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Вих. № 73/11 від 23.02.2011р. 

 
Секретаріат Кабінету Міністрів України 

м.Київ, вул.Грушевського ,12 
 

Скарга 
на дії Пенсійного фонду України та перешкоджання у проведенні громадської експертизи. 

 
Громадська організація «Центр громадської адвокатури», згідно Постанови Кабінету Міністрів України 

від 05.11. 2008 р. № 976, прийнятої КМУ відповідно до пункту 4 статті 5 Указу Президента України від 15 
вересня 2005 р. № 1276 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики", звернулася до Пенсійного Фонду України з заявою № 27/11 від 12.01.2011р. про проведення 
громадської експертизи. Предметом експертизи є діяльність Пенсійного Фонду України щодо збирання та 
акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, та ефективного та цільового використання 
цих коштів. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №976 від 05.11.2008 року «Про затвердження 
Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» орган виконавчої 
влади після надходження від інституту громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення 
громадської експертизи видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи і 
заходів, пов'язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади особи (осіб), 
відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст 
якого доводить до відома інституту громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської 
експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання, а також розміщує у тижневий строк інформацію про 
надходження запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені органом виконавчої влади 
з метою сприяння її проведенню, на власному веб-сайті. 

Крім того, відповідно до п.5 зазначеної Постанови посадові особи органу виконавчої влади не повинні 
перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність інституту громадянського 
суспільства, пов'язану з її проведенням. 

Однак, не зважаючи на норми законодавства, наша організація отримала відповідь (лист № 2944/04-01 
від 16.02.2011р.) в якій зазначається те, що в Пенсійному Фонді України триває процес узагальнення та 
формування консолідованої звітності із виконання показників бюджету Фонду за 2010 рік і тому про 
можливість подання необхідних для перевірки матеріалів нас буде поінформовано у встановленому порядку. 

Отже, на підставі даних фактів, вважаємо, що своїми діями Пенсійний Фонд України порушує Порядок 
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, що затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року N 976 та порушує наші права як інституту 
громадянського суспільства. 

Просимо у встановленому порядку розглянути дану скаргу і письмово повідомити нас про результати 
її розгляду. 

 
Додаток:  
1. Відповідь Пенсійного Фонду України № 2944/04-01 від 16.02.2011р. 
 
Голова Громадської організації 
«Центр громадської адвокатури» 
Леонід Тарасенко  
 
«23» лютого 2011р. 
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