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від ____________ 20___ р. № ____________ На № ____________ від ____________ 20___ р.

Сергію Мєдвєдєву
foi+request-90001-769c2bc6@dostup.pravda.com.ua

Шановний Сергію Івановичу!

Розглянувши Ваш інформаційний запит від 25.07.2021 (вхідний № 884/11
від 26.07.2021) щодо нормативно-правових актів, роз’яснень, листів, наказів, тощо,
якими керуються органи Пенсійного фонду України при здійсненні перерахунків
пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, в тому числі за рішеннями судів,
особам, які отримують пенсії/щомісячне довічне грошове утримання відповідно до
законів України «Про державну службу» (далі – Закон № 889), «Про судоустрій і статус
суддів» (далі – Закон № 1402), «Про прокуратуру» (далі – Закон № 1697), «Про статус
народного депутата України» (далі – Закон № 2790), «Про Національний банк України»
(далі – Закон № 679 ), «Про Кабінет Міністрів України» (далі – Закон № 794), «Про
дипломатичну службу» (далі – Закон № 2449), Митного кодексу України (далі –
Кодекс № 4495), у зв’язку з підвищенням заробітної плати певній категорії громадян,
Пенсійний фонд України, в порядку порушених питань, повідомляє.

1. Згідно з частиною першою статті 90 Закону № 889, частиною дванадцятою
статті 20 Закону № 2790, частиною першою статті 57 Закону № 794, частиною першою
статті 38 Закону № 2449 пенсійне забезпечення державних службовців, народних
депутатів, колишніх членів Кабінету Міністрів України, дипломатичних службовців та
адміністративних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058).

Законом № 679 не встановлено особливих умов пенсійного забезпечення
службовців Національного банку України, тому пенсії працівникам Національного
банку призначаються на загальних умовах відповідно до Закону № 1058.

Частиною першою статті 588 Кодексу № 4495 передбачено, що пенсійне
забезпечення посадових осіб митних органів здійснюється в порядку та на умовах,
передбачених Законом № 889, тобто відповідно до статті 90 Закону № 889, якою
передбачено здійснення пенсійного забезпечення відповідно до Закону № 1058.

Законом № 1058 передбачено здійснення перерахунків пенсії після її призначення
за умови набуття страхового стажу відповідної тривалості після призначення
(попереднього перерахунку) пенсії (частина четверта статті 42).

Ознайомитись зі змістом вищезазначених нормативно-правових актів Ви можете
в мережі Інтернет.

Шута Світлана Леонідівна
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Частиною четвертою статті 142 Закону № 1402 передбачено, що у разі зміни
розміру складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді,
здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового
утримання.

З питання реалізації положень частини четвертої статті 142 Закону № 1402
Пенсійним фондом України впродовж 2019-2021 років надсилались на адреси головних
управлінь Пенсійного фонду України наступні листи: від 21.01.2019
№ 2013/02-12, від 21.04.2020 № 2800-030102-9/12968, від 16.03.2021
№ 2800-030102-9/12246 (копії додаються).

Враховуючи Рішення Другого Сенату Конституційного Суду України
від 13.12.2019 № 7-р(ІІ)/2019 (далі – Рішення КСУ від 13.12.2019) частиною двадцятою
статті 86 Закону № 1697 передбачено, що призначені працівникам прокуратури пенсії
перераховуються у зв’язку з підвищенням заробітної плати прокурорським працівникам
на рівні умов та складових заробітної плати відповідних категорій працівників, які
проходять службу в органах і установах прокуратури на момент виникнення права на
перерахунок. Перерахунок призначених пенсій проводиться з першого числа місяця,
наступного за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру
пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув право на підвищення пенсії, різницю в пенсії за
минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Пенсія працюючим
пенсіонерам перераховується також у зв’язку з призначенням на вищу посаду,
збільшенням вислуги років, присвоєнням почесного звання або наукового ступеня та
збільшенням розміру складових його заробітної плати в порядку, передбаченому
частинами другою, третьою та четвертою цієї статті, при звільненні з роботи або за
кожні два відпрацьовані роки.

З питань реалізації положень частини двадцятої статті 86 Закону № 1697 з
урахуванням Рішення КСУ від 13.12.2019 Пенсійним фондом України впродовж 2020-
2021 років надсилались на адреси головних управлінь Пенсійного фонду України
наступні листи: від 19.02.2020 № 2800-030102-9/5457, від 11.03.2020
№ 2800-030102-9/7916, від 30.06.2020 № 2800-030102-9/20883, від 19.10.2021
№ 2800-030102-9/35629, від 15.03.2021 № 2800-030102-9/11926 (копія додається),
від 05.04.2021 № 2800-030102-9/16178 (копія додається).

При цьому, листи Пенсійного фонду України від 19.02.2020
№ 2800-030102-9/5457, від 11.03.2020 № 2800-030102-9/7916, від 30.06.2020
№ 2800-030102-9/20883, від 19.10.2021 № 2800-030102-9/35629 надсилались Вам
листами Пенсійного фонду України від 13.03.2020 № 2800-030102-8/9134,
від 17.07.2020 № 2800-030102-8/22885, від 21.10.2020 № 2800-030102-8/35924 на Ваші
інформаційні запити від 10.03.2020, від 06.07.2020 та від 15.10.2020 відповідно.

2. Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду
від 22.07.2020 у справі № 640/5248/19 (далі – Постанова Суду від 22.07.2020) 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» (далі – Постанова № 649). Згідно з постановою Верховного Суду
від 26.05.2021 Постанову Суду від 22.07.2020 залишено без змін.

Територіальні органи Пенсійного фонду України в своїй роботі керуються
Постановою Суду від 22.07.2020 та Постановою Верховного Суду від 26.05.2021.
Пенсійний фонд України не надсилав на адреси територіальних органів Пенсійного
фонду України зазначені постанови окремим листом.
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Ознайомитись з текстом вищезазначених постанов судів Ви можете в мережі
Інтернет.

3. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до
виконання (стаття 129-1 Конституції України).

З огляду на положення частини 2 статті 14, частини 1 статті 370 Кодексу
адміністративного судочинства України судове рішення, яке набрало законної сили, є
обов’язковим для учасників справи, для їх правонаступників, а також для всіх органів,
підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб
і підлягає виконанню на всій території України.

Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили,
виконуються органами Пенсійного фонду України відповідно до покладених
зобов’язань, у встановленому чинним законодавством порядку.

Водночас повідомляємо, що щомісячне довічне грошове утримання суддям
виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного
бюджету України (частина п’ята статті 142 Закону № 1402), а враховуючи положення
пункту 13 розділу ХV Закону № 1058, різниця між розміром пенсії, на який має право
особа відповідно до Закону № 1697 та розміром пенсії із солідарної системи відповідно
до Закону № 1058 фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.

З огляду на положення статей 72, 73 Закону № 1058, кошти Пенсійного фонду
України не включаються до складу Державного бюджету України, їх використання на
цілі, не передбачені Законом № 1058, забороняється.

Кошти Державного бюджету України включаються до бюджету Пенсійного
фонду України в обсягах, визначених законом України про Державний бюджет України
на відповідний рік.

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 млн грн, які
впродовж першого півріччя 2021 року були профінансовані в повному обсязі.

Ознайомитись зі змістом вищезазначених нормативно-правових актів Ви можете
в мережі Інтернет.

Додаток: на 18 арк. 1 прим.

З повагою

Заступник директора Департаменту – начальник
управління методологічного забезпечення Світлана ШУТА

Гончарик Світлана (044) 284-86-57


