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сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
забезпечення права посадових осіб місцевого самоврядування
на соціальні гарантії та пенсійне забезпечення
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Закону України „Про статус депутатів місцевих
рад”, враховуючи звернення посадових осіб місцевого самоврядування області,
висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Ради ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення права
посадових осіб місцевого самоврядування на соціальні гарантії та пенсійне
забезпечення, що додається.
2. Надіслати це звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України.
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
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ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
забезпечення права посадових осіб місцевого самоврядування на
соціальні гарантії та пенсійне забезпечення
У,

Ми, депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання, враховуючи
звернення посадових осіб місцевого самоврядування області з приводу
захисту їх права на соціальні гарантії та пенсійне забезпечення,
наголошуємо на необхідності
врегулювання питання пенсійного
забезпечення окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування.
Пенсійне забезпечення цієї категорії працівників регламентувалося
статтею 21 Закону України „Про службу в органах місцевого
самоврядування” від 7 червня 2001 року № 2493-УП, відповідно до якої:
„Пенсійне забезпечення посадових осіб 9рганів місцевого самоврядування,
які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та /або
державної служби не менше як 10 років, здійснюється, у порядку,
визначеному законодавством України про державну службу” (частина 7
статті 21). Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення пенсій ” від 3 жовтня 2017 року № 2148-УІІІ
внесено зміни до Закону України „Про службу в органах місцевого
самоврядування”, а саме, частина 7 статті 21 викладена у новій редакції:
„Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування
здійснюється відповідно Закону України „Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування”.
01 травня 2016 року набув чинності новий Закон України „Про
державну службу” в статті 90 якого визначено: „Пенсійне забезпечення
державних службовців здійснюється відповідно до Закону України „Про
загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування”.
Водночас,
розділом XI „Прикінцеві та перехідні положення нового Закону України
„Про державну службу” передбачено право на пенсію відповідно до статті
37 раніше діючого закону про державну службу особам, які станом на
01 травня 2016 року обіймали посади державної служби та мають не менш як
10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад
державних службовців.
Зазначена
невідповідність
щодо
пенсійного
забезпечення
державних
службовців та посадових
осіб
органів
місцевого
самоврядування, які станом на 01 травня 2016 року мають стаж державної
служби та/або служби в органах місцевого самоврядування не менше
як 10 років, призвела до соціальної напруги- серед працівників органів
місцевого самоврядування, є, на їх думку, несправедливою стосовно
посадових осіб місцевого самоврядування та порушує конституційні норми
щодо рівності громадян на пенсійне забезпечення (зокрема, державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування).
Враховуючи вищезазначене, ми депутати Вінницької обласної Ради
7 скликання, звертаємося до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України з проханням розглянути питання щодо законодавчого врегулювання
пенсійного забезпечення вказаних категорій посадових осіб місцевого
самоврядування.
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