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Пенсійний фонд України в межах своєї компетенції розглянув Ваш запит на
публічну інформацію від 30.07.2020 (вх. від 31.07.2020 № 797/11 ) (далі - запит) та
повідомляє наступне.
Згідно з пунктом 6 статті 92 Конституції України виключно законами України
визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення.
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України “Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” громадянин пенсійного віку, особа з
інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка перебуває у складних
життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами,
мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України
за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної
особи.
В абзаці десятому частини другої статті 5 Закону України “Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” зазначено, що виключно цим
Законом визначається, зокрема, порядок здійснення пенсійних виплат за
загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.
Відповідно до частини першої статті 47 Закону України “Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” пенсія виплачується
щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія,
виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання
пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку
пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів
України.
У Пенсійному фонді України з питань, зазначених у запиті, не створювалось
документів, у тому числі проєктів актів про внесення змін до законодавчих актів,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів
центральних органів виконавчої влади.
Згідно зі статтею 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації”
рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до
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керівника розпорядника, вищого органу або суду в порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України.
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