
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Г НАКАЗ
£ £  Q £  Ц СЛ  /  київ № X  9 і

Про внесення зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 
25 лютого 2019 року № 129

Відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та «Про статус ветеранов 
війни, гарантії їх соціального захйсту», постанови правління Пенсійного фонду 
України від ЗО січня 2007 року X» 3-1 «Про затвердження Порядку подання та 
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно дЬ 
Закону України «Про пенсійне 'забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
15 лютого 2007 року заК° 135/13402, у зв’язку з організаційно-штатними змінами 
в Міністерстві внутрішніх справ України

НАКАЗУЮ; • .

І. Унести зміну до пункту 1 наказу Міністерства внутрішніх справ 
України від 25 лютого 2019 року №> 129 «Про визначення в Міністерстві 
внутрішніх справ України: уповноваженого структурного підрозділу з підготовки 
та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення 
(перерахунку) пенсій», виклавши його в такій редакції;

** *<Т. Визначити в Міністерстві внутрішніх справ України:

1) Департамент персоналу уповноваженим структурним підрозділом з 
підготовки та подання до органів Пенсійного фонду України документів для 
призначення (перерахунку) пенсій з покладенням таких функцій на управління 
координації пенсійних питань та соціальної роботи цього Департаменту;

2) територіальні медичні об’єднання Міністерства внутрішніх справ 
України по областях, місту Києву уповноваженими установами за видачу 
довідок про розмір грошового забезпечення з покладенням таких функцій на 
відповідні сектори (відділ) із соціально-гуманітарних питань цих державних 
установ.»

2. Департаменту охорони здоров’я та реабілітації (Смик А.х 
Департаменту персоналу (Доскевич Г.) з метою забезпечення ефективної



діяльності секторів із соціально-гуманітарних питань заоезпечити внесення 
відповідних змін до положень про територіальні медичні об’єднань- 
Міністерства внутрішніх справ України по областях, місту Киіву.

.5. контроль за виконанням цього наказу покласти на державного
секретаря Олексія Тахтая.
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