ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

РІШЕННЯ
від 6 грудня 2017 року

Про розгляд звернень громадських організацій ветеранів
військової служби щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення
колишніх військовослужбовців

До Комітету надходять звернення громадських організацій ветеранів
військової служби щодо відновлення права колишніх військовослужбовців на
гідний рівень пенсійного забезпечення.
Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення осіб, які перебували
на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції,
державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та
захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту,
податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України
визначаються Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб» (далі Закон).
Статтею 63 Закону передбачено, що 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
з
підвищенням
грошового
забезпечення
відповідних
категорій
військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на
умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.
Проте, перерахунок пенсій у зв’язку з підвищенням грошового
забезпечення відповідних категорій військовослужбовців не здійснюється з
2012 року.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року № 2148 Кабінету
Міністрів України доручено до 1 листопада 2017 року підготувати та подати
на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з
урахуванням оновленого грошового забезпечення.
Станом на 06.12.2017 відповідний законопроект до Верховної Ради
України не подано.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення,
Комітет вирішив:
1) звернутись до Прем'єр-міністра України з проханням надати
інформацію щодо реального стану підготовки законопроекту про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій
військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення;
2) звернутись до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення з пропозицією провести спільну робочу зустріч
Комітетів за участю Міністра соціальної політики України Реви А.О.,
представників Міністерства оборони України та Міністерства фінансів
України, з метою обговорення ситуації, яка склалася в частині пенсійного
забезпечення колишніх військовослужбовців, у тому числі визначення
реальних строків подання Урядом на розгляд Верховної Ради України
відповідного законопроекту.

Голова Комітету

О. ТРЕТЬЯКОВ

