
Щодо перерахунку пенсій військовим пенсіонерам

21 лютого 2018 року  Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 103 "Про перерахунок пенсій
особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб".

Зокрема колишнім військовослужбовцям та деяким іншим особам перерахунок здійснюватиметься
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", із
врахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного на 1 березня 2018
року :

-          оклад за посадою;

-          оклад за спеціальним званням;

-          процентна надбавка за вислугу років.

Виплата перерахованих пенсій їм здійснюватиметься поетапно, починаючи з 1 січня 2018 року, в
таких розмірах:
– з 1 січня 2018 року – 50 відсотків;
– з 1 січня по 31 грудня 2019 року – 75 відсотків;
– з 1 січня 2020 року – 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018
року.

Пенсіонерам органів внутрішніх справ пенсії перераховуватимуться за прирівняною посадою,
виходячи із грошового забезпечення поліцейського станом на січень 2016 року, визначеного
постановою  Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року №  988 "Про грошове забезпечення
поліцейських Національної поліції", в яке включено:

  - оклад за посадою;

 - оклад за спеціальним званням;

 - процентна надбавка за вислугу років;

 -  щомісячні додаткові види грошового забезпечення;   

 - премія за січень 2016 року.

Виплата перерахованих пенсій їм також проводитиметься з 1 січня цього року. При цьому сума
перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016-го по 31 грудня 2017 року обчислюється
органами Пенсійного фонду України станом на 1 січня 2018 року та виплачуватиметься після
виділення коштів з державного бюджету в такому порядку:

– з 1 січня по 31 грудня 2019 року щомісяця окремою сумою виплачуватиметься 50 відсотків різниці
між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з
1.01.2016 по 31.12.2017 року;

– з 1 січня 2020 року щомісяця окремою сумою виплачуватиметься 100 відсотків різниці між
місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з
1.01.2016 по 31.12.2017 та місячним розміром підвищеної пенсії.

Для проведення перерахунку пенсії пенсіонерам звертатися до органів Пенсіного фонду України
не потрібно!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року  №  103  "Про
перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб"та
постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 року №  45 "Про затвердження Порядку



проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" головним управлінням
Пенсійного фонду України в Одеській області сформовано списки осіб, пенсії яких підлягають
перерахунку, та надіслано у відповідні силові структури області. На підставі списків уповноважені
органи готують довідки про розмір грошового забезпечення, що враховуються для перерахунку
пенсій, для кожної особи, зазначеної в списку та у місячний строк подають їх головним управлінням
Пенсійного фонду України. По мірі надходження довідок про грошове забезпечення цих пенсіонерів,
невідкладно буде проведено перерахунок пенсійних виплат по кожному пенсіонеру області, що
отримує пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб".

Виплата перерахованих пенсій пенсіонерам здійснюється починаючи з березня 2018 року основними
та додатковими відомостями по мірі надання довідок про грошове забезпечення.


