
ІНФОРМАЦІЯ 

 

Щодо змін до Закону України « Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби та деяких інших осіб», які 

набрали чинності 1 січня 2015 року 
 

Право на пенсійне забезпечення на умовах Закону України « Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб» (далі –Закон)  в управлінні пенсійного забезпечення 

військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного 

управління Пенсійного фонду України в м. Києві мають звільнені зі 

служби: 

а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, 

військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за 

контрактом; 

б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх 

справ України, особи начальницького складу податкової міліції, 

особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-

виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу 

органів і підрозділів цивільного захисту; 

в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших 

військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ 

колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, 

Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України; 

г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної 

охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби 

спеціального зв`язку та захисту інформації України; 

д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців 

збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно 

до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і 

відповідно до міжнарожних договорів, згода на обов`язковість яких 

надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення 

здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої 

вони проживають. 

Пенсію в разі втрати годувальника мають право призначати 

непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали 

безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим 

Законом, які перебували на їх утриманні ( стаття 31). 

 

 

 

 



З 1 січня 2015 року внесено зміни до п. « а » статті 36 та статті 37 

Закону. 

Згідно із п. « а » статті 36 Закону, в редакції, що чинна   з 1 січня 

2015 року пенсії в разі втрати годувальника членам сімей 

військовослужбовців, осіб звільнених  з військової служби, інших 

осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули 

(померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при 

захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

або виконанні інших обов`язків військової служби ( службових 

обов`язків),  або внаслідок захворювання, пов`язаного з перебуванням 

на фронті, у партизанських загонах і з`єднаннях та підпільних 

організаціях, групах, визнаних такими законодавством України, 

ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у 

бойових діях у мирний час, які є непрацездатними та перебували на 

утриманні загиблого (померлого) годувальника ( при цьому дітям та 

іншим особам, зазначеним в абзаці другому статті 30 цього Закону, 

незалежно від того, чи перебували вони на утриманні загиблого 

(померлого) годувальника), - 70 процентів грошового забезпечення 

(заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на одного 

непрацездатного члена сім`ї. Якщо на утриманні загиблого 

(померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім`ї, 

пенсія призначається в розмірі 90 процентів грошового забезпечення 

(заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, 

розподіляється між ними рівними частками, але не менше ніж 40 

процентів на кожного непрацездатного члена сім`ї. У таких самих 

розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюється 

пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до 

складу яких  входять діти, які  втратили обох батьків. 

Згідно із ст. 37 Закону, в редакції, що чинна з 1 січня 2015 року 

пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей 

військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим 

Законом, не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Для вирішення питання можливого призначення пенсії в разі 

втрати годувальника на умовах Закону України « Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб», громадянам, які проживають в м. Києві, необхідно звертатись 

до управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та 

деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного 

фонду України в м. Києві за адресою: Київ, вул. Воровського, буд.16. 


