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Консультативне роз’яснення з окремих питань 

пенсійного забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб

Шановний пане Олеже!

На Ваш інформаційний запит на отримання публічної інформації від 

14.07.2021 р. до МВС України, який листом від 22.07.2021 р. 

№ 148031/22 був направлений до Державної установи «ТМО МВС України 

по Київській області» (далі ДУ «ТМО») і зареєстрований 27.07.2021 р. 

№ П-1837 повідомляємо.

Наказом МВС України від 16.04.2021 р. № 291 (далі-наказ № 291, 

копія якого додається), ДУ «ТМО» були надані повноваження на видачу 

довідок про розмір грошового забезпечення з покладанням таких функцій на 

сектор із соціально-гуманітарних питань Державної установи (далі-Сектор).

За цих обставин була розгорнута робота щодо збору базових та 

персональних даних про проходження служби в органах внутрішніх справ 

колишніх працівників, проведеного у 2018 році Ліквідаційною комісією 

Головного управління МВС України в Київській області перерахунку 

пенсій, забезпечення Сектору необхідними видатками на поштові та 

канцелярські витрати (конверти, папір, журнали, організаційна техніка 

тощо).

При цьому, зазначена робота потребує значного часу та

супроводжується щоденним прийомом заявників пенсіонерів (до 100 

чоловік), які при особистому прийомі бажають отримати вказані довідки, та 

відповідні роз’яснення щодо подальшого їх використання.
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Н а виконання вимог наказу №  291, в м еж ах наданих Д У  «ТМ О  

М ВС  У к раїни  по К иївській  області»  повноваж ень, була виготовлена

Вша персональна довідка від 07.05.2021 р. № 48 про розмір грошового 

забезпечення за прирівняною посадою поліцейського станом  за листопад  

2019 року складену згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

11.11.2015 № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної 

поліції" із урахуванням рішення Окружного адміністративного суду міста 

Києва по справі від 14.05.2019 № 826/12704/18 (набрало законн ої сили  

19.11.2019) та постанови Великої Палати Верховного Суду від 17.12.2019 у 

зразковій справі № 160/8324/19, яка була направлена Вам 19.07.2021 р. 

рекомендованим листом (копії довідки та чеку підтвердження поштової 

відправки, витяг із журналу вихідної кореспонденції додаються).

Звертаємо Вашу увагу на те, що наказом № 291 територіальні 

медичні о б ’єднання МВС України по областях і місту Києву, визначені 

уповноваж еним и установам и тільки за видачу довідок  про розмір  

грош ового забезпечення з покладанням таких функцій на відповідні 

сектори із соціально-гуманітарних питань.

О новлені довідки  про розмір грошового забезпечення за 

прирівняною посадою поліцейського складаю ться станом  за листопад  

2019 року з обов’язковим посиланням на вищезазначені рішення судових 

органів та у в ідповідності до розм ірів грош ового забезпечення що були  

ф актично виплачені поліцейським  за листопад 2019 року (розміри 

доведені від НПУ до МВС листом № № 2388/09/48-2021 від 24.02.2021 року 

«Про надання інформації щодо грошового забезпечення поліцейських»).

Отримана від Національної поліції України інформація свідчить про 

зміну розміру надбавки за специфічні умови проходження служби, яка 

враховується до посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) 

званням і надбавки за вислугу років, та розміру премії поліцейських, які були 

фактично виплачені за листопад 2019 року і значно різняться із показниками 

цих видів, врахованих при перерахунку пенсій.

Тобто, розмір грошового забезпечення поліцейського за відповідною 

посадою до Вашої посади було збільшено у листопаді 2019 року, шляхом 

нарахування і виплати надбавки за специфічні умови проходження служби в 

розмірі -  44,91 відс. (при перерахунку Вашої пенсії зазначена надбавка була 

не врахована) та встановлення і виплати премії у розмірі - 62,58 відс. (при 

перерахунку Вашої пенсії враховано -  2,05 відс.).

Крім того, повідомляємо, що листом від 26.07.2021 р. № 33/30/2-П-79 

Вам повідомлялося про направлення довідки рекомендованим листом із 

проханням для подальшої плідної співпраці та формування Вашої особової 

справи, надати до Сектору копії паспорту, картки платника податків та 

посвідчення (пенсійного, ветеранського, які є в наявності, а також по 

можливості копії грошового атестату, витягу з наказу про звільнення та 

розрахунку вислуги років).



Таким чином, з урахуванням положень статей 43, 51, 63 Закону  

У країни №  2262-Х ІІ підготовлена уповноваженим органом Ваша довідка 

про розмір грошового забезпечення є додатковим документом, який  

надається до органів  П енсійного ф онду У країни як підстава для  

перерахунку раніш е призначеної пенсії:

- «в ійськовослуж бовц ям , особам , які м аю ть право на пенсію за 

цим Законом  та членам  їх  сімей у зв ’язку із введенням  в дію  цього  

Закону провадиться за докум ентам и, що є у пенсійній справі, а також  

додатковим и докум ен там и, поданим и пенсіонерам и на час перерахунку.

Якщо пенсіонер згодом  надасть додаткові док ум енти , які даю ть  

право на подальш е підвищ ення пенсії, то пенсія перераховується за 

норм ами Закону №  2262-Х ІІ. При цьому перерахунок пенсії провадиться за 

минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових 

документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону».

Отже, у разі відмови органами Пенсійного фонду України щодо 

проведення перерахунку пенсії, вищ езазначені полож ення Закону  

У країни №  2262-Х И  та ріш ення судових органів  влади надаю ть право  

оскарж увати неправом ірність цієї відмови у судовом у порядку.

Окрім того, зазначаємо що постанова Кабінету Міністрів України від 

13 лютого 2008 р. № 45 "Про затвердження Порядку проведення 

перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про 

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

осіб" та наказ МВС. України від 16.04.2021 р. № 291 не наділяю ть  

Д ерж авну устан ов у «Т М О  М ВС  У країни по К иївській  області»  

повноваж еннями щ одо направлення довідок  про розмір грош ового  

забезпечення до ГУ  П Ф У  в К иївській області.

Додаток на 4-х аркушах в одному примірнику.

З повагою  

завідувач сектору А натолій  БА БЕ Н К О

Валерій ДУБІН ІН  (044)223-09-41


