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Людмилі
foi+request-91280-6679822a@dostup.pravda.com.ua

Шановна пані Людмило!

Розглянувши Ваш інформаційний запит від 19.08.2021 (вх. № 946/11
від 19.08.2021) щодо надання інформації (документів) стосовно права на пенсію
за вислугу років педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру,
Пенсійний фонд України повідомляє.

З огляду на положення пунктів 2-1 та 16 розділу ХV Закону України
від 09.07.2003 № 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» (далі – Закон № 1058), особам, які на 11.10.2017 - день набрання
чинності Законом України від 03.10.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» мають вислугу
років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, передбачений,
зокрема статтею 55 Закону України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ «Про пенсійне
забезпечення» (далі – Закон № 1788), пенсія за вислугу років призначається за їх
зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом № 1788. Положення
Закону № 1788 застосовується в частині визначення права на пенсію за вислугу
років.

На виконання Рішення Конституційного Суду України від 04.06.2019
№ 2-р/2019 (далі – Рішення КСУ від 04.06.2019) починаючи з 04.06.2019 органи
Пенсійного фонду України призначають пенсії за вислугу років відповідно до
пункту «е» статті 55 Закону № 1788 незалежно від віку за наявності не менше
25 років спеціального стажу станом на 01.04.2015, або не менше 25 років
6 місяців станом на 01.01.2016, або не менше 26 років 6 місяців станом
на 11.10.2017.

Пунктом «е» статті 55 Закону № 1788 та розділом «1. Освіта» Переліку
закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота
на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 (далі – Перелік № 909),
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передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають педагогічні працівники,
які обіймають відповідні посади, що зазначені в Переліку № 909:

- в загальноосвітніх навчальних закладах, військових загальноосвітніх
навчальних закладах, музичних і художніх школах;

- в міжшкільних навчально-виробничих комбінатах,;
- в дитячих будинках, дитячих трудових та виховно-трудових колоніях,

дитячих приймальних пунктах і приймальниках-розподільниках для
неповнолітніх, логопедичних пунктах і стаціонарах, школах-клініках;

- у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, професійно-
технічних навчальних закладах;

- в дошкільних навчальних закладах всіх типів;
- в позашкільних навчальних закладах;
- в дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах,

будинках дитини, дитячих відділеннях в лікарнях, санаторіях, диспансерах і
установах для виконання покарань.

Інклюзивно-ресурсні центри Переліком № 909 не передбачені, тому робота
на посадах педагогічних працівників в зазначених центрах не дає права на пенсію
за вислугу років згідно з пунктом 2-1 розділу ХV Закону № 1058 на умовах,
передбачених пунктом «е» статті 55 Закону № 1788.

Додаток:
- Закон № 1058 на 93 арк. в 1 прим.;
- Закон № 1788 на 29 арк. в 1 прим.;
- постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909 на 5 арк.

в 1 прим.;
- Рішення КСУ від 04.06.2019 на 10 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник директора Департаменту – начальник
управління методологічного забезпечення Світлана ШУТА

Гончарик Світлана 284-86-57


