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Шановна пані Олено!

Розглянувши Ваш інформаційний запит (вх. № 1307/11 від 09.12.2021)
та інформаційний запит, що надійшов з Секретаріату Кабінету Міністрів (вх. № 1323/11
від 14.12.2021) Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
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.

Отже, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона є заздалегідь готовим,
зафіксованим продуктом, отриманим або створеним суб’єктом владних повноважень у
процесі виконання своїх обов’язків.

Відповідно до пункту 4 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280, 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 пенсійного
забезпечення пенсіонерів.

Крім того, оскільки Ви не повідомили прізвище, ім’я, по батькові померлого
пенсіонера, відсутня можливість направити Ваш інформаційний запит до
територіального органу Пенсійного фонду України для надання Вам відповіді з
урахуванням матеріалів пенсійної справи померлого.

Водночас інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021
№ 1165 «Про затвердження Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового
утримання), не виплачених за період до місяця відновлення їх виплати, внутрішньо
переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої
статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб» від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували
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місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території» (далі
– Порядок № 1165) передбачено механізм виплати пенсій (щомісячного довічного
грошового утримання), які не виплачено за період до місяця відновлення їх виплати
внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1
частини першої статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і
зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною
території, в тому числі недоотриманої пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера з числа
внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживали на тимчасово окупованій території
України і не були взяті на облік як внутрішньо переміщені особи на контрольованій
Україною території, відповідно до статті 52 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» та статті 61 Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі -
отримувачі).

Пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень
суду, що набрали законної сили, проводитимуться отримувачам за окремою програмою,
передбаченою в бюджеті Пенсійного фонду України на відповідну мету, за рахунок
коштів державного бюджету України на відповідний рік.

У затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 126
(зі змінами) бюджеті Пенсійного фонду України на  2021 рік виплат за минулий час
внутрішньо переміщеним особам не передбачено.

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

Пунктом 14 Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного
фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України
від 31.08.2009 № 21-2 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.09.2009
за № 897/16913 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України
від 19.05.2014 № 8-1), передбачено, що проект бюджету Пенсійного фонду на плановий
рік подається на розгляд та погодження заінтересованим органам відповідно до вимог
Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 09 листопада 2011 року № 1156) протягом місяця з дня прийняття закону України про
Державний бюджет України на відповідний рік.

Облік сум пенсійних виплат за минулий період ведеться територіальними органами
Пенсійного фонду України, в яких особи перебувають на обліку як одержувачі пенсій, в
базах даних одержувачів пенсій (електронних пенсійних справах) на підставі рішень
територіальних органів Пенсійного фонду України про відновлення виплати пенсій
(щомісячного довічного грошового утримання), а також про виплату недоотриманої
пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера з числа внутрішньо переміщених осіб або осіб, які
проживали на тимчасово окупованій території України і не були взяті на облік як
внутрішньо переміщені особи на контрольованій Україною території (за наявності
нарахованих сум, що підлягають виплаті за період до місяця відновлення виплати пенсій
або до місяця смерті особи), та у cформованому на їх підставі переліку отримувачів
виплат за минулий період (далі - перелік отримувачів).
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Пенсійні виплати за минулий період згідно з цим Порядком проводитимуться
щомісяця отримувачам, яких включено до переліку станом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсійної виплати за минулий період отримувачам, зазначеним в переліку
отримувачів, визначатиметься в сумі, що відповідає розміру прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, встановленому законом на 1 січня календарного року,
в якому здійснюватиметься пенсійна виплата за минулий період, але не може бути
більшим від належної до виплати отримувачу суми, що обліковується в переліку
отримувачів.

У разі недостатності бюджетних призначень для забезпечення пенсійної виплати за
минулий період, виплата проводитиметься в сумі, що визначається пропорційно
виділеним на пенсійні виплати за минулий період бюджетним призначенням, але не
більшій належної до виплати суми, що обліковується в переліку отримувачів.

Отримати більш детальну інформацію щодо виплати пенсії, що належала
пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв᾽язку з його смертю та щодо призначення
пенсії у зв᾽язку з втратою годувальника можливо при зверненні відповідно до вимог
Закону України «Про звернення громадян», з наданням даних для належної
ідентифікації померлого пенсіонера та Вас як одержувачів пенсії.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути
оскаржені до керівника Фонду, вищого органу або суду.

З повагою

заступник директора департаменту Любов БРИЧОК

Олена Писаченко 284-21-45


