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Міністерство соціальної політики України

Пенсійний фонд України

Щодо безпідставного звуження прав  на пільгову пенсію
 незалежно від віку працівникам, безпосередньо зайнятим 
повний робочий день на підземних роботах  

Призначення пенсії  на пільгових умовах працівникам,  безпосередньо зайнятим на
підземних  роботах, здійснювалось  згідно  статті  14  Закону  України  «Про  пенсійне
забезпечення», який був введений в дію Постановою Верховної Ради України  №1931-XII від
06.12.12.1991 «Про порядок введення в дію Закону України «Про пенсійне забезпечення».

На  виконання  пункту  6  означеної  постанови  на  підставі  повноважень,  наданих
пунктом 5 цією ж постанови, Міністерством соціального забезпечення України було надано
роз'яснення  №8 від 20.01.1992 «Про порядок врахування трудового стажу, що дає право на
пенсію незалежно від віку працівникам,  безпосередньо зайнятим повний робочий день на
роботах,  передбачених  статтею14  Закону  України  «Про  пенсійне  забезпечення»  (далі
Порядок), яке було доведено до всіх робочих органів ПФУ для обов’язкового застосування  в
роботі  в  якості  локального акту,  яким були встановлені  загальні  правила (порядок) для
однотипних  відносин,  які  за  своєю природою стали  елементом  цивільного  права  і  могли
породжувати умови виникнення цивільно–правових наслідків у разі їх порушення.

Застосування цього Порядку надавало можливість працівникам,  які  мають 10 років
стажу підземної роботи, що дає право на пенсію незалежно від віку згідно статті 14 ЗУ « Про
пенсійне забезпечення», але які не відпрацювали повного стажу, передбаченого цією статтею,
призначати пенсію незалежно від віку за умови наявності не менше 25років стажу підземної
роботи, при розрахунку якого основним професіям (гірничим очисного забою, прохідникам,
забійникам на відбійних молотках та машиністам виємочних машин)  до кожного повного
року роботи за цими професіями додатково враховувалося 3 місяця.

Роз’яснення та наведений в ньому Порядок були розраховані на тривале застосування
без обмеження строку дії  з січня 1992року і  до цього часу не скасовані  в установленому
порядку. 

Втім, після прийняття  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів  України  щодо  підвищення  пенсій»  №  2148–VIII  від  03.10.2017  (далі  Закон  2148)
Міністерство  соціальної  політики  України,  як  центральний  орган  виконавчої  влади,  що
реалізує державну політику у сферах трудових відносин та соціального захисту населення та
відповідно  до  статті  103  Закону  2148  здійснює  державне  регулювання  та  нагляд  у  сфері
загальнообов'язкового  державного  пенсійного  страхування  разом  з  Пенсійним  фондом
України в результаті обопільного листування з порушенням законодавства та законних прав
застрахованих осіб на пенсійне забезпечення прийняли рішення про відсутність підстав для
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подальшого  врахування  вищеозначеного  роз’яснення  та  Порядку  при  призначенні  пенсії
відповідно  до  статті  14  Закону  України  «Про  пенсійне  забезпечення»  працівникам
безпосередньо зайнятим на підземних роботах повний робочий день,  про що було доведено
до головних управлінь Пенсійного фонду України в областях та місті Києві для врахування в
роботі.

Підстави,  що  наведені  у  листах  Міністерства  соціальної  політики  та  Пенсійного
фонду України, для припинення дії роз’яснення№8 від 20.01.1992 «Про порядок врахування
трудового стажу,  що дає право на пенсію незалежно від віку працівникам,  безпосередньо
зайнятим повний робочий день на роботах,  передбачених статтею14 Закону України «Про
пенсійне забезпечення», не засновані на чинному законодавстві і є надуманими, та не можуть
слугувати  підставами  для  припинення  дії  вищеозначеного  локального  акту  з  наступних
причин:

-  втрата  чинності   пункту  5  Постанови  Верховної  Ради  України  №1931-XII  від
06.12.12.1991 «Про порядок введення в дію Закону України « Про пенсійне забезпечення» не
зволікає втрату чинності роз’яснення та Порядку, тому що пунктом 5 були визначені  права
та  повноваження  Міністерства  соціального  забезпечення  з  надання  роз’яснень  щодо
порядку  застосування  ЗУ  «Про  пенсійне  забезпечення»; такими  повноваженнями
міністерство  скористалося  у  1992році  та  які  у  2005році  були  скасовані  ЗУ №3108-IV від
17.11.2005, а дія прийнятих правил та порядку наданого роз’яснення,  як локального акту,
продовжують діяти до цього часу.

-  з  прийняттям  Закону  2148  право  на  призначення  пенсії  незалежно  від  віку
працівникам безпосередньо  зайнятих  на  підземних  роботах  повний  робочий  день,
визначається відповідно до частини 3 статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне  пенсійне  страхування»  (Закон  №1058),  редакція  якої  повністю  співпадає  (без
жодних змін) з редакцією статті 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення», до якої у
1992році було надано роз’яснення та визначено Порядок врахування трудового стажу для
визначення права на пільгову пенсію незалежно від віку, та які є чинними до цього часу і
автоматично переходять для застосування до статті 114 Закону №1958. 

- посилання на абзац 2 пункту 16 розділу XV « Прикінцеві положення» Закону 1058
безпідставне,  тому  що  цим  пунктом  врегульовано  застосування  Закону  України  «Про
пенсійне забезпечення» в частині визначення права на пенсію за вислугу років (частина 4
статті 114 ), а не пільгових пенсій за роботу в підземних умовах з повним робочим днем
(частина 3 статті 114).

У зв’язку з  динамічним зростанням звернень  працівників  вугільної  галузі   з  цього
питання,  на  підставі  викладеного  та  з  метою  упередження  зростання  соціальної  напруги
серед шахтарів, права яких суттєво звужені в незаконний спосіб, без всяких підстав, а також
всупереч заявам Уряду України та безпосередньо Міністра соціальної політики України щодо
збереження умов призначення пільгових пенсій шахтарям під час прийняття Закону 2148,
звертаюся від імені шахтарів та на вимогу членів Профспілки прошу терміново розглянути
поставлене  питання,  повернути  чинний  Порядок  врахування  трудового  стажу  для
визначення  права  на  пільгову  пенсію  незалежно  від  віку  працівникам,  безпосередньо
зайнятим повний робочий день на  підземних  роботах  та  розпочати призначення  пенсій  в
регіонах особам, яким відмовлено в призначенні пенсії з цих причин.

Про прийняте рішення прошу повідомити в найкоротший термін для інформування
заявників  та  профспілкових  органів  регіонального  рівня  для  доведення  інформації  до
трудових колективів.

Голова Профспілки                                                                               В.І. Турманов
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