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Шановний Сергію Валерійовичу!
Пенсійний фонд України розглянувши Ваші запити на публічну
інформацію від 14.07.2021 (вх. № 852/11, № 855/11 від 15.07.2021) повідомляє.
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, які протягом І півріччя 2021 року були
профінансовані в повному обсязі.
Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України, затверджений
наказом Пенсійного фонду України від 01.06.2017 № 105 (зі змінами),
формується 21-24 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
За І квартал 2021 року Головним управлінням Пенсійного фонду України в
Київській області виплачено на погашення заборгованості з пенсійних виплат за
рішеннями суду - 6,5 млн грн.
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Звіт за ІІ квартал 2021 року буде сформовано після 21-24 числа місяця,
наступного за звітним кварталом.
Враховуючи зазначене, надати інформацію щодо використаних коштів за ІІ
квартал 2021 року немає можливості.
Відповідно до частини першої статті 23 Закону України “Про доступ до
публічної інформації” рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
З повагою
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методологічного забезпечення
Наталія Шовкун 284-64-62

Світлана ШУТА

