
Приклади перерахунку пенсія військовослужбовцям

21.02.2018 Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову №  103 “Про перерахунок пенсій
особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб” (далі – Постанова №
103), якою установлено перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон) до 1 березня
2018 р., особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб, з урахуванням
розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років
за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби, що
визначені станом на 1 березня 2018 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2017 р. №  704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу та деяких інших осіб".

Також цією постановою установлено перерахувати з 1 січня 2016 р. пенсії, призначені згідно
ізЗаконом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) за
прирівняною посадою з розміру грошового забезпечення поліцейського, враховуючи відповідні
оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові
види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 листопада 2015 р. №  988 "Про грошове забезпечення поліцейських
Національної поліції"

Середній розмір підвищення пенсій, перерахованих згідно з цією постановою становить 1324,30 грн.

Середній розмір військових пенсій після проведеного перерахунку на 01.05.2018 становить 4218,90
грн.

 

Приклади перерахованих пенсій.

Підполковник, командир окремого батальйону, пенсія за вислугу 25 років.

Види грошового забезпечення  Розміри до
01.01.2018

 Розміри за
нормами,
чинними
на
01.03.2018

                        Посадовий оклад  1100,00  5220,00
Оклад за спеціальне звання  130,00  1410,00

Надбавка за вислугу років 35% 430,5 50% 3315,00

Надбавка за виконання особливо важливих
завдань

50% 830,25   

Надбавка за роботу, яка передбачає доступ
до державної таємниці

15% 165,00   

Премія 10% 110,00   

Всього грошове забезпечення  2765,75  9945,00

Основний розмір пенсії 65% 1797,74 65% 6464,25

Підвищення пенсії дітям війни  66,43  66,43
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Пенсія за особливі заслуги  290,40  290,40

Підвищення згідно з постановою КМУ №
355

 629,21   

Доплата до розміру пенсії зафіксованої
індексації

 184,60   

Всього пенсія  2968,38  6821,08

Підвищення згідно з постановою КМУ №
103

3852,70

З 01.01.2018 виплачується 50% підвищення, що становить 1926,35 грн, відповідно сума пенсії
становить 4894,73 грн, з 01.01.2019 буде виплачуватися 2889,53 грн (сума пенсії – 5857,91), а з
01.01.2020 – 3852,70 грн (пенсія – 6821,08).

 

Підполковник міліції, старший оперуповноважений відділу Головного управління МВС області,
пенсія за вислугу 26 років.

Види грошового забезпечення  Розміри до
01.01.2018

 Розміри за
нормами,
чинними
на
01.03.2018

                        Посадовий оклад  950,00  2700,00
Оклад за спеціальне звання  130,00  2200,00

Надбавка за вислугу років 40% 432,00 50% 2450,00

Надбавка за виконання особливо важливих
завдань

42% 635,04   

Надбавка за службу в спецпідрозділах 28% 266,00   

Надбавка за оперативно-розукову діяльність 18% 171,00   

Премія 17% 439,29 4% 294,00

Всього грошове забезпечення  3023,33  7644,00

Основний розмір пенсії 73% 2207,03 70% 5350,8

Підвищення пенсії дітям війни  66,43  66,43

Підвищення згідно з постановою КМУ №
355

 772,46   

Доплата до розміру пенсії зафіксованої
індексації

 329,36   

Всього пенсія  3375,28  5417,23

Загальна сума боргу з 01.01.2016 по 31.12.2017, яка буде виплачуватись починаючи з 01.01.2019,
становить 49006,80 грн.

 

Пенсії по інвалідності.



21.02.2018 Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову №  103 “Про перерахунок пенсій
особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб” (далі – Постанова №
103), якою установлено перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон) до 1 березня
2018 р., особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб, з урахуванням
розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років
за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби, що
визначені станом на 1 березня 2018 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2017 р. №  704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу та деяких інших осіб".

Також цією постановою установлено перерахувати з 1 січня 2016 р. пенсії, призначені згідно
ізЗаконом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) за
прирівняною посадою з розміру грошового забезпечення поліцейського, враховуючи відповідні
оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові
види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 листопада 2015 р. №  988 "Про грошове забезпечення поліцейських
Національної поліції"

Середній розмір підвищення пенсій, перерахованих згідно з цією постановою становить 1324,30 грн.

Середній розмір військових пенсій після проведення перерахунку на 01.05.2018 становить 4218,90
грн.

 

Приклади перерахованих пенсій.

Підполковник, командир окремого дивізіону, пенсія по інвалідності (вислуга 30 років).

Види грошового забезпечення  Розміри до
01.01.2018

 Розміри за
нормами,
чинними на
01.03.2018

                        Посадовий оклад  1100,00  5220,00
Оклад за спеціальне звання  130,00  1410,00

Надбавка за вислугу років 40% 492,00 50% 3315,00

Надбавка за виконання особливо важливих
завдань

50% 861,00   

Надбавка за роботу, яка передбачає доступ
до державної таємниці

15% 165,00   

Премія 10% 110,00   

Всього грошове забезпечення  2858,00  9945,00

Основний розмір пенсії 100% 2858,00 100% 9945,00

Збільшення основного розміру пенсії 25% 714,50 25% 2486,25

Підвищення пенсії інваліду війни 1 групи  726,00  726,00

Державна соціальна допомога на догляд  726,00  726,00

Допомога на прожиття  70,00  70,00

Підвищення згідно з постановою КМУ №
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355  880,00   

Всього пенсія  5974,50  13953,25
(макс. розмір
– 13730,00)

Підвищення згідно з постановою КМУ №
103

7755,50

З 01.01.2018 виплачується 50% підвищення, що становить 3877,75 грн, відповідно сума пенсії
становить 9852,25 грн, з 01.01.2019 буде виплачуватися 5816,63 грн (сума пенсії – 11791,13 грн), а з
01.01.2020 – 7755,50 грн (пенсія – 13730,00 грн).

Підполковник міліції, старший оперуповноважений відділу управління внутрішніх справ на
транспорті, пенсія по інвалідності (вислуга 25 років).

Види грошового забезпечення  Розміри до
01.01.2018

 Розміри за
нормами,
чинними на
01.03.2018

                        Посадовий оклад  900,00  2600,00
Оклад за спеціальне звання  130,00  2200,00

Надбавка за вислугу років 40% 412,00 50% 2400,00

Надбавка за виконання особливо важливих
завдань

49,8% 718,12   

Надбавка за роботу, яка передбачає доступ
до державної таємниці

15% 135,00 15% 390,00

Надбавка за оперативно-розукову діяльність 50% 450,00   

Премія 15,5% 425,49 6,06% 459,95

Всього грошове забезпечення  3170,61  8049,95

Основний розмір пенсії 80% 2536,49 80% 6439,96

Збільшення основного розміру пенсії 25% 634,12  1609,99

Підвишення пенсії інваліду війни 2 групи  580,80  580,80

Допомога на прожиття  50,00  50

Підвищення згідно з постановою КМУ №
355

 618,69   

Всього пенсія  4420,10  8680,75

Загальна сума боргу з 01.01.2016 по 31.12.2017, яка буде виплачуватись починаючи з 01.01.2019,
становить 100517,84 грн.

 


