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Шановний пане Голово!

У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів розглянуто Ваше звернення від 20.12.2019 № 02- 
5/753, яке надійшло від Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 
науки та інновацій щодо призначення пенсій за вислугу років відповідно до 
Рішення Конституційного Суду України від 4.06.2019 року № 2-р/2019 в 
частині відповідності Конституції окремих положень Закону України «Про 
пенсійне забезпечення» (зокрема, пенсій за вислугу років працівникам 
освіти), в межах предмету відання, повідомляємо наступне.

Цілком погоджуємось з Вами, що ситуація, яка склалася з дотриманням 
прав на пенсійне забезпечення працівників закладів освіти потребує 
нагального вирішення та законодавчого врегулювання.

Рішенням Конституційного Суду України від 4.06.2019 року № 2- 
р/2019 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є 
неконституційними) положення пункту «а» статті 54, статті 55 Закону 
України від 05.11.1991 № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення» зі змінами, 
внесеними законами України від 2.03.2015 № 213-УІН «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 
24.12.2015 № 911 -VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України».

На виконання цього Рішення Конституційного Суду України 
положення пункту «а» статті 54, статті 55 Закону № 1788-ХІІ застосовуються 
без внесених до нього змін законами України № 213 та № 911.

Згідно положень пунктів 2-1, 16 Прикінцевих положень Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в редакції Закону 
України від 03.11.2017 року № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», право на пенсію за 
вислугу років мають особи, які на день набрання чинності Законом № 2148
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(на 11.10.2017) мають вислугу років та стаж, передбачений статтями 52, 54 та 
55 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Пенсія за вислугу років призначається за зверненнями працівників (у 
тому числі працівників освіти) з дотриманням умов, передбачених Законом 
№ 1788.

Тому, з 4 червня 2019 року (дата прийняття Рішення КСУ) право на 
пенсію за вислугу років згідно пункту «а» статті 54, статті 55 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення» визначається з урахуванням вимог щодо 
вислуги років та стажу, які були передбачені законодавством станом на 11 
жовтня 2017 року, щодо віку -  визначеного на дату призначення пенсії.

З приводу наданих Вами пропозицій інформуємо, що народні депутати 
України -  члени Комітету ознайомлені з ними для врахування в подальшій 
законотворчій роботі.

Повідомляємо, що Комітет звернувся до Пенсійного фонду України з 
проханням надати роз’яснення з посиланням на чинне законодавство щодо 
порушених питань у зверненні.

За наслідками розгляду, Вас буде повідомлено додатково зазначеним 
органом.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України» Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право 
надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. Такі 
роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

З повагою

Голова Комітету Г. М. Третьякова


