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Шановна Наталю Михайлівно!

Розглянувши Ваші інформаційні запити від 07.09.2021 та від 08.09.2021
(вх. № 999/11 від 07.09.2021 та № 1003/11 від 08.09.2021), Пенсійний фонд України
в межах своєї компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до пункту 2 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280 (далі – Положення),
Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено,
що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами
та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно з пунктом 4 Положення, Пенсійний фонд України організовує, координує та
контролює роботу територіальних органів щодо призначення (перерахунку) і виплати
пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці.

Пенсійний фонд України не здійснює безпосередньо призначення, перерахунок
і виплату пенсій, тому не є належним розпорядником інформації щодо здійснення
виплат допомоги на поховання пенсіонерів.

Водночас, інформуємо, що згідно зі статтею 9 Закону України від 09.07.2003
№ 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за рахунок
коштів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюються такі пенсійні
виплати, як довічні пенсії і одноразова виплата. До соціальних послуг, які надаються за
рахунок коштів Пенсійного фонду України, належить допомога на поховання
пенсіонера.

Порядком виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного
проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату
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і доставку, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020
№ 1279 (зі змінами) (далі – Порядок 1279) визначено механізм виплати пенсій
та грошової допомоги їх одержувачам у готівковій формі за зазначеним у заяві місцем їх
фактичного проживання в межах України організаціями, що згідно із законодавством
мають право здійснювати виплату і доставку пенсій та грошової допомоги.

Визначені у пункті 2 Порядку 1279 уповноважені органи, зокрема, територіальні
органи Пенсійного фонду України та структурні підрозділи з питань соціального захисту
населення, проводять нарахування, відповідно, пенсії та грошової допомоги,
а уповноважена організація здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за
місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.

Водночас, можливість оформлення виплати допомоги на поховання за разовим
дорученням через організації, що згідно із законодавством мають право здійснювати
виплату і доставку пенсій та грошової допомоги, передбачено для органів соціального
захисту населення.

Органи Пенсійного фонду України здійснюють виплату, зокрема, допомоги
на поховання пенсіонера відповідно до вимог Порядку виплати пенсій та грошової
допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 30.08.1999 № 1596 (зі змінами) (далі – Порядок 1596).

Згідно з пунктом 4 Порядку 1596 виплата допомоги на поховання здійснюються
шляхом зарахування на поточні рахунки осіб, які мають право на отримання допомоги
на поховання, в уповноважених банках. У разі відсутності в одержувача поточного
рахунка, такі виплати можуть проводитися органами Пенсійного фонду України шляхом
переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через банк, який є уповноваженим на
провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України,
визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.01.2004 № 25 «Про
визначення уповноваженого банку, який провадить розрахунково-касові операції з
коштами Пенсійного фонду України».

Вказівки та роз’яснення з приводу загального застосування норм Порядку 1279
Пенсійним фондом України в письмовому вигляді не надавались.

З повагою

Заступник директора департаменту Любов БРИЧОК
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