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Шановний Олександре Юрійовичу!
У Комітеті Верховної Ради України в питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення, за дорученням І одо ви Верховно”
Ради України Парубія А. В., розглянуто рішення Рівненської обласної ради
від 15.02.2018 року № 846 «Про звернення Рівненської обласної ради до
Кабінету Міністрів України, Президента України, Верховної Ради України
щодо
забезпечення
гарантій
соціального
захисту
колишніх
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ» і, в межах предмету відання, повідомляємо наступне.
18.01.2018 року на своєму засіданні Комітет підтримав проект
Постанови Верховної Ради України про деякі питання пенсійного
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб
(реєстр. №
7492),
поданий
народними
депутатами
України
Немировським А. В., Королевською Н. Ю. та іншими народними депутатами
України, і рекомендував Верховній Раді України за наслідками розгляду у
першому читанні прийняти його за основу і в цілому. У цьому проекті
передбачено, що Кабінет Міністрів України повинен забезпечити
перерахунок пенсій військовослужбовцям, співробітникам МВС України та
інших силових структур.
Також Комітет пропонував при формуванні проекту розкладу
пленарних засідань Верховної Ради України на 27 лютого - 2 березня
2018 року включити цей проект Постанови Верховної Ради України як такий,
що попередньо розглянутий Комітетом та пропонується до розгляду
Верховної Ради України.
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Водночас інформуємо, шо 21.02.2018 року Кабінет Міністрів України
ухвалив постанов)' ЛЗ 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з
військової служби, та деяким іншим категоріям осіб», яка передбачає
перерахунки пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб», з 01.01.2018 року.
Відповідно до зазначеної постанови Уряду, перерахунок пенсій
проводиться виходячи з трьох складових грошового забезпечення станом на
01.03.2018 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 704
«Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу та деяких інших осіб», а саме: оклад за посадою,
військове (спеціальне) звання, відсоткова надбавка за вислугу років. Довідки
про складові грошового забезпечення подають відповідні силові міністерства
та відомствами (Міноборони. СБУ іоіцо) до органів Пенсійного фонду
України, які проводять перерахунок пенсії та забезпечують виплату
підвищеного розміру пенсії.
Виплата підвищення буде відбуватися поетапно:
з 1 січня 2018 р. - 50 відсотків;
з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - 75 відсотків;
з 1 січня 2020 р. - 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного
станом на 1 березня 2018 року.
Зазначеною постановою також передбачено, що колишнім працівникам
міліції перерахунок проводиться, виходячи із складових грошового
забезпечення станом на 01.01.2016 року відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11.11.2015 року .N7 988 «Про грошове забезпечення
поліцейських Національної поліції», з 01.01.2016 року в повному обсязі.
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» 13.12.2017 року був представлений на засіданні Уряду і
28.12.2017 року розглянутий Радою національної безпеки і оборони України.
За інформацією Мінсоцполі іики
цей законопроект доопрацьовується
Міністерством разом із центральними органами виконавчої влади.
З вимогами та пропозиціями, порушеними у зверненні, ознайомлено
народних депутатів України - членів Комітету.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 21 Закону України
«Про комітети Верховної Ради України» Комітети з питань, віднесених до
предметів їх відання, мають право надавати роз’яснення щодо застосування
положень законів України. Такі роз'яснення не мають статусу офіційного
тлумачення.

З повагою
/

Голова Комітету

V

Д.

Л. Л. Денісова

