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ПЕНСІйНИй ФОНд УКРАЇНИ

вул. Бастіонна, 9, м. Ки.і.в-14, 01601 тел. 284-89-33, факс  284-73-З7, Е-mаіІ: іпfо@рfu.gоv.uа  Код ЄдРПОУ ООО35323
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Начальникам головних управлінь
Пенсійного фонду Укра.і.щ в
областях та  місті Києві

Пенсійний  фонд  Укра.і.ни  надсилає  для  врахування  в  роботі  лист
Міністерства  соціально.і.  політики  УкраЇни  від  16.01.2019  №  173/0/5-19/54,
який   надійшов   на   запит   Пенсійного   фонду   УкраЇни   від    18.12®20і8
№   42675/02-10,   щодо   порядку   проведення   перерахунку   щомісячного
довічного грошового утримання суддям у відставііі.

додаток на 3 аркушах.

Заступник Голови правління

Людмила Киритіюк, 284 25 41
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І. КОВПАШКО
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МІНІСТЕР СТВ О
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Наh`g 42_675/02-lО      від

~         ЕенсійнийфФндУкра.і.ни
18.12.2018

ППРОПеРеРаХУНОКЩОМіСЯЧНОГОдоВіЧНОГОП
ГРОШОВОГО УТРИМаН НЯ
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МіНіСТЄРСТВО   СОЦіаJІЬНО.l.   ПОJІіТИКИ   РОЗГЛЯНУЛО   ЛИСТ   ПеНСійНОГО   фоНдУ
Укра.1.НІ.І   ЩОдО   ПеРеРаХУНКу   ЩОміСячНОго   довіЧНого   грошового   утримання
сtіджм у відставці, у зв'язку 5 набранням чинності Рішення КФнституційного
Суду Укра.і'ни від о4.12.2018 № 11-р та повіт.ОмJLяє.                                      j

З дш набрання чинності Закону Украіни „Про судоустрій і статус суддів"
від  о2.06.2016   №   1402-VШ  (далі  -Закон   № 1402),   Закон   Укра`L`ни   „Про
судоустрій  і  статус  суддів"  від о7.07.2"  № 2453-"  (дші  -  Закон  N? 2453)
втратив чинність, крім положень, зазначених у пунктах 7, 2З, 25, 3б  роздітіу ХП
дрикінцеві та перехідні потюження" Закону № 1 ЇО2.

Тобто, у разі зміни розміру складових суддівсько.і. винагороди суqці, який
працює на відповідній посаді, перерах}шок раніше призначеногg щомісячного
дОВіЧНОГО   ГРОШФВОГО   УТРИМаШ-ІЯ   ЗдійСНЮ€ТЬС,Ч   дЛЯ   СУддіВ,   ЯК1   Не   ПРОГШЛ.И
ї€велііфііtаційного оцінювання Ьідповіднр до н$ї.;м Закону № 245З, а для суддів
які !ірФіі.шлїі такd оцінювання згідїю із нормами Закону № 1402.

НереРахунок ЩОМіСЯЧноГО дОВіtlНОГО ГрОШОВОГО УТрІ/ІМаННЯ ГроВ .дИТЬСЯ З
1 чисjіа місяця, наступного за місяцеь.і, у якому зміниїіися розміри складових
суддівсько.і. винагороди судді (пункт 4 роздіjіу Ч Порядку по.данш документін
для  призkачення  {перерахунку}  і  виплати  щом1сячного  дов1чного  грошGр.Ого
утримання    судд#м    у    відставці    органами    ПенсійноЇю    фонду   Украіни.
затвердженого постановою правління Пенсійного` фонду Укра.і.ни Еід 25.01.2008
№ 3-1 {далі -Порядок)).

Згідію з Рішенням Конституційного Суду `.{ZГкраЇни від о4.12.2018 № 11-р у

:%Їпа:ізі.fі::ст;€dF€СФТнИс#ті;І:іІ.::k!уЕ:гjФа'Їt`:::НЯ{&:онgтеи%Ї`jВіЇі°нГоОсті}СУ:gлоgеінР::НИчасТі:г:ї:
'ф$.rьG.Ї Ьтані  133  Закону  Укра.`..ни.  „Про  судоує,трій  і  сЇатус  суддів"  визнано
таким, що не -відповідає Конституці.і. Уі€ра`і.ни {Ь неконстнтуційним} та.підляга:
застосуванню  у  його  первинній  редащіЇ,  а  сам.е:  ,досадовий  оклад  судді
місцевою  с,уду  встановлюється  у  розмірі  15  мінімальних  заробітж  плат,
визначених закФном".

Законом  УкраЇни  „Про  внесення  змін . до  деяких  законодавішґ.  актів
tг______..._.._.!  _:_  nz  і і  .ґtі і€   ТtҐfі   177d_\JЇТЇ  /чі   гїміmітjfт#їЇ  йf.тйНr}ЕЛеНО.   ШО  Ь11Н1МаЛЬЕІаУкра.і.ни.'  від о6.12.2016  №  1774-VІП  {3і  зміжш{їїЇ  встанрвд?.н.Q,~.щQшіщіgї_ав•LІ'wJ`JL"l        L",`    Yv'--'--_  ----                                               `                                           ,.-.-.  ї.:   -:!д.-.:     -:--,`,   .'-ї'її,`:,ї,і--)ї.i,ї=.=;`!':J,L.і
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•жр$5ітна нлата після  набра" чинності  цим  Законом .не  застQс.овуєт" ж
РОзрахункова величина дЛЯ ВИЗНаЧеННЯ ПОСадОВИХ оШад1в та заробіт.. ОЇ плати
працівників  та  інших  вип1іат.  до  внесення  змін  до  законів  УкраЇ.`і~и  щодо
незастосування мінімально.і. заробітноЇ пJіати як розрахунково.і' величини вона
застосовується   у  розмірі   прожиткового   мінімуму  для   працездатних   осіб.
встановленого на 1 січня календарного року.

Відповідно  до  Заіюну  Укра.і.ни  „Про  державний  бюд}ісет  Укра.і.ни  на
2018 рік",  розмір  проЖ[і[тКОвого  мінімуму  д.ж  працездатних  осіб  з   1 січня
2018 року  становить  1762  грн.  Законом  Укра.!.ни  „Про  державний  бюдж{...г
Укра.і.нн на 2019 рік", розмір прожиткового м,інімуму дш працездатних осіб з
3. січн.q 2019 року становііть 19?.1  гривні.-` :З ОгнядУ' на зазначсне та прийняті норhіи"Рійєнням Конституційчого Суду

УкраЇші від о4.12.2018 № 11-р hерерахунок що»іісячного довічного гі ошовогQ
угриманш  суші  у  відставці  здійсню€ться  з  1 січня  2019  року  та  1 лютого
2019 року.

Заступник Мінієтра

Сті.-ф {}. l 1|ц {}tс.і.  2t#4  Зу  і ?

м. шамбір
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ПЕНСІйНИй ФОНд УКРАЇНИ
1  тел. 28 89-33, факс  284-73-37, Е-mаіl: іпfо@рhі.gоv.uа  Код ЄдРПОУ ООО35323

на №                          від

МіНіСТеРСТВО СОЦіаЛЬНО.1.
політики Укра.і.ни

Рішенням Конституційного Суду Укра.і.ни від о4.12.2018  № 11-р визнано таким,
що не відповідає Конституці.і. Укра.і.ни (є неконституційним), положення частини третьо.і.
статгі   133  Закону  Укра.і.ни  "Про  судоустрій  і  статус  суддів"  від  7  липня  2010  року
№  2453-VІ  у редакціЇ  Закону  Укра.і.ни  "Про  забезпечення  права  на  справедливий  суд"
від  12  лютого  2015  року  №  192-VІІІ.  Це  положення  підтіягає  застосуванню  у  його
первинній  редакці.і.,  а  саме:  "Посадовий  оклад  судді  місцевого  суду  встановлюєть6я  у
розмірі   15   мінімальних  заробітних  плат,  визначених  законом,  що  запроваджується
поетапно:  з  1  січня  2011  року  -6  мінімальних заробітних  плат;  з  1  січня 2012  року  -
8 мінімальних заробітних плат; з  1  січня 2013 року -  10 мінімальних заробітних плат; з
о1 січня 2014 року -12 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 2015 року -15 мінімальних
заробітних плат".

Відповідно до Закону Укра.і.ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
УкраЇни», до   внесення  змін  до  законів ' Укра.і.ни   щодо  незастосуваНня  мінімальноЇ
заробітно.і. плати як розрахунково.і. величини, вона застосовується у розмірі прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

до  органів  Пенсійного  фонду  Укра.і.ни  звертаються  судді  у  відставці  щодо
проведення  перерахунку  щомісячного  довічного  грошового  утримання,  призначеного
відповідно  до  Закону  Укра.і.ни  «Про  судоустрій  та  статус  суддів».  для  проведення
перерахунку надають довідку про  суддівську винагороду для  обчислення щомісячного
довічного  грошового  утримання  судді  у  відставці,  в  якій  зазначено, зокрема,  розмір
посадового   окладу   виходячи   із   прожиткового   мінімуму   для   працездатних   осіб
(1762,00 грн. х 15= 26430.00 грн.) станом на  о4.12.2018 року.

Враховуючи положення пункту 4 розділу П  Порядку подання документів для
призначення  (перерахунку)  і  виплати    щомісячного  довічного  грошового  утримання
суддям  у  відставці  органами  Пенсійного  фонду  УкраЇни,  затвердженого  постановою
правління  Пенсійного  фонду  Укра.і.ни  від  25.01.2008  №  3-1,  перерахунок  щомісячного
довічного грошового утримання суддям у відставці буде проведено з о 1.01.2019 року.

За   попередніми   розрахунками   розмір   щомісячного   довічного   грошового
утримання  суддям  у  відставці  буде  збільшено  в  середньому     на  7900,00  грн.,  що
становитиме близько 25 млн. грн. на місяць.

Крім  того,  розмір  посадового  окладу  буде  збільшено  з  о1.01.2019 у  зв'язку зі
збільшенням  розміру  прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб,  що  передбачає
проведення перерахунку суддям у відставці з о1.02.2019 року.

Просимо  погодити  порядок  проведення  перерахунку  щомісячного  довічного
грошового утримання суддям у відставці.

Заступник
Головн правліннн

Вик. Шута 2862373

і.ковпАшко


