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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
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від 7 лютого 2018  року 

 

 

 

Щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення колишніх 

військовослужбовців 

 

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 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.  

Останній такий перерахунок був здійснений у 2012 році. 



Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про 

грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 

складу та деяких інших осіб» затверджено нові посадові оклади 

військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського 

складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової 

служби), які передбачалося ввести в дію з 01.01.2018. 

Проте, постановою Кабінетом Міністрів України від 27.12. 2017              

№ 1052 «Про внесення зміни до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 серпня 2017 р. № 704» термін набрання чинності постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.08. 2017 № 704 перенесено з 01.01.2018  на 

01.01.2019. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017  № 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 07.02.2018 відповідний законопроект до Верховної Ради 

України не подано. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного 

обговорення, Комітет вирішив: 

1.  Питання щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення колишніх 

військовослужбовців тримати на постійному контролі; 

2. Звернутись до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. з 

проханням запрошувати представників Комітету у справах ветеранів, 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю на відповідні зустрічі з колишніми військовослужбовцями з 

питання їхнього пенсійного забезпечення.  

 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 

 

 

 

 


