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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗУПИНЕННЯ ВИПЛАТИ 
ПЕНСІЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

Згідно зі ст. 46 Конституції України 
громадяни мають право на соціальний 
захист, що включає право на забезпе-
чення їх у разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з неза-
лежних від них обставин, а також 
у старості та в інших випадках, перед-
бачених законом.

Це право гарантується загально-
обов’язковим державним соціальним 
страхуванням за рахунок страхових 
внесків громадян, підприємств, уста-
нов і організацій, а також бюджетних 
та інших джерел соціального забезпе-
чення; створенням мережі державних, 
комунальних, приватних закладів для 
догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат 
та допомоги, що є основним джерелом 
існування, мають забезпечувати рівень 
життя, не нижчий від прожиткового 
мінімуму, встановленого законом. 

Останнім часом складається вкрай 
негативна практика часто безпідстав-
ного зупинення виплати пенсій особам, 
що є тимчасово переміщеними в розу-
мінні Закону України «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо перемі-
щених осіб». При цьому навіть за умови 
поновлення таких виплат, пенсії, які не 
були виплачені внаслідок зупинення, 
відділення Пенсійного фонду по всій 
Україні відмовляються виплачувати 
з посиланням на те, що такі виплати 
будуть здійснені після прийняття окре-
мого порядку, визначеного Кабінетом 
Міністрів України, як це передбачено 
Постановою КМУ від 08 червня 2016 р. 

№ 365 зі змінами, внесеними Поста-
новою КМУ від 25.04.2018 р. № 335. 
Однак указані посилання грубо пору-
шують чинне законодавство України, 
внаслідок чого неправомірно порушу-
ються права та законні інтереси пен-
сіонерів. 

Питанням належного соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб 
займаються чимало сучасних науков-
ців, серед яких варто згадати В.П. Анто-
нюк, Е.М. Бовкун, О. Бережнюк, 
О.О. Іляшко, О.П. Лішик, О. Перепе-
люкова, А. Солодько та інших учених. 

Мета статті полягає в дослідженні 
проблем зупинення виплати пенсій 
та їх невиплати після поновлення вну-
трішньо переміщеним особам в Україні. 

Завданням поданого матеріалу 
по вибраній проблемі є визначення 
основних засад пенсійного забезпе-
чення внутрішньо переміщених осіб, 
аналіз підстав та порядку зупинення 
виплат та дотримання при цьому закон-
них прав та інтересів таких осіб.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» пенсія – це щомі-
сячна пенсійна виплата в солідарній 
системі загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування, яку отри-
мує застрахована особа в разі досяг-
нення нею передбаченого цим Законом 
пенсійного віку чи визнання її особою 
з інвалідністю, або отримують члени її 
сім’ї у випадках, визначених цим Зако-
ном.

Відповідно до ст. 3 Конституції Укра-
їни, найвищою соціальною цінністю  
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в України людини є її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і без-
пека, відповідальність держави перед 
людиною за свою діяльність та голов-
ний обов’язок держави щодо утвер-
дження і забезпечення прав і свобод 
людини.

Згідно з ч. 2 ст. 22 Конституції 
України конституційні права і свободи 
гарантуються і не можуть бути скасо-
вані. Конституційне право на соціаль-
ний захист включає і право громадян 
на забезпечення їх у старості. Пен-
сія за віком, за вислугу років та інші 
її види, що призначаються у зв’язку 
з трудовою діяльністю, заслужені попе-
редньою працею і є однією з форм соці-
ального захисту.

У відповідності до ст. 47 Закону 
України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» пенсія 
виплачується щомісяця, у строк не 
пізніше 25 числа місяця, за який випла-
чується пенсія, виключно в грошовій 
формі, за зазначеним у заяві місцем 
фактичного проживання пенсіонера 
в межах України організаціями, що 
здійснюють виплату і доставку пенсій, 
або через установи банків у порядку, 
передбаченому Кабінетом Міністрів 
України.

Ані вказаний закон, ані будь-який 
інший закон з питань пенсійного 
забезпечення не передбачає будь-
яких підстав зупинення або не понов-
лення виплати вже призначеної пенсії, 
є тільки підстави припинення виплати 
пенсії, які визначені ст. 49 Закону 
України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування». Дана 
норма містить вичерпний перелік під-
став для припинення пенсійних виплат, 
зокрема, виплата пенсії за рішенням 
територіальних органів Пенсійного 
фонду або за рішенням суду припиня-
ється:

– якщо пенсія призначена на під-
ставі документів, що містять недосто-
вірні відомості;

– на весь час проживання пен-
сіонера за кордоном, якщо інше не 
передбачено міжнародним договором 

України, згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України;

– у разі смерті пенсіонера;
– у разі неотримання призначеної 

пенсії протягом 6 місяців підряд;
– в інших випадках, передбачених 

законом.
Поновлення виплати пенсії здійс-

нюється за рішенням територіального 
органу Пенсійного фонду протягом 
10 днів після з’ясування обставин 
та за наявності умов для відновлення 
її виплати. Виплата пенсії понов-
люється в порядку, передбаченому 
ч. 3 ст. 35 та ст. 46 цього Закону.

При цьому відповідно до ст. 24 Кон-
ституції України громадяни мають рівні 
конституційні права і свободи та є рів-
ними перед законом. Не може бути при-
вілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного 
та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 7 Закону 
України «Про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб» для 
взятої на облік внутрішньо переміще-
ної особи реалізація прав на зайня-
тість, пенсійне забезпечення, загаль-
нообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття, 
у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності, від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захво-
рювання, які спричинили втрату пра-
цездатності, на отримання соціальних 
послуг здійснюється відповідно до 
законодавства України. 

Україна вживає всіх можливих 
заходів, спрямованих на розв’язання 
проблем, пов’язаних із соціальним 
захистом, зокрема відновленням усіх 
соціальних виплат внутрішньо перемі-
щеним особам. 

Згідно з п. 1 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 05 листопада 
2014 року № 637 «Про здійснення соці-
альних виплат внутрішньо переміщеним 
особам» призначення та продовження 
виплати пенсій (щомісячного довічного 
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грошового утримання), довічних дер-
жавних стипендій, усіх видів соціальної 
допомоги та компенсацій, матеріаль-
ного забезпечення, надання соціальних 
послуг, субсидій та пільг за рахунок 
коштів державного бюджету та фондів 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування внутрішньо пере-
міщеним особам здійснюються за міс-
цем перебування таких осіб на обліку, 
що підтверджується довідкою, виданою 
згідно з Порядком оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутріш-
ньо переміщеної особи, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2014 р. № 509. 

Виплата (продовження виплати) 
пенсій (щомісячного довічного гро-
шового утримання), довічних держав-
них стипендій, усіх видів соціальної 
допомоги та компенсацій, матеріаль-
ного забезпечення (далі – соціальні 
виплати), що призначені зазначеним 
особам, проводиться через рахунки 
та мережу установ і пристроїв публіч-
ного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» з мож-
ливістю отримання готівкових коштів 
і проведення безготівкових операцій 
через мережу установ і пристроїв будь-
яких банків тільки на території, де 
органи державної влади здійснюють 
свої повноваження.

П. 6 Порядку оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутріш-
ньо переміщеної особи, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 01 жовтня 2014 року № 509, 
передбачено, що довідка про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної особи 
діє безстроково, крім випадків, перед-
бачених ст. 12 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб». 

Приписами даної статті визна-
чено, що підставою для скасування дії 
довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи та внесення відомо-
стей про це в Єдину інформаційну базу 
даних про внутрішньо переміщених 
осіб є обставини, за яких внутрішньо 
переміщена особа: 

– подала заяву про відмову від 
довідки; 

– скоїла злочин: дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення кон-
ституційного ладу або на захоплення 
державної влади; посягання на тери-
торіальну цілісність і недоторканність 
України; терористичний акт; втягнення 
у вчинення терористичного акту; 
публічні заклики до вчинення терорис-
тичного акту; створення терористичної 
групи чи терористичної організації; 
сприяння вчиненню терористичного 
акту; фінансування тероризму; здійс-
нення геноциду, злочину проти людя-
ності або військового злочину; 

– повернулася до покинутого місця 
постійного проживання; 

– виїхала на постійне місце прожи-
вання за кордон; 

– подала завідомо недостовірні відо-
мості.

Згідно зі ст. 1 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, 
ст. 1 Додаткового протоколу до Кон-
венції кожна фізична або юридична 
особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавле-
ний свого майна інакше як в інтересах 
суспільства і на умовах, передбачених 
законом або загальними принципами 
міжнародного права. Положеннями 
ст. 14 Конвенції регламентовано, що 
користування правами та свободами, 
визнаними Конвенцією, має бути забез-
печено без дискримінації за будь-якою 
ознакою.

Відповідно до ч. 2 ст. 46 Закону 
№ 1058 «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» нарахо-
вані суми пенсії, не отримані з вини 
органу, що призначає і виплачує пен-
сію, виплачуються за минулий час без 
обмеження будь-яким строком з нара-
хуванням компенсації втрати частини 
доходів.

Відповідно до Порядку здійснення 
контролю за проведенням соціальних 
виплат внутрішньо переміщеним осо-
бам за місцем їх фактичного прожи-
вання/перебування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України 
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від 08.06.2016 р. № 365 визначається 
механізм здійснення контролю за про-
веденням виплати внутрішньо перемі-
щеним особам за місцем їх фактичного 
проживання/перебування незалежно 
від факту реєстрації місця прожи-
вання/перебування пенсій (щомісяч-
ного довічного грошового утримання), 
довічних державних стипендій, усіх 
видів соціальної допомоги та компен-
сацій, матеріального забезпечення, 
надання соціальних послуг, субсидій 
та пільг за рахунок коштів державного 
бюджету та фондів загальнообов’язко-
вого державного соціального страху-
вання.

Згідно з п. 12 вказаного Порядку 
визначаються підстави для припинення 
соціальних виплат, а саме:

– підстави, передбачені законодав-
ством щодо умов призначення відповід-
ного виду соціальної виплати;

– отримання рекомендацій Мінфіну 
щодо фактів, виявлених під час здійс-
нення верифікації соціальних виплат;

– встановлення факту відсутності 
внутрішньо переміщеної особи за фак-
тичним місцем проживання/перебу-
вання згідно з актом обстеження мате-
ріально-побутових умов сім’ї;

– скасування довідки внутрішньо 
переміщеної особи з підстав, визначе-
них ст. 12 Закону України «Про забез-
печення прав і свобод внутрішньо пере-
міщених осіб»;

– отримання інформації від Дер-
жприкордонслужби, МВС, СБУ, Мін-
фіну, Національної поліції, ДМС, 
Держфінінспекції, Держаудитслужби 
та інших органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування.

Виходячи з вищевикладеного, право 
внутрішньо переміщеної особи на отри-
мання пенсії є беззаперечним, і забез-
печення цього права становить суть 
взятих на себе державою зобов’язань.

Відповідно, ознайомлюючись із 
судовою практикою щодо вказаної 
категорії справ, як правило, відді-
лення Пенсійного фонду взагалі не 
мають жодних належних доказів на 
підтвердження наявності підстав для 

припинення виплати пенсії, адже, як 
вже зазначалося, припинення виплати 
пенсії можливе лише за умови при-
йняття пенсійним органом відповідного 
рішення і лише з підстав, визначе-
них статтею 49 Закону № 1058-IV.

Стосовно посилань Пенсійного 
фонду України, що належні пенсійні 
виплати будуть здійснені виключно 
після прийняття окремого порядку, 
визначеного Кабінетом Міністрів Укра-
їни, як це передбачено Постановою 
КМУ від 08.06.2016 р. № 365 зі змі-
нами, внесеними Постановою КМУ від 
25.04.2018 р. № 335, такі посилання 
неправомірні з огляду на таке. 

Згідно з Конституцією України Кабі-
нет Міністрів України не наділений 
правом вирішувати питання, які нале-
жать до виключної компетенції Верхов-
ної Ради України, так само як і при-
ймати правові акти, які підміняють або 
суперечать законам України.

Більше того, зазначена Постанова 
не є законом, а тому як підзаконний 
нормативно-правовий акт не може 
обмежувати чи/або звужувати права 
громадян, які встановлені норматив-
но-правовими актами вищої юридичної 
сили.

Рішенням Європейського суду 
з прав людини у справі «Суханов та Іль-
ченко проти України» встановлено, що 
зменшення розміру або припинення 
виплати належним чином установленої 
соціальної допомоги може становити 
втручання у право власності.

Таким чином, як свідчить практика, 
будь-які безпідставні зупинення вну-
трішньо переміщеним особам виплати 
пенсії та безпідставна їх невиплата 
після поновлення є грубим порушен-
ням їхніх прав та законних інтересів, 
які підлягають відновленню в повному 
обсязі зі стягненням усіх невиплаче-
них сум та відшкодуванням моральної 
шкоди таким особам. 

Стаття присвячена актуальним 
проблемам соціального захисту вну-
трішньо переміщених осіб під час 
нарахування та виплати пенсій. 
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Автором проаналізовано загальні 
підстави зупинення таких виплат 
та підстави їх поновлення, оскар-
ження таких дій представників 
Пенсійного фонду України, а також 
досліджені найпоширеніші проблеми 
реалізації права внутрішньо перемі-
щених осіб на отримання пенсії як 
виплати, заслуженої попередньою 
працею, і яка є однією з форм соці-
ального захисту. Відповідно до ч. 
4 ст. 9 Закону України «Про забез-
печення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України» встанов-
лення зв’язків та взаємодія органів 
державної влади України, їх поса-
дових осіб, органів місцевого само-
врядування та їх посадових осіб з 
незаконними органами (посадовими 
особами), створеними на тимчасово 
окупованій території, допускається 
виключно з метою забезпечення наці-
ональних інтересів України, захи-
сту прав і свобод громадян України, 
виконання міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, сприяння 
відновленню в межах тимчасово оку-
пованої території конституційного 
ладу України.

Отже, порядок обміну та під-
твердження інформації між держав-
ними органами з приводу встанов-
лення зв’язків та взаємодії органів 
державної влади України, їх поса-
дових осіб, органів місцевого само-
врядування та їх посадових осіб з 
незаконними органами (посадовими 
особами), створеними на тимчасово 
окупованій території, допускаєть-
ся виключно з метою забезпечен-
ня національних інтересів Украї-
ни, захисту прав і свобод громадян 
України, виконання міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою Укра-
їни, сприяння відновленню в межах 
тимчасово окупованої території 
конституційного ладу України, і 
є обов’язком безпосередньо таких 
державних органів. 

Проаналізована відповідна судова 
практика з даної проблематики та 
зроблені пропозиції щодо спрощення 
здійснення та захисту соціальних 
прав вимушених переселенців. Згідно 
зі ст. 55 Конституції України пра-
ва і свободи людини і громадянина 
захищаються судом, кожному гаран-
тується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службо-
вих осіб.

При цьому згідно з ч. 2 ст. 19 Кон-
ституції України органи державної 
влади, органи місцевого самовряду-
вання, їх посадові особи зобов’яза-
ні діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та закона-
ми України. Отже, Пенсійний фонд 
України у своїй діяльності зобов’яза-
ний діяти лише у встановлений зако-
ном спосіб, суворо дотримуючись як 
прав, так і законних інтересів вну-
трішньо переміщених осіб.

Ключові слова: внутрішньо пере-
міщені особи, пенсія, соціальні права, 
соціальні виплати, соціальний захист. 

Zabrodina О. Current issues 
of discontinued payment of pensions 
to internal displaced persons

The article deals with topical prob-
lems of social protection of internally 
displaced persons during the accrual 
and payment of pensions, the author 
analyzes the general reasons for suspen-
sion of such payments and grounds for 
their renewal, the appeal of such actions 
by representatives of the Pension Fund 
of Ukraine, as well as explores the most 
common problems of exercising the 
right of internally displaced persons to 
receive pensions. benefits earned by pre-
vious work and which is a form of social 
protection. Pursuant to Part 4 of Article 
9 of the Law of Ukraine “On Ensuring 
the Rights and Freedoms of Citizens 
and the Legal Regime in the Tempo-
rarily Occupied Territory of Ukraine” 
bodies (officials) established in a  
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temporarily occupied territory are 
allowed solely for the purpose of secur-
ing the national interests of Ukraine, 
protecting the rights and freedoms of 
Ukrainian citizens, fulfilling interna-
tional treaties, agreeing to obligations 
the nature of which was provided by the 
Verkhovna Rada of Ukraine, facilitat-
ing the restoration within the temporari-
ly occupied territory of the constitution-
al order of Ukraine.

Therefore, the procedure for the 
exchange and confirmation of informa-
tion between state bodies concerning 
the establishment of relations and inter-
action of state authorities of Ukraine, 
their officials, local self-government 
bodies and their officials with illegal 
bodies (officials) established in a tem-
porarily occupied territory is allowed. 
for the purpose of securing the nation-
al interests of Ukraine, protecting the 
rights and freedoms of Ukrainian cit-
izens, fulfilling international treaties, 
the consent of which was rendered 
compulsory by the Verkhovna Rada of 
Ukraine, assistance from the restora-
tion within the temporarily occupied 
territory of the constitutional system 
of Ukraine, and is the responsibility of 
such state bodies directly.

Relevant jurisprudence on the sub-
ject has been analyzed and proposals 
have been made to simplify the exer-
cise and protection of the social rights 
of displaced persons. According to Art. 
55 of the Constitution of Ukraine, the 
rights and freedoms of a person and a 
citizen are protected by a court, every-
one is guaranteed the right to appeal 
in court the decisions, actions or omis-
sions of state authorities, local self-gov-
ernment bodies, officials and officials. 
However, according to Part 2 of Arti-

cle 19 of the Constitution of Ukraine, 
state authorities, local self-government 
bodies, their officials are obliged to 
act only on the basis, within the pow-
ers and in the manner provided by the 
Constitution and laws of Ukraine.

Therefore, the Pension Fund of 
Ukraine in its activities is obliged to 
act only in the manner prescribed by 
law, and strictly respecting the rights 
of such legitimate interests of internal-
ly displaced persons, in particular.

Key words: internally displaced 
persons, pension, social rights, social 
benefits, social protection.
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