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Пане Сергіє!

На Ваш інформаційний запит, якій надійшов 19.04.2021 (вх. № 543/11),
Пенсійний фонд України в межах компетенції 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.

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.

Фінансування пенсій, призначених за нормами Закону України
від 09.04.1992 № 2262-ХІІ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб” (далі - Закон № 2262), у тому числі
додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат,
встановлених законодавством, забезпечується за рахунок коштів Державного
бюджету України.

Отже, виплата доплати пенсії, призначеної відповідно до Закону № 2262 та
обчисленої на виконання судових рішень, проводиться за рахунок коштів
Державного бюджету України.

Одним із принципів бюджетної системи України, що визначений
Бюджетним кодексом України, є його збалансованість, виходячи з якого
повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу
надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.
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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.

Враховуючи вищезазначене, виплата заборгованості, обчисленої на
виконання судових рішень, здійснюється органами Пенсійного фонду України,
визначеними судом боржниками, в межах бюджетних асигнувань, виділених на
цю мету.

Пенсійним фондом України використано на погашення заборгованості з
пенсійних виплат за рішеннями суду в 2020 році - 200,0 млн гривень.

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 22.04.2021 Пенсійним фондом України у 2021 році
профінансовано погашення заборгованості з пенсійних виплат 7 002 особам на
суму 188,6 млн грн з датою надходження судових рішень до боржників по
30.06.2019 включно.

Статтею 23 Закону визначено, що рішення, дії чи бездіяльність
розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника,
вищого органу або суду.
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