Виплата пенсій військовослужбовцям
Відповідно до Закону України від 27.03.2014 № 1169 – VII «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення
мобілізації» внесено зміни до статті 2 Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі –
Закон), а саме пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують
пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації,
на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань та Державної спеціальної служби
транспорту, на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації, органів та підрозділів цивільного
захисту, податкової міліції та Державної кримінально – виконавчої служби
України виплата пенсії на час такої служби не припиняється. Після звільнення із
служби цих осіб виплата їм пенсії здійснюється з урахуванням додаткової
вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії у цих осіб буде
нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії
здійснюється у розмірі, який вони отримували на день призову на службу у
зв’язку з мобілізацією.
Відповідно до статті 12 Закону зберігається право на пенсію за вислугу років
для осіб, які були звільнені зі служби до набрання чинності Законом України від 8
липня 2011 року № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи» мають вислугу 20 років, у разі призову їх на
службу у зв’язку з мобілізацією та подальшою демобілізацією.
Згідно прийнятого закону членам сімей військовослужбовців, осіб
начальницького й рядового складу, які загинули (померли) при виконанні
обов’язків воєнної служби (службових обов’язків), пенсії у зв’язку з втратою
годувальника призначаються в розмірі 70% заробітної плати (грошового
забезпечення) загиблого (померлого) годувальника. Якщо на утриманні загиблого
(померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія
призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення (заробітної плати)
загиблого (померлого) годувальника, що розподіляється між ними рівними
частками, але не менше ніж 40 відсотків на кожного непрацездатного члена сім’ї.
У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника,
обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до
складу яких входять діти, які втратили обох батьків.
Варто зазначити, що сьогодні пенсії в разі втрати годувальника призначаються в
розмірі 40% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.
У тексті прийнятого закону говориться, що особи, яким раніше були призначені
пенсії у разі втрати годувальника відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", мають
право на перерахунок пенсії з урахуванням положень цього проекту Закону.

Якщо внаслідок перерахунку за нормами цього Закону розмір пенсії зменшується,
пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі, тобто в розмірі 40%.
Закон вступає в силу з 1 січня 2015 р.
Також повідомляємо, що Українська влада ухвалила рішення посилити
соціальний захист військовослужбовців, які були мобілізовані в зону
антитерористичної операції, а також членів їх сімей. Зокрема, українська держава
має намір збільшити розміри одноразової допомоги сім'ям загиблих
військовослужбовців.

