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Шановний Анатолію Володимировичу!

Розглянувши Ваш запит на інформацію від 08.06.2021 (вх. № 730/11 від
08.06.2021), Пенсійний фонд України повідомляє.

Оскільки питання, порушенні в запиті, не відповідають ознакам публічної
інформації, наведеним у статті 1 Закону України від 13.01.2011
№ 2939-VI “Про доступ до публічної інформації”, Ваш запит розглядається в
порядку Закону України від 02.10.1996 № 393/96 ВР “Про звернення громадян”.

Ви одержуєте пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону
України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон № 2262).

Кодексом адміністративного судочинства України передбачено, що постанови
та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є
обов’язковими до виконання на всій території України.

Судові рішення виконуються органами Пенсійного фонду України в межах
покладених зобов’язань.

На виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду від
13.01.2021 по справі № 200/11467/20-а (далі - рішення суду), яке набрало законної
сили 26.03.2021, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій
області проведено перерахунок Вашої пенсії з 01.01.2016 у розмірі 90 відсотків
грошового забезпечення.

З травня 2021 року виплата пенсії Вам здійснюється в розмірі, визначеному
рішенням суду.

Відповідно до статті 8 Закону № 2262 виплата пенсій, у тому числі
додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат,
встановлених законодавством, звільненим із служби військовослужбовцям,
особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей
забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Мастюгіна Галина Іванівна
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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 порушенням
бюджетного законодавства.

Виплата заборгованості за рішенням суду буде здійснена в межах бюджетних
асигнувань, виділених на цю мету.

Рішення суду виконано в межах покладених зобов’язань.

З повагою

Заступник директора Департаменту -
начальник управління контролю та
розгляду звернень громадян Галина МАСТЮГІНА
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