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Шановна пані Людмило!
Розглянувши Ваші запити від 20.04.2021, від 05.05.2021 та від 06.05.2021 (зареєстровані у Фонді
21.04.2021 за №№ 555/11 та 556/11, 05.05.2021 за № 612/11 та 06.05.2021 за №№ 613/11, 616/11 та 617/11
відповідно), в межах компетенції, повідомляємо.
Відповідно до статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” 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.
Ваш запит не стосується одержання відображеної та задокументованої Пенсійним фондом України
інформації, отриманої або створеної в процесі виконання обов'язків, або яка знаходиться у його
володінні, і має розглядатися за вимогами та в терміни визначені Законом України “Про звернення
громадян”.
Пенсійний фонд України здійснює ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов‘язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб), порядок
ведення якого встановлюється Законом України від 08.07.2010 2464-VI “Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 2464).
Дані до реєстру застрахованих осіб вносяться на підставі відомостей, що надходять з джерел,
передбачених статтею 18 Закону № 2464, зокрема, відомостей про нараховану заробітну плату (дохід,
грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) на яку нараховано, і з якої сплачено страхові внески.
Ознака наявності спецстажу вноситься у випадку визначення страхувальниками періодів (строків)
трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного
забезпечення відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються
при визначенні права на відповідну пенсію, де обов’язково заповнюється “Код підстави для обліку
спеціального стажу”, який вибирається із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям
осіб відповідно до законодавства.
Код підстави ЗНТ024А1 зазначається для обліку стажу наукових (науково-педагогічних)
працівників. Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій,
підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та
виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і
науково-технічну діяльність” затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004
№ 257 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 248).
Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких
дає право на пенсію за вислугу років затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
04.11.1993 № 909 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 954).
Відповідальність за подання інформації про застрахованих осіб несе страхувальник.
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