
Бориспільське об’єднане управління Пенсійного фонду України надає приклади 

найпоширеніших питань пенсіонерів щодо призначення та виплати пенсії, призначеної 

відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» 

 

Питання: Військовий пенсіонер, за оголошеною в державі мобілізацією зарахований до 

лав Збройних сил України.  Чи буде виплачуватись пенсія в період мобілізації? 

Відповідь 
Відповідно до статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон) пенсіонерам з числа 

військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного 

прийняття їх на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів та підрозділів цивільного 

захисту, податкової міліції та Державної кримінально – виконавчої служби України 

виплата пенсії на час їх служби припиняється. 

 Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим 

Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період 

до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та Державної спеціальної служби транспорту, на службу до органів 

внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів 

та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально – 

виконавчої служби України виплата пенсії на час такої служби не припиняється. 

 

Питання: Пенсіонер, звільнений з органів внутрішніх справ у 2010 році, має календарну 

вислугу 20 років, чи матиме право на отримання раніше призначеної пенсії після 

демобілізації, якщо на теперішній час необхідно мати 23  календарні роки вислуги? 

Відповідь : 

         Відповідно до статті 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»  зберігається право на пенсію за 

вислугу років для осіб, які були звільнені зі служби до набрання чинності Законом 

України від 8 липня 2011 року № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи» мають вислугу 20 років, у разі призову їх на службу у 

зв’язку з мобілізацією та подальшою демобілізацією. 

 

Питання : Військовий пенсіонер, мобілізований до Збройних Сил України, чи буде  

зроблено перерахунок пенсії після демобілізації? 

Відповідь : Відповідно до статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» після звільнення із служби  

виплата  пенсії здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день 

 демобілізації. Якщо новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який пенсіонер 

отримував раніше, виплата пенсії здійснюється у розмірі, який був встановлений  на день 

призову на службу у зв’язку з мобілізацією. 

Питання : Пенсіонер силових структур, має на своєму утриманні двох неповнолітніх 

дітей, чи буде  до пенсії нараховуватись надбавка на утриманців у період мобілізації? 

Відповідь : У період з 01.04.2014 року і до звільнення з військової служби до пенсій 

військовослужбовців, які призвані під час мобілізації не виплачуються надбавки та 

доплати, на виплату яких мають право непрацюючі пенсіонери. 

 



Питання :Віійськовий пенсіонер, чи буде проводитись індексація  пенсії під час 

мобілізації, якщо  буде виплачуватись грошове забезпечення? 

Відповідь :  Так. 

 

Питання: Військовий пенсіонер одержую пенсію за вислугу років відповідно до Закону 

України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб». В разі укладання контракту про проходження військової служби чи буде  

припинено виплату пенсії? 

Відповідь: Законом України №116 від 15.01.2015 року, який набрав чинності з 

08.02.2015р., внесено зміни, зокрема, до статті 2 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», а саме : 

пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, 

у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на 

особливий період або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення 

кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про 

проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення 

особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил 

України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів 

та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не припиняється. 

  

Враховуючи викладене, виплата пенсії не припинятиметься при прийнятті на військову 

службу за контрактом у тому разі якщо контракт укладено на строк до закінчення 

особливого періоду або до оголошення рішення про мобілізацію до Збройних сил 

України, інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, органів 

і підрозділів цивільного захисту. 

 

Питання: 21 жовтня 2016 року звільнився зі служби з головного управління 

Національної поліції. З 1992 року проходив службу в органах внутрішніх справ, з 

7 листопада 2015 року – у поліції. Чи будуть враховані зміни внесені постановою 

Кабінету Міністрів України  від 19 жовтня 2016 № 720 “Про внесення змін до пункту 7 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393” при визначенні 

додаткових видів грошового забезпечення під час обчислення пенсії? 

Відповідь: Відповідно до статті 43 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб» та п.7 постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.07.1992 № 393, пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, 

враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, надбавку 

за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, 

підвищення)та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 

року — страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. 

Враховуючи те, що норми постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 

року № 720 ―Про внесення змін до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 

липня 1992 року № 393‖ застосовуються до осіб, які звільняються зі служби в поліції 

після набрання нею чинності, тобто з дня наступного за днем опублікування, тому під 

час обчислення пенсії будуть враховуватись додаткові види грошового забезпечення за 

24 місяці підряд перед звільненням, тобто з урахуванням служби в органах внутрішніх 

справ. 

Зазначені умови застосовуються для пенсій нового призначення. 



 

Питання:  Військовий пенсіонер, ветеран військової служби. На сьогоднішній день 

перебуває на службі в органах місцевого самоврядування. Чи правомірно припинено 

виплату пенсії? 

Відповідь : Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування‖ тимчасово, з 1 січня до 31 грудня 2016 року, посадовим 

особам місцевого самоврядування (крім інвалідів І т ІІ групи, інвалідів війни ІІ групи та 

учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється чинність п.1 статті 10 Закону України 

―Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту‖) в період служби в органах 

місцевого самоврядування пенсії, призначені відповідно до законодавства України, не 

виплачуються. 

Отже, виплату пенсії на час служби в органах місцевого самоврядування 

припинено правомірно. Після звільнення з роботи пенсію буде поновлено з наступного 

дня після звільнення в повному обсязі. 

 

 


