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Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих  

територій України (далі – Мінреінтеграції) розглянуто звернення 

від 14 березня 2021 р., яке надійшло листом Секретаріату Кабінету Міністрів 

від 19 березня 2021 р. №8946/0/2-21 щодо надання роз’яснень з питання 

підтвердження страхового стажу та, в межах компетенції, повідомляється 

наступне. 

Згідно з Положенням про Міністерство соціальної політики України, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. 

№ 423, Мінсоцполітики є центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування. 

Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280, Пенсійний 

фонд України відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, формує та 

веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) та у 

складі зазначеного реєстру - реєстр платників страхових внесків до солідарної 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Контроль за діяльністю Пенсійного фонду України з ведення реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, здійснення державного регулювання та нагляд за 

дотриманням закону щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у 
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солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснює 

Мінсоцполітики, відповідно до покладених на нього завдань згідно з 

Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 червня 2015 р. № 423. 

Ураховуючи вищевикладене, та з огляду на перелік адресатів, зазначених 

у листі Секретаріату Кабінету Міністрів від 19 березня 2021 р. №8946/0/2-21, 

відповідь на порушене у Вашому зверненні питання надасть Мінсоцполітики. 

 

 

Заступниця Міністра                                                                             Інна ДРАГАНЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анікіна І.І. (044)  536-92-52 


