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Шановний Сергію Івановичу! 

Міністерство соціальної політики на виконання доручення Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 10.07.2020 № 23555/0/2-20 розглянуло в межах 
компетенції Ваш запит на отримання публічної інформації та повідомляє. 

Відповідно до статті 1 Закону України „Про доступ до публічної інформації” 
(далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь- 

якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена 
в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 
Законом. 

Таким чином, суттєвою ознакою публічної інформації у розумінні Закону 
України „Про доступ до публічної інформації” є її попередня фіксація. Тобто цей 
Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у 
відповідь на запит створювати певну інформацію. 

Крім того, відповідно до частини другої статті 2 Закону положення цього 
Закону не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами 
владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у 
сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. 

 

Щодо першого питання запиту 

Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 30.09.2015 № 763 
„Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня  2012 р.                  
№ 505”, якою було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України            
від 31.05.2012 № 505 „Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників органів прокуратури” та постанову від 11.12.2019 № 1155 „Про умови 
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оплати праці прокурорів” якою було врегульовано питання оплати праці прокурорів 
Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур.  

З текстами зазначених постанов Ви можете ознайомитися за посиланнями:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/763-2015-%D0%BF#Text; 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-umovi-oplati-praci-prokuroriv-1155-111219 
 

Щодо другого питання запиту 

Мінсоцполітики на виконання частини двадцятої статті 86 Закону України 
„Про прокуратуру” було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 
„Про затвердження Порядку перерахунку призначених пенсій працівникам 
прокуратури” (далі – проект постанови). 

Під час погодження проекту постанови із зацікавленими центральними 
органами виконавчої влади було надано зауваження, які  були враховані.  

Проект постанови двічі не погоджено Міністерством фінансів, Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі, Пенсійним фондом України у зв’язку з тим, що на 
час розроблення проекту постанови діяли норми Закону України „Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” від 
02.03.2015 № 213-VIII,  якими скасовано призначення та перерахунок пенсій 
відповідно до спецзаконів, в тому числі і відповідно до Закону України „Про 
прокуратуру”. 

Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (із змінами) проект 
акта Кабінету Міністрів України підлягає обов’язковому погодженню усіма 
заінтересованими органами, а також Мінфіном та Мінекономрозвитку. У разі не 
погодження проекту акта Мінфіном, зазначений проект акта не розглядається на 
засіданні Уряду. 

Листом Мінсоцполітики від 07.02.2017 № 2446/0/2-17/21 проінформовано 
Кабінет Міністрів України щодо розроблення та погодження Порядку перерахунку 
призначених пенсій працівникам прокуратури. Дорученням Кабінету Міністрів 
України від 13.02.2017 № 285/4/1-17 інформацію взято до відома. 

У зв’язку із набранням законної сили рішення Окружного адміністративного 
суду м. Києва від 07.11.2018 за судовою справою № 826/8546/18, з урахуванням 
постанови Шостого Апеляційного адміністративного суду 31.01.2019 за судовою 
справою 826/8546/18,  яким зобов’язано Кабінет Міністрів України  протягом           

30 днів з дня набрання рішенням законної сили вжити заходів та прийняти рішення 
про встановлення порядку та умов перерахунку пенсій працівників прокуратури, 
Мінсоцполітики було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 
„Про затвердження Порядку проведення перерахунку призначених пенсій 
працівникам прокуратури”, погоджено із зацікавленими органами виконавчої влади 
та 27.11.2019 було надіслано до Міністерства юстиції для проведення правової 
експертизи.  

Разом з тим, 13.12.2019 Другим Сенатом Конституційного Суду України було 
прийнято Рішення № 7-р(ІІ)/2019 (далі - Рішення) у справі за конституційними 
скаргами Данилюка С. І. та Литвиненка О. І. щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) положення частини двадцятої статті 86 Закону України 
„Про прокуратуру” від 14.10.2014 № 1697-VII,  яким визнано таким, що не 
відповідає Конституції України положення частини двадцятої статті 86 цього 
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Закону, яким передбачено, що умови та порядок перерахунку призначених пенсій 
працівникам прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України. У зв’язку з 
прийнятим Рішенням Уряд не має повноважень щодо визначення умов та порядку 
проведення перерахунку пенсій прокурорам. 

 

Щодо третього та четвертого питань запиту  
Правову позицію Мінсоцполітики щодо прийнятих Конституційним Судом 

України Рішень від 13.12.2019 № 7-р (ІІ)/2019 та від 26.03.2020 № 6-р/2020 
висловлено листами від 03.02.2020 № 1646/0/2-20/54 від 26.06.2020                 

№ 9282/0/2-20/54, які були надіслані Пенсійному фонду України. 
 

Щодо п’ятого питання запиту 

У володінні Мінсоцполітики відсутні будь-які документи,  які передбачали б 
заборону на видачу довідок для перерахунку пенсій прокурорам та не проведення 
перерахунку пенсій. 

 

Щодо шостого питання, зазначеного у запиті 
Частиною другою статті 152 Конституції України закріплено принцип, за яким 

закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, 
втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про 
їх неконституційність. 

Також варто зазначити, що згідно з частиною другою статті 14 і статтею 255 
Кодексу адміністративного судочинства України постанови та ухвали суду в 
адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов’язковими до 
виконання на території України. Судові рішення виконуються сторонами в межах 
покладених на них зобов’язань.  

Додатки:  на 15 арк.  

 

З повагою 

заступник Міністра                                                                   Віталій МУЗИЧЕНКО           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лянная І. М., 2898428 
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