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На лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10.07.2020
№ 23555/0/2-20, розглянувши Ваш інформаційний запит від 06.07.2020 щодо
деяких питань стосовно реалізації положень статей 81, 86 Закону України
від 14.10.2014 № 1697-VII «Про прокуратуру» (далі – Закон № 1697), Пенсійний
фонд України, в межах компетенції та в порядку порушених питань, повідомляє.

2, 5, 6. Відповідно до частини п’ятої розділу ІІІ Закону України
від 02.03.2015 № 213-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пенсійного забезпечення», з 01.06.2015 скасовано норми щодо
пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії призначались, зокрема згідно з Законом
України «Про прокуратуру».

Відтак, з 01.06.2015 органи Пенсійного фонду України пенсії відповідно до
Закону України «Про прокуратуру» не призначали, а призначені до 01.06.2015 -
не перераховували.

З 11.10.2017 – дати набрання чинності Законом України від 03.10.2017
№ 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій» при вирішенні питання права на перерахунок пенсій,
призначених відповідно до Закону України «Про прокуратуру», органи Пенсійного
фонду України керувались пунктом 13 розділу ХV Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким передбачено, що
у разі якщо особі призначено пенсію, зокрема відповідно до Закону України
«Про прокуратуру», її виплата продовжується до переведення за бажанням особи
на пенсію на інших підставах. До такого переведення розмір пенсії не
переглядається та пенсія не індексується.

Умови пенсійного забезпечення прокурорів визначені статтею 86
Закону № 1697. Частиною двадцятою статті 86 Закону № 1697, в редакції Закону
України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України» передбачено, що умови та
порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури визначаються
Кабінетом Міністрів України.

Рішенням Другого Сенату Конституційного суду України від 13.12.2019
№ 7-р(ІІ)/2019 у справі за конституційними скаргами Данилюка С. І. та
Литвиненка О. І. (далі – Рішення КСУ від 13.12.2019 № 7-р(ІІ)/2019) визнано
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таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення
частини двадцятої статті 86 Закону № 1697 у вказаній вище редакції, та вирішено,
що частина двадцята статті 86 Закону № 1697 підлягає застосуванню в первинній
редакції.

У зв’язку з набранням чинності Рішенням КСУ від 13.12.2019 № 7-р(ІІ)/2019
при перерахунку пенсій працівникам органів прокуратури органи Пенсійного
фонду України, беручи до уваги Положення про Пенсійний фонд України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280, згідно з
яким діяльність Пенсійного фонду України спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, що реалізує
державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які
підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню,
враховують в роботі:

- лист Пенсійного фонду України від 19.02.2020 № 2800-030102-9/5457, яким
поінформовано про прийняте Рішення КСУ від 13.12.2019 № 7-р(ІІ)/2019, про
нормативно-правовий акт, яким затверджено схеми посадових окладів прокурорів
Офісу Генерального прокурора, обласних, окружних прокуратур та прирівняних до
них прокуратур, а також про те, що пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів
України від 11.12.2019 № 1155 «Про умови оплати праці прокурорів» встановлено,
що зміна розмірів посадових окладів для працівників прокуратури, передбачених
цією постановою, не є підставою для перерахунку пенсій, що призначені згідно з
Законом України «Про прокуратуру»;

- лист Міністерства соціальної політики України від 25.02.2020
№ 1416/0/196-20, яким надіслано для врахування в роботі лист Офісу Генерального
прокурора (далі - ОГП) від 18.02.2020 № 21-698вих-20 та лист Міністерства
соціальної політики України від 21.02.2020 № 2690/0/2-20/54, яким погоджено
запропонований ОГП Порядок дій при перерахунку пенсій працівникам органів
прокуратури.

У зв’язку з набранням чинності Рішенням Конституційного Суду України
від 26.03.2020 № 6-р/2020 при перерахунку пенсій у зв’язку з підвищенням
заробітної плати прокурорським працівникам органи Пенсійного фонду України
враховують в роботі лист Міністерства соціальної політики України
від 26.06.2020 № 9282/0/2-20/54, яким підтримано позицію Пенсійного фонду
України, викладену в листі від 24.06.2020 № 2800-030102-5/20388, щодо наявності
підстав для здійснення з 01.04.2020 перерахунку пенсій прокурорам Офісу
Генерального прокурора на підставі довідок про розмір заробітної плати
(грошового забезпечення) станом на 26.03.2020.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до
виконання (стаття 129-1 Конституції України).

З огляду на положення частини 2 статті 14, частини 1 статті 370 Кодексу
адміністративного судочинства України судове рішення, яке набрало законної сили,
є обов’язковим для учасників справи, для їх правонаступників, а також для всіх
органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших
фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної
сили, виконуються органами Пенсійного фонду України відповідно до покладених
зобов’язань, у встановленому чинним законодавством порядку.
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8. Згідно з Державним статистичним спостереженням за формою № 6-ПФ
«Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій» (річна), що
затверджена наказом Пенсійного фонду України та Державного комітету
статистики України від 29.12.2003 № 127/471 (далі – Форма № 6-ПФ), станом на
01.01.2020 в органах Пенсійного фонду України перебуває на обліку
5 904 особи, яким призначено пенсію відповідно до Закону України
«Про прокуратуру».

9. Згідно з Державним статистичним спостереженням за формою № 5-ПФ
«Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій»
(квартальна), що затверджена наказом Пенсійного фонду України та Державного
комітету статистики України від 29.12.2003 № 127/471, станом на 01.07.2020
розмір пенсії до 5 000,00 грн. отримують 9 632 060 осіб, від 5 001,00 грн.
до 10 000,00 грн. – 1 277 186 осіб, понад 10 000,00 грн. – 332 588 осіб.

Збір інформації про чисельність пенсіонерів, яким призначено пенсію
відповідно до Закону України «Про прокуратуру», в розрізі відповідних розмірів
пенсій, статистичною звітністю не передбачений.

10. У 2019 році загальна сума коштів, що були спрямовані на виплату пенсій,
призначених відповідно до Закону України «Про прокуратуру», становила
785 396 052,70 грн., в першому кварталі 2020 року – 210 596 259,71 грн.

З огляду на положення пункту 6 Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 547
«Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності») звітність за перше
півріччя буде сформовано Пенсійним фондом України не пізніше 10.08.2020.

Додаток:
- лист Пенсійного фонду України від 19.02.2020 № 2800-030102-9/5457 на

1 аркуші;
- лист Пенсійного фонду України від 11.03.2020 № 2800-030102-9/7916 та

додатки до нього на 15 аркушах;
- лист Пенсійного фонду України від 30.06.2020 № 2800-030102-9/20883 та

додатки до нього на 7 аркушах.

З повагою

Заступник директора Департаменту – начальник
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