
К АБІНЕТ М ІНІ СТРІ В У К РА Ї НИ  

ПОСТА НОВА  

від 21 лютого 2018 р. № 103 

Київ 
 

Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим 

категоріям осіб 

 

Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”  Кабінет Міністрів 

України постановляє: 

1. Перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”  (далі — Закон) до 1 березня 

2018 р. (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу 

за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за 

відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби 

(на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, 

організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 1 березня 2018 р. відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 “Про грошове 

забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких 

інших осіб”  (Офіційний вісник України, 2017 р., № 77, ст. 2374). 

2. Виплату перерахованих відповідно до пункту 1 цієї постанови підвищених пенсій (з 

урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших 

доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, 

цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені 

законом) проводити з 1 січня 2018 р. у таких розмірах: 

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. 

3. Перерахувати з 1 січня 2016 р. пенсії, призначені згідно із Законом, особам 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) за прирівняною 



посадою з розміру грошового забезпечення поліцейського, враховуючи відповідні оклади 

за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні 

додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в 

розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за січень 2016 р. відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада  

2015 р. № 988 “Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції”  (Офіційний 

вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3281). Розмір премії визначається у середніх розмірах, 

що фактично виплачені за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 

року. 

Виплату перерахованих відповідно до абзацу першого цього пункту пенсій (з урахуванням 

доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, 

встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової 

допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) особам 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) проводити з 1 січня  

2018 року. Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня  

2016 р. по 31 грудня 2017 р. обчислюється органами Пенсійного фонду України станом на 

1 січня 2018 р. та виплачується після виділення коштів на їх фінансування з державного 

бюджету в такому порядку: 

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — щомісяця окремою сумою у розмірі 50 відсотків 

різниці між місячним розміром підвищеної пенсії, розрахованої відповідно до абзацу 

першого цього пункту, та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 

2016 р. по 31 грудня 2017 року; 

з 1 січня 2020 р. — щомісяця окремою сумою у розмірі 100 відсотків різниці між місячним 

розміром підвищеної пенсії, розрахованої відповідно до абзацу першого цього пункту, та 

місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2017 

р. та до забезпечення повної виплати розрахованої суми. 

4. У разі коли внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією постановою, розміри 

пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію 

згідно із Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій. 

5. Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 

(міліції) відповідно до пункту 3 цієї постанови проводиться на підставі довідок про 

розміри грошового забезпечення, поданих Міністерством внутрішніх справ органам 

Пенсійного фонду України до набрання чинності цією постановою, або довідок, 

додатково оформлених та поданих відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій, 

призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб” , затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 лютого 2008 р., № 45 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 301). 



6. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються. 

7. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, 

Міністерству юстиції, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Службі безпеки, 

Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державній 

фіскальній службі, Національній гвардії, Управлінню державної охорони після набрання 

чинності цією постановою забезпечити оформлення та подання до органів Пенсійного 

фонду України довідок про розміри грошового забезпечення, визначені в пункті 1 цієї 

постанови, відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених 

відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб” , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

13 лютого 2008 р. № 45. 

8. Міністерству соціальної політики разом з Пенсійним фондом України забезпечити 

проведення перерахунків пенсій, передбачених цією постановою. 

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН 

Інд. 73 

 


