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	 Законом,	 а	 саме	 його	 статтею	 49,	 передбачено	
право	територіального органу Пенсійного фонду	сво
їм	рішенням	припиняти	виплату	пенсії,	у	випадках:

 1.	 	 якщо	 пенсія	 призначена	 на	 підставі	 доку
ментів,	що	містять	недостовірні	відомості;	

 2. 	на	весь	час	проживання	пенсіонера	за	кор
доном,	 якщо	 інше	 не	 передбачено	 міжнародним	
договором	 України,	 згода	 на	 обов’язковість	 якого	
надана	Верховною	Радою	України;	

 3. 	у	разі	смерті	пенсіонера;	

 4. 	у	разі	неотримання	призначеної	пенсії	про
тягом	6	місяців	підряд;	

 5.		в	інших	випадках,	передбачених	законом.

	 ЗУ	 «Про	 загальнообов’язкове	 державне	 пен
сійне	 страхування»	 зазначається,	 що	 зміна	 умов	 і	
норм	 загальнообов’язкового	 державного	 пенсій
ного	 страхування	 здійснюється	 виключно	 шляхом	
внесення	змін	до	цього	Закону.

	 Таких	підстав	для	припинення	виплати	пенсій	
як	рішення	комісій	або	постанови	КМУ,	зокрема,	№	
365	від	08.06.2016	року,	вищенаведеними	закона
ми	не	передбачено.

	 Таким	чином,	проаналізувавши	чинне	законо
давство	 України	 про	 пенсійне	 забезпечення,	 мож
на	 дійти	 висновку,	 що	 виплати	 пенсій	 внутрішньо	
переміщеним	 особам	 припиняються	 з	 підстав,	 не	
передбачених	законом.

	 Відповідно	до	ст.	19	Конституції	України	орга
ни	державної	влади	та	органи	місцевого	самовря
дування,	 їх	посадові	особи	зобов’язані	діяти	лише	
на	 підставі,	 в	 межах	 повноважень	 та	 у	 спосіб,	 що	
передбачені	Конституцією	та	законами	України.

	 Згідно	до	ст.	64	Конституції	України	конститу
ційні	права	і	свободи	людини	і	громадянина	не	мо
жуть	 бути	 обмежені,	 крім	 випадків,	 передбачених	
Конституцією	України.

	 Проте,	 Конституція	 України	 не	 містить	 обме
ження	права	на	соціальний	захист,	однією	із	форм	
якого	 є	 державне	 пенсійне	 забезпечення	 всіх	 не
працездатних	 громадян	 України	 шляхом	 надання	
трудових	і	соціальних	пенсій.

	 Отже,	для	захисту	своїх	порушених	прав	у	ви
падку	 припинення	 виплати	 пенсії	 ВПО	 необхідно	
дія	ти	наступним	чином:

	 1.	 Направити	до	територіального	органу	ПФУ	
поштою	цінним	листом	з	повідомленням	про	вру
чення	 або	 особисто	 подати	 в	 канцелярію	 органу	
ПФУ	з	отриманням	відмітки	про	прийняття	на	дру
гому	примірнику	письмовий	запит	про	роз’яснення	
причини	припинення	виплати	пенсії.

	 2.	 Подати	 скаргу	 на	 дії/бездіяльність	 терито
ріа	ль	ного	органу	ПФУ	до	вищестоящого	органу	Пен
сійного	Фонду	України	в	адміністративному	порядку	
або	подати	позовну	заяву	до	суду	про	визнання	дій/
бездіяльності	протиправною	та	зобов’язання	вчинити	
певні	дії	з	копіями	додатків	для	відповідача	та	третьої	
особи	(у	разі	її	залучення).

АДРЕСНА ДОПОМОГА ВПО
ПЕНСІЯ



	 Відповідно	 до	 п.	 2	 Порядку	 надання	 щомісяч
ної	 адресної	 допомоги	 внутрішньо	 переміщеним	
особам	для	покриття	витрат	на	проживання,	 в	 тому	
числі	 на	 оплату	 житловокомунальних	 послуг,	 за
твердженого	 постановою	 Кабінету	 Міністрів	 України	
від	01.10.2014		р.	№	505	грошова	допомога	надається	
внутрішньо	переміщеним	особам,	які	перемістилися	
з	тимчасово	окупованої	території	України,	населених	
пунктів,	 на	 території	 яких	 органи	 державної	 влади	
тимчасово	не	здійснюють	свої	повноваження,	та	на
селених	 пунктів,	 розташованих	 на	 лінії	 зіткнення,	 а	
також	внутрішньо	переміщеним	особам,	житло	яких	
зруйновано	або	стало	непридатним	для	проживання	
внаслідок	проведення	антитерористичної	операції	 та	
які	взяті	на	облік	у	структурних	підрозділах	з	питань	
соціального	захисту	населення	районних,	районних	у	
м.	Києві	держадміністрацій,	виконавчих	органах	з	пи
тань	соціального	захисту	населення	міських,	район
них	у	містах	(у	разі	утворення)	рад,	з	дня	звернення	
за	 її	 призначенням	 по	 місяць	 зняття	 з	 такого	 облік	
включно,	але	не	більше	ніж	шість	місяців.

	 Відповідно	до	п.	6	вищевказаного	Порядку	гро
шова	допомога	не	призначається	у	випадках:

	 1.	 	будьхто	 із	членів	сім’ї	має	у	власності	жит
лове	приміщення/частину	житлового	приміщення,	що	
розташоване	в	інших	регіонах,	ніж	тимчасово	окупо
вана	територія	України,	населені	пункти,	на	території	
яких	органи	державної	влади	тимчасово	не	здійсню

ють	свої	повноваження,	та	населені	пункти,	що	розта
шовані	на	лінії	зіткнення,	крім	житлових	приміщень,	
які	непридатні	для	проживання,	що	підтверджується	
відповідним	актом	технічного	стану;

	 2.	 будьхто	 з	 членів	 сім’ї	 має	 на	 депозитному	
банківському	 рахунку	 кошти	 у	 сумі,	 що	 перевищує	
10кратний	розмір	прожиткового	мінімуму,	встанов
леного	для	працездатних	осіб.

	 Таким	 чином,	 Порядком	 надання	 щомісячної	
адресної	 допомоги	 внутрішньо	 переміщеним	 осо
бам	передбачено	тільки	дві	підстави	для	припинен
ня	виплати	адресної	допомоги.	Припинення	виплат	
адресної	 допомоги	 з	 інших	 підстав	 є	 порушенням	
чинного	законодавства,	зокрема,	прав	та	законних	
інтересів	ВПО.	

	 Отже,	для	захисту	своїх	порушених	прав	у	випад
ку	припинення	виплати	адресної	допомоги	внутріш
ньо	 переміщеній	 особі	 необхідно	 діяти	 наступним	
чином:

	 1.	 Направити	до	структурного	підрозділу	з	пи
тань	 соціального	 захисту	населення	поштою	цінним	
листом	з	повідомленням	про	вручення	або	особисто	
подати	в	канцелярію	Управління	праці	та	соціального	
захисту	населення		з	отриманням	відмітки	про	прий
няття	 на	 другому	 примірнику	 письмовий	 запит	 про	
роз’яснення	 причини	 припинення	 виплати	 адресної	
допомоги.

	 2.	 Подати	скаргу	на	дії/бездіяльність	структур
ного	 підрозділу	 з	 питань	 соціального	 захисту	 насе
лення	до	вищестоящого	органу	в	адміністративному	
порядку	або	подати	позовну	заяву	до	суду	про	визна
ння	дій/бездіяльності	протиправною	та	зобов’язання	
вчинити	певні	дії	з	копіями	додатків	для	відповідача	
та	третьої	особи	(у	разі	її	залучення).

АДРЕСНА ДОПОМОГА 
ВПО:

ПЕНСІЯ:

	 Відповідно	 до	 ст.	 46	 Конституції	 України	 гро
мадяни	 мають	 право	 на	 соціальний	 захист,	 що	
включає	 право	 на	 забезпечення	 їх	 у	 разі	 повної,	
часткової	 або	 тимчасової	 втрати	 працездатності,	
втрати	 годувальника,	безробіття	з	незалежних	від	
них	обставин,	а	також	у	старості	та	в	інших	випад
ках,	передбачених	законом.

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

	 Єдиним	нормативним	актом,	що	відповідно	до	
вимог	Конституції	України	регулює	питання	пенсій
ного	забезпечення	громадян	України	є	Закон	Укра
їни	 «Про	 загальнообов’язкове	 державне	 пенсійне	
страхування»	(далі	–	Закон).

	 Згідно	 його	 статті	 4	 виключно законами	 про	
пенсійне	 забезпечення	 визначаються	 умови,	 норми	
та	 порядок пенсійного забезпечення;	 організація	 та	
порядок	здійснення	управління	в	системі	пенсійного	
забезпечення.	 Також,	 згідно	 статті	 5	 цього	 Закону,	
виключно цим Законом визначається порядок здій-
снення пенсійних виплат	 за	 загальнообов’язковим	
державним	пенсійним	страхуванням.

	 Стаття	8	ЗУ	«Про	загальнообов’язкове	держав
не	пенсійне	 страхування»	 закріплює	право	 грома
дян	на	отримання	пенсій.



	 Потрібно	 знати	 основні	 принципи,	 яких	 слід	 до
тримуватись	при	спілкуванні	з	поліцією:

— Не провокувати;
— Не ображати;
— ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА!

	 В	той	же	час	поліцейський	зобов’язаний	поводи
тися	ввічливо,	має	представитися,	і	просто	так	вима
гати	у	людини	будьякі	документи	не	повинен.

ВЗАЄМОДІЯ З ПОЛІЦІЄЮ

Якщо маєте додаткові запитання, дзвоніть на гарячу 
юридичну лінію БФ «Станція «Харків» за номером 

050 690 45 16 (часи роботи з 11:00 до 16:00).

Також заявку на юридичну допомогу можна залишити  
на нашій сторінці у Facebook  

 https://www.facebook.com/stationkharkivlawyers/ 
Або за посиланням – https://goo.gl/yeB7hE
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Як представляються патрульні поліцейські?

	 Звертаючись	до	Вас,	або	в	разі	Вашого	звернення,	
поліцейський	зобов’язаний	назвати	своє	прізвище,	по
саду,	спеціальне	звання	та	пред’явити	на	вашу	вимогу	
службове	посвідчення,	надавши	можливість	ознайоми
тися	з	інформацією	в	ньому,	не	випускаючи	його	з	рук.

Як вести себе, якщо патрульний поліцейський зупи-
нив ваш автомобіль через порушення?

	 Залишайтеся	 в	 автомобілі,	 поліцейський	 не	 по
винен	просити	вас	вийти.

	 Вислухайте	поліцейського	і	уточніть	всі	незрозумілі	
для	вас	моменти.	Поліцейський	повинен	представитись,	
пояснити	причину	зупинки	та	суть	скоєного	правопору
шення,	попередити	про	те,	що	ведеться	відеофіксація,	
роз’яснити	 ваші	 права,	 після	 чого	 вияснити	 причини	
порушення.	 Ви	 завжди	 маєте	 право	 висловити	 свою	
думку,	обґрунтовано	не	погодитися	з	поліцейським,	але	
сперечатися	з	ним	не	варто.	Ви	маєте	право	оскаржити	
дії	поліцейського	пізніше,	у	визначений	законом	термін.	
Для	свого	захисту	ми	рекомендуємо	фіксувати	на	відео	
спілкування	з	поліцією.	Пам’ятайте,	що	незнання	зако
нів	не	звільняє	вас	від	відповідальності.

	 Виконуйте	 законні	 вимоги	 поліцейського.	 Не	
провокуйте	 конфлікт	 і	 не	 чиніть	 опір.	Не	 забувайте,	
що	поліцейські	готові	до	рішучих	дій.

	 Пам’ятайте,	що	ваші	права	не	є	абсолютними	щодо	
прав	інших	громадян	і	інтересів	суспільства,	як	і	те,	що	
правопорушення	інших	водіїв	не	виправдовують	ваше.

	 Співпраця	 і	 діалог	 між	 поліцейським	 та	 громадя
нином	 –	 запорука	 швидкого	 і	 позитивного	 вирішення	
ситуації.


