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Шановний пане Олександре!
Пенсійний фонд України розглянувши Ваш запит на публічну інформацію
від 02.04.2021 (вх. № 2627/8 від 02.04.2021) щодо виплати коштів за рішеннями
суду, повідомляє.
Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 22.07.2020
у справі № 640/5248/19 рішення Окружного адміністративного суду міста Києва
від 12.11.2019 змінено, визнано протиправними та нечинними пункти 1 та 2
постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 649 “Питання
погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду”.
Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до статті 72 Закону України “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування” кошти Пенсійного фонду України не
включаються до складу Державного бюджету України.
Згідно з пунктами 20 та 29 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу
України взяття зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань та
здійснення видатків бюджету з перевищенням бюджетних призначень є
порушеннями бюджетного законодавства.
Бюджетом Пенсійного фонду України на 2021 рік, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 126, на фінансування
видатків, пов’язаних з погашенням заборгованості з пенсійних виплат за
рішеннями суду, що здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету
України, передбачено 360,0 млн гривень.
Станом на 08.04.2021 Пенсійним фондом України профінансовано
погашення заборгованості з пенсійних виплат 6 229 особам на суму
159,5 млн гривень з датою надходження судових рішень до боржників
31 травня 2019 року включно.

Охріменко Олена Валентинівна

Пенсійний фонд України
КНЕДП - ІДД ДПС
22AB32C2B4734994F17536BFB69F898E7721DDD43F8DCDBA33F22DA0A4C6BFD000
08.04.2021

08.04.2021
2800-030101-8/16847

2

Водночас повідомляємо, що рішення щодо виплати коштів приймаються
територіальними органами Пенсійного фонду України.
З повагою
Директор Департаменту
пенсійного забезпечення
Наталія Шовкун 284-64-62
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