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З   А   Я   В   А 

 

 Я проходив кадрову військову службу в СБ України та перебуваю на 
обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в __________ як 
військовий пенсіонер з грудня _________ року (пенсійна справа № ___________. 

Пенсія мені була нарахована відповідно до діючої на той час редакції Закону 
України № 2262-12 від 09.04.92р. «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з 
військової служби та деяких інших осіб» із сум грошового забезпечення, а саме: 
посадового окладу, окладу за військове звання, процентної надбавки за вислугу 
років та різного роду доплат і надбавок. 
 В квітні 2018 року я отримав перераховану Головним управлінням 
Пенсійного фонду України в місті Києві пенсію відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України № 103 від 21.02.2018 року «Про перерахунок пенсії особам, які 
звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» без додаткових 
видів грошового забезпечення. 

Правовою підставою для таких дій став: 

 - пункт 1 постанови КМУ № 103, яким було запроваджено «новий 
порядок» перерахунку раніше призначених пенсій: «з урахуванням розміру окладу 
за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу 
років за відповідною або аналогічною посадою» та; 

 -  довідка встановленої форми, передбачена Додатком 2 до Порядку, 

згідно з постановою КМУ № 45 від 13 лютого 2008 року «Про затвердження 
Порядку проведення перерахунку пенсій»…, яку Служба безпеки України у 2018 
році направила до Головного управління Пенсійного фонду України в 
______________ і на яку Служба безпеки України посилалась в попередньому 
листуванні (вих. № П-10/5 від 14.12.2018 р. та № П-11-П-1/5 від 17.01.2019 р.), 
відмовляючи мені надати нову довідку та включити до перерахунку пенсії додаткові 
види грошового забезпечення. 

На сьогоднішній день ці правові «перешкоди» усунуті, оскільки рішенням 
Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року в 

адміністративній справі № 826/3858/18  пункти 1, 2 постанови Кабінету Міністрів 
України № 103 від 21 лютого 2018 року «Про перерахунок пенсії особам, які 
звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» та зміни до пункту 



5 і додатку 2 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до 
Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військ служби, та 
деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 
лютого 2008 року № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку 
пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" визнані протиправними та 
нечинними.   

  Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 5 березня 
2019 року апеляційну скаргу Кабінету Міністрів України залишено без задоволення, 
а рішення Окружного адміністративного суду міста  Києва від 12 грудня 2018 року – 

без змін.  
Крім того, 6 лютого 2019 року  Велика Палата Верховного Суду  в 

адміністративній справі  № 522/2738/17 винесла постанову, якою задовольнила  
позовні вимоги військового пенсіонера і зобов’язала Головне управління Пенсійного 
фонду України в Одеській області включила до перерахунку його пенсії додаткові 
види грошового забезпечення. 

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 6 лютого 2019 року в 
адміністративній справі № 522/2738/17 та рішення Окружного адміністративного 
суду міста Києва від 12 грудня 2018 року  в адміністративній справі № 826/3858/18 
набрали законної сили і відповідно до статті 124 Конституції України ст. 14 Кодексу 
адміністративного судочинства України є обов`язковими для виконання всіма 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та 
службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій 
території України,  у тому числі і для Служби безпеки України. 

На підставі викладеного. прошу Вашої вказівки надати до Головного 
управління Пенсійного фонду України в _______________ нову   д о в і д к у   про 
розмір мого грошового забезпечення з урахуванням основних та додаткових видів 
грошового забезпечення у відповідності до ст. 9 Закону України № 2011-12  від 
20.12.1991 року «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей» та постанови Кабінету Міністрів України № 704 від 30 серпня 2017 року 
«Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 
складу та деяких інших осіб» за формою додатку 3 до Порядку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 45 від 13 лютого 2008 року, копію якої 
надіслати мені. 

У відповідності до вимог ст. 20 Закону України «Про звернення 
громадян», приймаючи до уваги, що заява не потребує додаткового вивчення, 
відповідь прошу надати невідкладно. 

 

Додаток: 

- копія рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12. 2018 
року; 

- копія постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03. 2019 
року; 

- копія постанови Великої Палати Верховного Суду від 6 лютого 2019 року. 
 



 

___ березня 2019 року                                                            ІВАНОВ                      

 

 


