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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.; 255-40-35, факс: (044) 255-41-70
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Голові Рівненської обласної ради
ДРАГАНЧУКУ М.М.
Майдан Просвіти, 1
м. Рівне, ЗЗОІЗ
Шановний Миколо Миколайовичу!
У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення за дорученням Голови Верховної Ради
України Парубія А.В. розглянуто звернення Рівненської обласної ради
стосовно пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, в тому числі призначених за рішеннями судів, і, в
межах предмету відання, повідомляємо наступне.
Не можемо не погодитись з Вами, що на сьогодні питання пенсійного
забезпечення та соціального захисту постраждалих від аварії на
Чорнобильській АЕС, особливо осіб інвалідність який настала внаслідок
Чорнобильської катастрофи, є одними із найактуальніших, найболючіших,
оскільки йде мова про людей, які мають значні ускладнення стану здоров'я,
тому в умовах економічної кризи потребують особливої уваги та захисту. На
жаль, за всі роки незалежності України пільги з державного бюджету не
фінансувалися у повному обсязі. Деякі категорії громадян намагалися
довести свої права в судовому порядку, але більшість недіючих норм
законодавства так і залишається нереалізованими, а дисбаланс між
ухваленими рішеннями та фінансовими можливостями держави лише
накопичувався.
Комітет також стурбований ситуацією, яка склалась під час виконання
і 'ТІ \ державними органами судових рішень з питань соціального захисту та
пенсійного забезпечення. З 1 січня 2013 року набув чинності Закон України
«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» №4901-VI від
05.06.2012 р., яким передбачено, що рішення судів виконуються в межах
відповідних коштів державного бюджету, передбачених на ці цілі. Згідно із
цим Законом, в першу чергу погашається заборгованість по пенсійних і
соціальних виплатах. Бюджетні асигнування на погашення заборгованості
визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Відповідно до статті 3 Закону виконання рішень суду щодо стягнення
коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів, у межах відповідних
бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого
державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу
відповідних призначень - за рахунок коштів, передбачених за бюджетною
програмою для забезпечення виконання рішень суду.
На виконання таких судових рішень у Законі України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік» за бюджетною програмою КПКВК 3504040
«Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою»
передбачено 500 000,0 тис. гривень (в 2016 році було передбачено 144757,5
тис. гривень).
Оскільки загальна сума заборгованості держави за такими судовими
рішеннями становить понад 7,5 млрд. грн., то з метою надання стягувачам
можливості отримати частину коштів, а також з урахуванням складної
економічної ситуації та обмеженості фінансових ресурсів держави у 2015
році було започатковано, а в наступних роках продовжено практику
застосування механізму реструктуризації такої заборгованості.
Так, нормою статті 19 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» надано право Кабінету Міністрів України у
встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість
обсягом до 7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 січня 2017 року, за
рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за
рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками
розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських
векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією
заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних.
Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби
України.
Таким чином, судові рішення про стягнення коштів, боржником за
якими є державний орган, можуть виконуватись відповідно до зазначених
актів законодавства в порядку черговості та в межах коштів, передбачених на
такі цілі в Державному бюджеті.
Інформуємо також, що на розгляд Верховної Ради України з метою
врегулювання порушених у Вашому зверненні питань народними депутатами
України внесені, зокрема, наступні законопроекти:
про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо
пенсійного забезпечення (реєстр. № 4442), поданий народними депутатами
України Ляшком О,В., Мосійчуком І.В. та Іншими;
про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо
встановлення належного рівня пенсійного забезпечення (реєстр. № 4442-1),
поданий народними депутатами України Королевською Н.Ю, Солодом Ю.В,

Також інформуємо, що Головним з розгляду цих проектів визначено
Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Остаточне рішення щодо цих законопроектів буде прийняте народними
депутатами України під час їх розгляду в сесійній залі. Водночас, змушені
констатувати, що враховуючи сучасний стан державних фінансів та
надзвичайно важку економічну ситуацію в країні, зазначені Вами проблеми
потребують виважених підходів, виходячи із фінансових можливостей
Державного бюджету та бюджету Пенсійного фонду.
Зі свого боку, Комітет, розуміючи всю гостроту порушених Вами
питань, звернувся до Кабінету Міністрів України з метою її детального
вивчення та внесення пропозицій щодо можливих шляхів врегулювання. За
наслідками розгляду Вас буде поінформовано.
Одночасно повідомляємо, що 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

