Пропозиції Пенсійного фонду України
до проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо
відновлення належних соціальних гарантій громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, на виконання рішення Конституційного
Суду України ”, внесеного народними депутатами України Королевською Н. Ю.
та іншими
реєстраційний номер 1117, доопрацьований 20 січня 2021 року
І читання
1. Пенсійний фонд України не підтримує законопроєкт у запропонованій
редакції.
2. Законопроєктом поміж іншого пропонується у Законі України “Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” викласти норми статті 53 у редакції, що діяла до внесення змін Законом
України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII “Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, передбачивши, що
додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за
втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю
незалежно від заробітку, пенсії чи іншого доходу.
Це відповідає встановленому Рішенням Конституційного Суду України від
17 липня 2018 року № 6-р/2018 порядку його виконання.
Крім того, законопроєктом пропонується відновити окремі пільги та
компенсації для постраждалих громадян, віднесених до категорії 4, наслідком чого
може бути звернення осіб також щодо відновлення призначення додаткової пенсії за
шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, яка відповідно до
статті 49 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” після 1 січня 2015 року не встановлюється.
Норми законопроєкту потребують узгодження із принципом правової
визначеності, що полягає, як зазначив Європейський суд з прав людини, в тому, що
право має бути належним чином доступним та передбачуваним за своєю дією та
сформульованим з належною чіткістю, що дає можливість особам регулювати свою
поведінку.
У Рішенні Конституційного Суду України від 20 грудня 2017 року № 2-р/2017
зазначено про те, що принцип юридичної визначеності вимагає чіткості, зрозумілості
й однозначності правових норм, зокрема їх передбачуваності (прогнозованості) та
стабільності.
Разом з цим, у доповіді “Верховенство права”, схваленій Європейською
Комісією “За демократію через право” на 86-му пленарному засіданні, що відбулося
25-26 березня 2011 року, зазначено про те, що юридична визначеність є ключовою у
питанні розуміння верховенства права; держава зобов’язана дотримуватися та
застосовувати у прогнозований і послідовний спосіб ті закони, які вона ввела в дію;
юридична визначеність передбачає, що норми права повинні бути зрозумілими і
точними, а також спрямованими на забезпечення постійної прогнозованості ситуацій
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і правових відносин; юридична визначеність означає також, що необхідно у цілому
дотримуватися зобов’язань або обіцянок, які взяла на себе держава перед людьми
(поняття “законних очікувань”).
Крім того, враховуючи норми статті 63 Закону України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, якими
передбачено, що фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією цього Закону,
здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, прийняття
законопроєкту потребує врахування думки Міністерства фінансів України щодо
можливості його реалізації.
Пропозиція законопроєкту щодо введення його в дію з дня, наступного за днем
його опублікування, суперечить частині третій статті 27 Бюджетного кодексу
України, відповідно до якої закони України або їх окремі положення, які впливають
на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують
витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що передує плановому,
вводяться у дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.
Голова правління
Пенсійного фонду України
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