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Шановна пані Ганно!

Розглянувши Ваш інформаційний запит від 26.11.2021 (вх. № 1260/11
від 26.11.2021) щодо надання інформації (документів) стосовно
наявності/відсутності права на пенсію за вислугу років особи, яка обіймає в
дошкільному навчальному закладі посаду педагога, та станом на 01.11.2021 має
педагогічний стаж тривалістю 24 роки 9 місяців, 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.

Беручи до уваги Рішення Конституційного Суду України від 04.06.2019
№ 2-р/2019 (далі – Рішення КСУ), право на пенсію за вислугу років на умовах
пункту «е» статті 55 Закону № 1788, незалежно від віку мають педагогічні
працівники, які працюють на відповідних посадах у відповідних закладах освіти,
незалежно від форм власності та відомчої належності, що передбачені
Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту
і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (далі – Перелік
№ 909), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993
№ 909 (далі – Постанова № 909), за наявності не менше 25 років спеціального
стажу станом на 01.04.2015, або не менше 25 років 6 місяців станом
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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 № 909 передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають
педагогічні працівники, які працюють в дошкільних навчальних закладах всіх
типів на посадах: директора (завідувача), вихователя-методиста, вихователя,
асистента вихователя дошкільних навчальних закладів в інклюзивних групах,
музичного керівника, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, практичного
психолога.

Посада педагога в дошкільних навчальних закладах Переліком № 909 не
передбачена, тому робота на зазначеній посаді 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 № 909 на 5 арк. в 1 прим.;
Рішення КСУ на 10 арк. в 1 прим.

З повагою

заступник директора Департаменту – начальник
управління методологічного забезпечення Світлана ШУТА

Гончарик Світлана 284-86-57


