
Щодо змін, внесених Законом України №614 – VIIІ  від 15.07.2015 «Про 

внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення»  до 

ст. 51  Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб” 

 

Відповідно до статті 51 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (в редакції Закону України  

“Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення від 

15.07.2015 № 614-VIIІ, який набрав чинності з 01.01.2016) перерахунок пенсій у 

зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних 

категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з 

цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових 

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, 

підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з 

вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають 

довідки для перерахунку пенсій, провадиться з дати виникнення права на нього без 

обмеження строком. 

Враховуючи викладене, у разі прийняття після 01.01.2016 Урядом  постанови 

про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних 

категорій військовослужбовців або введення нових щомісячних додаткових видів 

грошового забезпечення, уповноваженим державним органом своєчасно не буде 

надано до органів Пенсійного фонду України довідку про розмір грошового 

забезпечення для перерахунку пенсії військовослужбовця, або ж після надання 

довідки перерахунок не буде проведено своєчасно органом Пенсійного фонду 

України, такий перерахунок буде проведено у майбутньому з проведенням доплати 

пенсії за весь період з моменту виникнення права на такий перерахунок. 

 

 

Умови проведення перерахунків пенсії військовим пенсіонерам 

 

Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб здійснюється відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі – Закон), яким визначені 

умови, норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців. 

Відповідно до статті 63 Закону усі призначені за цим Законом пенсії 

підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового 

забезпечення військовослужбовців, або у зв’язку із введенням нових щомісячних 

додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у 

розмірах встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на 

момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Пунктом 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до 

Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 

№ 45 визначено, що перерахунок раніше призначених відповідно до вищевказаного 

Закону пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про 



зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій 

військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, або у зв'язку із 

введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення. 

Органами Пенсійного фонду України у зв’язку з прийняттям Кабінетом 

Міністрів України постанови від 07.11.2007 № 1294 “Про упорядкування структури 

та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і 

начальницького складу та деяких інших осіб” з 01.01.2008 року проведено 

перерахунок раніше призначених пенсій в порядку, визначеному постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45. 

Перерахунок пенсій проведено на підставі довідок, оформлених 

уповноваженими органами, визначеними, зокрема, Міністерством оборони України, 

з встановленого Міністром оборони України (в межах повноважень, наданих 

пунктами 2 та 5 постанови) грошового забезпечення окремих категорій 

військовослужбовців саме на цю дату. 

Враховуючи те, що рішення про зміну розміру хоча б одного з видів 

грошового забезпечення або введення нових щомісячних додаткових видів 

грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців Кабінетом 

Міністрів України після 01.01.2008 не приймалося, підстав для здійснення 

перерахунку пенсій, у зв’язку з введенням у дію наказу Міністерства оборони 

України № 44 від 27.01.2016 “Про особливості виплати грошового забезпечення 

військовослужбовцям Збройних Сил України в 2016 році” немає. 

 

 

Щодо звернень пенсіонерів МВС за перерахунком пенсії ,у зв’язку з 

прийняттям  Закону України «Про національну поліцію України» 

 

Розмір пенсії пенсіонерів МВС України обчислено із грошового 

забезпечення, визначеного уповноваженим структурним підрозділом Міністерства 

внутрішніх справ України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

07.11.2007 № 1294. 

Відповідно до п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 

02.07.2015 № 580 “Про національну поліцію України” з 07.11.2015 втратив чинність 

Закон України від 20.12.1990 № 565 “Про міліцію”. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 “Про грошове 

забезпечення поліцейських Національної поліції” визначено складові грошового 

забезпечення поліцейських та схему окладів поліцейських за спеціальними 

званнями. 

Відповідно до статті 63 Закону (в редакції Закону України від 23.12.2015 

№ 900) перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або 

одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів 

грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення 

(надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством 

для поліцейських. 

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі 

зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій 



військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку 

із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів 

грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, 

встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент 

виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 

цього Закону.  

Враховуючи те, що після набрання чинності Законом України від 

23.12.2015 № 900, рішення про зміну розміру хоча б одного з видів грошового 

забезпечення або введення нових щомісячних додаткових видів грошового 

забезпечення для поліцейських Кабінетом Міністрів України не приймалось, підстав 

для здійснення перерахунку пенсій немає.  
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