ЗАКОН УКРАЇНИ
Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ
та деяких інших осіб
(назва із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 04.07.2002 р. N 51-IV)
Із змінами і доповненнями, внесеними
Декретом Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1992 року N 7-92,
Законами України
від 4 лютого 1994 року N 3946-XII,
від 6 квітня 1995 року N 126/95-ВР,
від 5 жовтня 1995 року N 358/95-ВР,
від 23 листопада 1995 року N 456/95-ВР,
від 25 березня 1996 року N 103/96-ВР,
від 21 листопада 1996 року N 534/96-ВР,
від 5 лютого 1998 року N 85/98-ВР,
від 11 грудня 1998 року N 312-XIV,
від 21 вересня 1999 року N 1081-XIV,
від 21 грудня 2000 року N 2171-III,
від 17 січня 2002 року N 2981-III,
від 7 березня 2002 року N 3111-III,
від 4 липня 2002 року N 51-IV,
від 3 квітня 2003 року N 662-IV,
від 19 лютого 2004 року N 1519-IV,
від 15 червня 2004 року N 1769-IV,
від 24 червня 2004 року N 1889-IV
Встановлено, що особи, яким раніше
призначено пенсії відповідно до цього
Закону, мають право на перерахунок пенсій з
урахуванням положень Закону України від 15
червня 2004 року N 1769-IV та виплату 50
відсотків перерахованої пенсії з 1 січня 2005
року, а з 1 січня 2006 року - 100 відсотків
перерахованої пенсії. Особам, віднесеним в
установленому законом порядку до ветеранів

війни, відповідний статус яких їм надано за
участь у Великій Вітчизняній війні 1941 1945 років і у війні з імперіалістичною
Японією в серпні - вересні 1945 року, та
особам, які брали участь в інших бойових
діях, що передували згаданим війнам, а
також дружинам загиблих (померлих)
зазначених осіб раніше призначені пенсії
перераховуються і виплачуються з 1 січня
2005 року у 100-відсотковому розмірі
перерахованої пенсії. У разі якщо внаслідок
перерахунку за нормами Закону України від
15 червня 2004 року N 1769-IV розмір пенсії
або виплачуваної в період з 1 січня 2005 року
до 1 січня 2006 року її частини зменшується,
пенсія виплачується в раніше встановленому
розмірі
(згідно із Законом України
від 15 червня 2004 року N 1769-IV,
враховуючи зміни внесені Законом України
від 16 грудня 2004 року N 2255-IV)

(З 1 січня 2006 року до цього Закону будуть
внесені зміни згідно із Законом України від
16 грудня 2004 року N 2255-IV)

(У
тексті
Закону
слова
"особи
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ" у всіх відмінках замінено
словами "особи, які мають право на пенсію за
цим Законом" у відповідних відмінках згідно
із Законом України від 4 липня 2002 року N
51-IV)

Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України,
Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань (далі - військовослужбовців), осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького
складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої
системи України, осіб начальницького і рядового складу державної пожежної охорони та
членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної
безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в
період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького
армійського корпусу під командуванням Л. Свободи, та членів їх сімей, а також громадян
інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань,

утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно
проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з
іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із
законодавством держави, на території якої вони проживають (далі - особи, які мають право
на пенсію за цим Законом).
(преамбула із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР,
від 05.02.98 р. N 85/98-ВР,
від 11.12.98 р. N 312-XIV,
від 21.12.2000 р. N 2171-III,
у редакції Закону України
від 04.07.2002 р. N 51-IV,
із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 03.04.2003 р. N 662-IV,
від 24.06.2004 р. N 1889-IV)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Види пенсійного забезпечення
Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим
Законом, при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в
органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні мають право на довічну пенсію за
вислугу років.
(частина перша статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 24.06.2004 р. N 1889-IV)
Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, які стали інвалідами
за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності.
Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які
загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати
годувальника.
(стаття 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 2. Умови пенсійного забезпечення
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають право
на пенсійне забезпечення, пенсії відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються
після звільнення їх зі служби.

Військовослужбовцям, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, пенсії по
інвалідності, а членам їх сімей пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно
від тривалості служби.

Стаття 3. Особи, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями
строкової служби та членами їх сімей
Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені цим Законом для
військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, поширюються також (якщо не
передбачено інше) на:
а) партизанів і підпільників, визнаних такими законодавством України, які не займали
командні посади, та членів їх сімей;
б) робітників і службовців відповідних категорій, що визначаються Кабінетом Міністрів
України, які стали інвалідами у зв'язку з пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання,
пов'язаного з перебуванням на військовій службі в період Великої Вітчизняної війни чи на
роботі у районах воєнних дій (на прифронтових ділянках залізниць, спорудженні оборонних
рубежів, військово-морських баз, аеродромів тощо), і членів їх сімей;
в) громадян, які стали інвалідами у зв'язку з пораненням, каліцтвом або внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням у винищувальних батальйонах, взводах і загонах
захисту народу, та членів їх сімей;
г) військовозобов'язаних, призваних на навчальні, спеціальні або перевірочні збори, які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні
службових обов'язків у період проходження цих зборів, та членів їх сімей;
д) працівників воєнізованої охорони, які не підлягають державному соціальному
страхуванню, та членів їх сімей.

Стаття 4. Особи, які мають право на пенсії нарівні з офіцерським складом,
військовослужбовцями надстрокової служби та військової служби за контрактом
і членами їх сімей
Пенсійне забезпечення осіб, які займали командні посади, що відповідають посадам
офіцерського складу, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах,
визнаних такими законодавством України, у складі 1-го Чехословацького армійського
корпусу під командуванням Л. Свободи та членів їх сімей здійснюється на підставах,
встановлених цим Законом для осіб офіцерського складу та членів їх сімей.
(частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)
Пенсійне забезпечення жінок, прийнятих у добровільному порядку на дійсну військову
службу на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин, та членів їх сімей здійснюється на
підставах, встановлених цим Законом для військовослужбовців надстрокової служби і
військової служби за контрактом та членів їх сімей.

Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, встановлених Законом України
"Про пенсійне забезпечення"

Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, та членам їх сімей можуть (за їх бажанням) призначатися пенсії на умовах і за
нормами, встановленими Законом України "Про пенсійне забезпечення". При цьому поряд із
заробітною платою при обчисленні пенсій враховуються всі види грошового забезпечення,
що його одержують ці військовослужбовці та особи, які мають право на пенсію за цим
Законом, перед звільненням зі служби.
На підставах, встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення", призначаються
також пенсії військовослужбовцям і особам, які мають право на пенсію за цим Законом,
позбавленим військових або спеціальних звань, а також звільненим із служби у зв'язку з
засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища,
або вчиненням корупційного діяння, та членам їх сімей.
(частина друга статті 5 у редакції
Закону України від 05.10.95 р. N 358/95-ВР)

Стаття 6. Пенсії сім'ям померлих пенсіонерів
Сім'ї померлих пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за
цим Законом, мають право на пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах із
членами сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Стаття 7. Право вибору пенсії
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх
сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх
вибором.

Стаття 8. Кошти на виплату пенсій. Звільнення пенсій від податків
Виплата пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та
членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів державного бюджету України.
Пенсії не підлягають оподаткуванню.

Стаття 9. Виплата допомоги
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які звільняються
зі служби, членам сімей відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, та пенсіонерам з їх числа, які втратили годувальника, виплачується
допомога в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей відповідно
до цього Закону здійснюється органами Пенсійного фонду України. В такому ж порядку
здійснюється пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які
мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей при призначенні їм пенсій на
умовах і за нормами, встановленими Законом України "Про пенсійне забезпечення".

(частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 21.09.99 р. N 1081-XIV,
від 17.01.2002 р. N 2981-III)
Пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які
мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей згідно з цим Законом здійснюється
Міністерством оборони України, спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, Управлінням державної
охорони, органами управління інших військових формувань, Службою безпеки України,
Міністерством внутрішніх справ України, Державною податковою адміністрацією України,
Державним департаментом України з питань виконання покарань, Міністерством України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
(частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 05.02.98 р. N 85/98-ВР,
від 11.12.98 р. N 312-XIV,
від 21.12.2000 р. N 2171-III,
від 03.04.2003 р. N 662-IV,
від 24.06.2004 р. N 1889-IV)

Стаття 11. Пенсії особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи
Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб, які мають право
на пенсію за цим Законом, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
визначаються Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" і цим Законом.

Розділ II
ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ
(назва розділу II із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років
Право на пенсію за вислугу років:
а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим
Законом, які мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше;
б) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим
Законом, звільнені зі служби незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного
віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених із служби
у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового
становища, або вчиненням корупційного діяння, а ті з них, що є інвалідами війни, -

незалежно від віку, і мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких
не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах
внутрішніх справ або служба в державній пожежній охороні.
(пункт "б" статті 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 24.06.2004 р. N 1889-IV)
(стаття 12 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР,
від 04.07.2002 р. N 51-IV)

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років
Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:
а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу 20 років - 50
процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров'я - 55 процентів
відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;
б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію
за цим Законом, які мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не
менше 12 років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ
або служба в державній пожежній охороні (пункт "б" статті 12): за загальний трудовий стаж
25 років - 50 процентів і за кожний рік стажу понад 25 років - один процент відповідних сум
грошового забезпечення (стаття 43);
(пункт "б" статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 24.06.2004 р. N 1889-IV)
в) особам, зазначеним у пунктах "а" і "б" цієї статті, які брали участь у ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір
пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2, 3 - на 5
процентів відповідних сум грошового забезпечення.
(пункт "в" частини першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 51-IV)
Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90
процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1,
- 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів.
(частина друга статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 51-IV)
(стаття 13 із змінами, внесеними згідно із

Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 14. Мінімальний розмір пенсії за вислугу років
Пенсії за вислугу років, що призначаються відповідно до цього Закону, не можуть бути
нижчими від мінімального розміру пенсії за віком, встановленого Законом України "Про
пенсійне забезпечення".
(стаття 14 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 15. Підвищення пенсій за вислугу років
Особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, які є ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пенсії за вислугу років
підвищуються в таких розмірах:
а) на 400 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни I групи;
б) на 350 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни II групи;
в) на 200 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни III групи;
г) на 150 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам бойових дій, членам сімей,
зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної
війни, які не одружилися вдруге;
д) на 75 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам війни, нагородженим орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в
тилу в роки Великої Вітчизняної війни; на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - іншим
учасникам війни та дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій,
партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, батькам і дружинам
(чоловікам), які не одружилися вдруге, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію
за цим Законом, які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження служби.
(стаття 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
у редакції Закону України
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 16. Надбавки до пенсії за вислугу років
До пенсії за вислугу років, що призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом,
особам, які мають право на пенсію за цим Законом (у тому числі до обчисленої в
мінімальному розмірі), нараховуються надбавки:

а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї,
що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника (стаття 30), - на
кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі соціальної пенсії, встановленої Законом
України "Про пенсійне забезпечення" для відповідної категорії непрацездатних. При цьому
надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують трудову або соціальну
пенсію. При наявності права одночасно на соціальну пенсію і надбавку на непрацездатного
члена сім'ї до пенсії за вислугу років членові сім'ї за вибором пенсіонера може бути
призначено соціальну пенсію або нараховано на цього члена сім'ї надбавку;
б) пенсіонерам, які є інвалідами I групи внаслідок причин, вказаних в пункті "б" статті 20
цього Закону, або внаслідок трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання, а
також одиноким пенсіонерам, які за висновками медичних закладів потребують догляду за
ними, крім інвалідів (частина перша статті 15), - в розмірі соціальної пенсії, встановленої
Законом України "Про пенсійне забезпечення" для відповідних категорій пенсіонерів.
в) пенсіонерам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), - в розмірі 250 процентів
мінімальної пенсії за віком, а пенсіонерам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною (стаття 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні"), - в розмірі 200 процентів мінімальної
пенсії за віком.
Надбавки, передбачені цією статтею, можуть нараховуватися одночасно.
(стаття 16 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 17. Обчислення вислуги років
Порядок обчислення вислуги років для призначення пенсій відповідно до цього Закону
особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, визначається Кабінетом Міністрів України.
(стаття 17 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Розділ III
ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ
Стаття 18. Умови призначення пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності призначаються військовослужбовцям, особам, які мають право на
пенсію за цим Законом, які стали інвалідами, якщо інвалідність настала в період
проходження ними служби чи не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби або якщо
інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи
захворювання, одержаних у період проходження служби.

Стаття 19. Встановлення інвалідності
Групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними
експертними комісіями, які діють на підставі положення про них, що затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Залежно від ступеня втрати працездатності інваліди поділяються на три групи.

Стаття 20. Причини інвалідності
Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військовослужбовців, осіб, які мають
право на пенсію за цим Законом, поділяються на такі категорії:
а) інваліди війни - при настанні інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової
служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських
загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних
такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях
залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у
період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час,
а також інші особи, зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту";
(пункт "а" статті 20 у редакції
Закону України від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)
б) інші інваліди з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, - при настанні інвалідності внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного
випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків),
або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби.

Стаття 21. Розміри пенсій по інвалідності
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, призначаються в таких розмірах:
а) інвалідам війни I групи - 100 процентів, II групи - 80 процентів, III групи - 60 процентів
відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
б) іншим інвалідам I групи - 70 процентів, II групи - 60 процентів, III групи - 40 процентів
відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідності
Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються:
інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі чотирьох
мінімальних пенсій за віком, II групи - трьох з половиною мінімальних пенсій за віком, III
групи - двох мінімальних пенсій за віком, іншим інвалідам з числа солдатів і матросів
строкової служби I групи - 200 процентів, II групи - 100 процентів і III групи - 50 процентів
мінімального розміру пенсії за віком;
(абзац другий статті 22 у редакції
Закону України від 23.11.95 р. N 456/95-ВР)
інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин
строкової служби - у розмірі 110 процентів, з числа прапорщиків і мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб
молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і державної
пожежної охорони - 120 процентів, а з числа осіб офіцерського складу та осіб
начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і державної пожежної
охорони - 130 процентів відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених цією
статтею для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.
(абзац третій статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 24.06.2004 р. N 1889-IV)

Стаття 23. Призначення пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років
В разі наявності у інваліда з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які
мають право на пенсію за цим Законом, вислуги, необхідної для призначення пенсії за
вислугу років (пункт "а" статті 12), пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі
пенсії за вислугу років відповідно до вислуги (пункт "а" статті 13).
(стаття 23 у редакції Закону
України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 24. Надбавки до пенсії по інвалідності
До пенсії по інвалідності, що призначається військовослужбовцям, особам, які мають право
на пенсію за цим Законом (у тому числі до обчисленої у відповідному мінімальному розмірі),
нараховуються надбавки:
а) непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, - на
кожного непрацездатного члена сім'ї (стаття 30) у розмірі соціальної пенсії, встановленої
Законом України "Про пенсійне забезпечення" для відповідної категорії непрацездатних.
При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують трудову або
соціальну пенсію. В разі наявності права одночасно на соціальну пенсію і надбавку до пенсії
по інвалідності на непрацездатного члена сім'ї призначається за вибором або пенсія, або
надбавка;

б) інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього
догляду або досягли пенсійного віку, а також одиноким інвалідам III групи, які досягли
пенсійного віку, - на догляд за ними у розмірі соціальної пенсії.
в) інвалідам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), - в розмірі 250 процентів
мінімальної пенсії за віком, а інвалідам, які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною (стаття 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні"), - в розмірі 200 процентів мінімальної
пенсії за віком.
(частину першу статті 24 доповнено пунктом "в" згідно із
Законом України від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)
Надбавки, передбачені пунктами "а", "б" і "в" цієї статті, можуть нараховуватись одночасно.
(частина друга статті 24 у редакції
Закону України від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)
Надбавки і підвищення до пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи
нараховуються і в порядку, встановленому Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Стаття 25. Підвищення пенсій по інвалідності
Пенсії по інвалідності підвищуються у таких розмірах:
а) на 400 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни I групи;
б) на 350 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни II групи;
в) на 200 процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни III групи;
г) на 150 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам бойових дій, які отримують
пенсії по інвалідності, що настала внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20 цього
Закону, членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів
Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге;
д) на 75 процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам війни, нагородженим орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в
тилу в роки Великої Вітчизняної війни, які отримують пенсії по інвалідності, що настала
внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20 цього Закону; на 50 процентів
мінімальної пенсії за віком - іншим учасникам війни, які отримують пенсії по інвалідності,
що настала внаслідок причин, зазначених у пункті "б" статті 20 цього Закону, а також
дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, померлих учасників війни і бойових дій,
партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, батькам, а також дружинам (чоловікам), які не
одружилися вдруге, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом,
які загинули, померли або пропали безвісти в період проходження служби.

(стаття 25 у редакції Закону
України від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 26. Строки призначення і виплати пенсій по інвалідності
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, призначаються на весь час інвалідності, встановленої медико-соціальною
експертною комісією, а інвалідам - чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться лише за їх заявою.
В разі визнання пенсіонера, який не досяг пенсійного віку, працездатним пенсія
виплачується йому до кінця місяця, в якому його визнано працездатним, але не довше ніж до
дня, по який встановлено інвалідність.

Стаття 27. Перерахування пенсії при зміні групи інвалідності
Із зміною групи інвалідності, що настала після призначення пенсії, відповідно змінюється і
розмір пенсії. Якщо при цьому у інваліда війни здоров'я погіршується у зв'язку із загальним
захворюванням, трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, пенсія
перераховується за новою групою інвалідності із збереженням її причини.

Стаття 28. Умови поновлення виплати пенсії в разі переривання інвалідності
В разі порушення інвалідом з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за
цим Законом, строку повторного огляду у медико-соціальних експертних комісіях виплата
йому пенсії зупиняється, а при визнанні його знову інвалідом - поновлюється з дня
зупинення, але не більш як за один місяць до дня повторного огляду.
В разі порушення інвалідом строку повторного огляду з поважної причини виплата йому
пенсії поновлюється з дня зупинення, але не більш як за 3 роки до дня повторного огляду,
якщо медико-соціальна експертна комісія визнає його за цей період інвалідом. Якщо за цих
умов при повторному огляді встановлено іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія
за зазначений час виплачується за попередньою групою інвалідності.

Розділ IV
ПЕНСІЇ В РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА
Стаття 29. Умови призначення пенсій в разі втрати годувальника
Пенсії в разі втрати годувальника сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, призначаються, якщо годувальник помер у період проходження
служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження
служби, а сім'ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше
5 років після припинення її виплати. При цьому сім'ї військовослужбовців, які пропали
безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Стаття 30. Члени сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають 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).
Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:
непрацездатним дітям; непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після
смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатним
батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або
пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час
служби.
Батькам військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули,
померли чи пропали безвісти на фронті, при виконанні обов'язків військової служби
(службових обов'язків) або при проходженні служби, пенсія призначається на умовах,
визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення" (стаття 16).
Непрацездатними членами сім'ї вважаються:
а) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони
стали інвалідами до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на
пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків;
б) батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку (чоловіки - 60 років,
жінки - 55 років) або є інвалідами;
в) батьки та дружини (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб, які
мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли чи пропали безвісти в період
проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення,
контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових
обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на
пенсію після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років або якщо вони є інвалідами;
г) дід і бабуся - при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати;
д) дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і
працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками
померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.
Дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених в пункті "а" статті
20 цього Закону, незалежно від того, працює вона (він) чи ні, має право на пенсію в разі
втрати годувальника.
Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних
закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони),
стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних
закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23-річного віку.
(частина шоста статті 30 із змінами, внесеними

згідно із Законом України від 24.06.2004 р. N 1889-IV)
Для батьків і дружин (чоловіків) окремих категорій загиблих військовослужбовців, осіб, які
мають право на пенсію за цим Законом, Кабінет Міністрів України може встановлювати інші
умови призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника.
(стаття 30 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 31. Члени сім'ї, які вважаються утриманцями
Члени сім'ї померлого вважаються такими, що перебували на його утриманні, якщо вони
були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них
постійним і основним джерелом засобів до існування.
Члени сім'ї померлого, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів
до існування, але які самі одержували будь-яку пенсію, мають право перейти на нову пенсію.

Стаття 32. Виплата пенсії в разі втрати годувальника дітям, які перебувають на
повному державному утриманні
Дітям, які втратили обох батьків, за період перебування на повному державному утриманні
пенсія виплачується у повному розмірі.
Іншім дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 процентів
призначеної пенсії.

Стаття 33. Право на пенсію в разі втрати годувальника усиновителів і
усиновлених
Усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені - нарівні з рідними
дітьми.
Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і
при їх усиновленні.

Стаття 34. Право на пенсію в разі втрати годувальника вітчима і мачухи,
пасинка і падчерки
Вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо
виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менш як 5 років.
Пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію
нарівні з рідними дітьми.

Стаття 35. Збереження пенсії в разі втрати годувальника при повторному
одруженні
Пенсія, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при повторному
одруженні пенсіонера.

Стаття 36. Розміри пенсій в разі втрати годувальника
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах:
а) членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які
померли внаслідок поранення, контузії чи 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 і групах, визнаних
такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи
участю у бойових діях у мирний час - 40 процентів заробітку годувальника на кожного
непрацездатного члена сім'ї. В таких же 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;
(пункт "а" статті 36 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 51-IV)
б) сім'ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли
внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з
виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок
захворювання, пов'язаного з проходженням служби, - 30 процентів заробітку годувальника
на кожного непрацездатного члена сім'ї.

Стаття 37. Мінімальні розміри пенсій в разі втрати годувальника
Пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців,
осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, з розрахунку на кожного непрацездатного
члена сім'ї не можуть бути нижчими:
а) при обчисленні пенсій відповідно до пункту "а" статті 36 цього Закону: для членів сімей
солдатів і матросів строкової служби - 150 процентів, членів сімей сержантів і старшин,
єфрейторів (старших солдатів) і старших матросів строкової служби - 165 процентів, членів
сімей прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової
служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ і державної пожежної охорони - 180 процентів, а для членів сімей офіцерського складу
та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і державної
пожежної охорони - 195 процентів мінімального розміру пенсії за віком;
(пункт "а" статті 37 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 24.06.2004 р. N 1889-IV)
б) при обчисленні пенсій відповідно до пункту "б" статті 36 цього Закону - 75 процентів
розмірів, передбачених пунктом "а" цієї статті для членів сімей відповідних категорій
військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Стаття 38. Обчислення пенсій в разі втрати годувальника круглим сиротам
Сім'ям військовослужбовців строкової служби, до складу яких входять діти, що втратили
обох батьків (круглі сироти), пенсія в разі втрати годувальника може обчислюватись із

загальної суми заробітку обох батьків за нормами, встановленими Законом України "Про
пенсійне забезпечення".

Стаття 39. Підвищення пенсій в разі втрати годувальника
Пенсії в разі втрати годувальника підвищуються:
а) членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої
Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, - на 150 процентів мінімальної пенсії за віком;
б) дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників,
визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших
причин, які не одружилися вдруге, батькам, а також дружинам, які не одружилися вдруге,
військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли
або пропали безвісти в період проходження служби, - на 50 процентів мінімальної пенсії за
віком;
в) членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію
за цим Законом (пенсіонерів), які самі є учасниками бойових дій, - на 150 процентів;
учасниками війни, нагородженими орденами і медалями колишнього Союзу РСР за
самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, на 75 процентів; іншими учасниками війни, - на 50 процентів мінімальної пенсії за віком, а
тим, які є інвалідами війни, - відповідно в розмірах, зазначених у пунктах "а", "б" і "в" статті
15 цього Закону.
(стаття 39 у редакції Закону
України від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 40. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника.
Зміна розміру пенсії
Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім'ї
померлого вважається непрацездатним (стаття 30), а членам сім'ї, які досягли: чоловіки - 60
років, жінки - 55 років, - довічно.
Зміна розміру пенсії, якщо у складі сім'ї, якій було призначено пенсію у разі втрати
годувальника, станеться зміна, внаслідок якої окремі члени сім'ї або сім'я в цілому втратять
право на пенсію, перерахунок пенсії або припинення її виплати провадиться з першого числа
місяця, що йде за тим місяцем, у якому сталася зміна.

Стаття 41. Призначення однієї пенсії в разі втрати годувальника на всіх членів
сім'ї. Виділення частки пенсії
На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія.
На вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо.
Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, в якому
надійшла заява про поділ пенсії.

Стаття 42. Порядок і строки встановлення інвалідності членам сім'ї

На членів сім'ї, які є інвалідами, відповідно поширюються правила про порядок і строки
встановлення інвалідності, викладені у статтях 19, 26-28 цього Закону.

Розділ V
ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ
Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій
Пенсії, які призначаються відповідно до цього Закону військовослужбовцям строкової
служби та членам їх сімей, обчислюються за встановленими нормами у процентах до
середньомісячного заробітку, що його одержували військовослужбовці до призову на
військову службу чи після звільнення з військової служби до звернення за пенсією, або до
середньомісячного грошового забезпечення, одержуваного військовослужбовцями в період
проходження військової служби за контрактом. При цьому середньомісячний заробіток
(грошове забезпечення) для обчислення їм пенсій визначається у порядку, встановленому
Законом України "Про пенсійне забезпечення".
Військовослужбовцям строкової служби, які до призову на військову службу та після
звільнення з військової служби не працювали і не перебували на військовій службі за
контрактом, та членам їх сімей пенсії встановлюються у мінімальних розмірах, передбачених
відповідно статтями 22 і 37 цього Закону.
Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію
за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення за
останньою штатною посадою перед звільненням, враховуючи відповідні оклади за посадою,
військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні
додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в
розмірах, встановлених законодавством.
(частина третя статті 43 у редакції Закону
України від 15.06.2004 р. N 1769-IV)
(стаття 43 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 06.04.95 р. N 126/95-ВР,
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)
Частину четверту статті 43 виключено
(статтю 43 доповнено частиною четвертою
згідно із Законом України від 07.03.2002 р. N 3111-III,
частину четверту статті 43 виключено згідно із
Законом України від 15.06.2004 р. N 1769-IV)
Особам
служби
льотної
мінних

офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової
та військової служби за контрактом, переведеним за станом здоров'я або віком з
роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і
тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються, за

бажанням пенсіонера, виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою,
займаною перед звільненням, чи з вказаних у цій частині посад, які вони займали до
переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У
такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського складу та особам
начальницького складу органів внутрішніх справ із військовим званням полковника або
спеціальним званням полковника міліції чи внутрішньої служби, полковника податкової
міліції, а також їм рівних і вище, якщо вони за таких обставин та умов переведені в інтересах
служби з посад, які займали не менше трьох років до переведення, і на день переведення
мали право на пенсію за вислугу років.
(статтю 43 доповнено новою частиною п'ятою
згідно із Законом України від 15.06.2004 р. N 1769-IV)
Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особам начальницького складу органів
внутрішніх справ та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом і які
були відряджені для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
або у сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях, вищих
навчальних закладах та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для
працівників цих органів та організацій, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу,
встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського складу,
прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за
контрактом, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, які
мають право на пенсію за цим Законом.
(статтю 43 доповнено новою частиною шостою
згідно із Законом України від 15.06.2004 р. N 1769-IV)
Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду
після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії
обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, із сум грошового забезпечення,
сплачених їм на день звільнення.
(статтю 43 доповнено новою частиною сьомою
згідно із Законом України від 15.06.2004 р. N 1769-IV)
Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом,
переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів та дизельних
підводних човнів, обладнаних атомними енергетичними установками, на відповідні
рівнозначні посади на інші кораблі, судна або в берегові військові частини ВійськовоМорських Сил із збереженням одержуваного ними до дня переведення посадового окладу,
пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, виходячи з виплачуваного на
день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу.
(статтю 43 доповнено новою частиною восьмою
згідно із Законом України від 15.06.2004 р. N 1769-IV)
При обчисленні пенсій відповідно до частин п'ятої - восьмої цієї статті в розрахунок
включаються щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати,

підвищення) та премії в розмірах, встановлених законодавством на день призначення цих
пенсій.
(статтю 43 доповнено новою частиною дев'ятою
згідно із Законом України від 15.06.2004 р. N 1769-IV,
у зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною десятою)
Військовослужбовці та атестовані працівники органів Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, органів і установ виконання покарань, інших
правоохоронних органів, обрані народними депутатами України, при досягненні ними під
час строку депутатських повноважень віку або вислуги років, встановлених цим Законом,
мають право на пенсію, що обчислюється, виходячи із заробітку працюючого народного
депутата України.
(статтю 43 доповнено частиною десятою згідно із
Законом України від 19.02.2004 р. N 1519-IV)

Стаття 44. Перерахунок пенсій з більш високого заробітку військовослужбовців
строкової служби
Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби, які пропрацювали після
призначення пенсії по інвалідності не менш як 2 роки з більш високим заробітком, ніж той, з
якого було обчислено пенсію, встановлюється за їх заявою новий розмір пенсії з
врахуванням заробітку, що визначається в порядку, передбаченому Законом України "Про
пенсійне забезпечення". На таких же умовах провадиться перерахунок пенсії, призначеної у
мінімальному розмірі у зв'язку з відсутністю заробітку.
В разі дальшого зростання заробітку пенсіонера провадиться новий перерахунок пенсії за
його заявою. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки
роботи після попереднього перерахунку.

Стаття 45. Обчислення пенсій в разі втрати годувальника членам сімей
пенсіонерів
Сім'ям пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, пенсії в разі втрати годувальника обчислюються з того ж грошового забезпечення
(заробітку), з якого було обчислено пенсію годувальникові.
Членам сімей пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби, які мали право на
перерахунок пенсії в порядку, передбаченому статтею 44 цього Закону, пенсії в разі втрати
годувальника обчислюються із заробітку, з якого було проведено або мало бути проведено
зазначений перерахунок пенсії.

Стаття 46. Підвищення мінімальних розмірів пенсій і граничних розмірів
заробітку
Мінімальні розміри пенсій (статті 14, 22, 37), що призначаються військовослужбовцям,
особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, надбавки до цих
пенсій, що визначаються відповідно до мінімальної пенсії за віком, а також граничні розміри
заробітку, який враховується для обчислення пенсій, підвищуються із збільшенням розміру
мінімального споживчого бюджету.

Стаття 47. Підвищення пенсій деяким категоріям пенсіонерів
Усі види пенсій, що призначені відповідно до цього Закону, додатково підвищуються
пенсіонерам, які зазнали політичних репресій і в подальшому були реабілітовані, - на 50
процентів, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, - на 25 процентів мінімальної
пенсії за віком.
(стаття 47 у редакції Закону
України від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Розділ VI
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ
Стаття 48. Звернення за призначенням пенсій
Заяви про призначення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей
подаються до районного (міського) органу Пенсійного фонду України за місцем проживання,
а особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, та членам їх сімей - до органів пенсійного забезпечення Міністерства оборони
України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах
охорони державного кордону України, Управління державної охорони, інших військових
формувань, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання
покарань, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
(стаття 48 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 04.02.94 р. N 3946-XII,
від 21.09.99 р. N 1081-XIV,
від 21.12.2000 р. N 2171-III,
від 17.01.2002 р. N 2981-III,
від 04.07.2002 р. N 51-IV,
від 03.04.2003 р. N 662-IV,
від 24.06.2004 р. N 1889-IV)

Стаття 49. Органи, які призначають пенсії, та строки розгляду документів про їх
призначення
Пенсії військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей призначають районні
(міські) органи Пенсійного фонду України, а особам офіцерського складу, прапорщикам і
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом,
особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей - органи пенсійного
забезпечення Міністерства оборони України, спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, Управління
державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного
департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи.

(частина перша статті 49 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 21.09.99 р. N 1081-XIV,
від 21.12.2000 р. N 2171-III,
від 17.01.2002 р. N 2981-III,
від 04.07.2002 р. N 51-IV,
від 03.04.2003 р. N 662-IV,
від 24.06.2004 р. N 1889-IV)
Документи про призначення пенсій розглядаються органами, що призначають пенсії, у строк
не пізніше 10 днів з дня їх надходження.
Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причин відмови орган
пенсійного забезпечення видає або надсилає заявникові не пізніше 5 днів після прийняття
відповідного рішення.
(стаття 49 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 04.02.94 р. N 3946-XII)

Стаття 50. Строки призначення пенсій
Пенсії відповідно до цього Закону призначаються:
а) військовослужбовцям строкової служби - з дня виписки з госпіталю, але не раніше ніж з
дня звільнення з військової служби, якщо встановлення інвалідності медико-соціальною
експертною комісією і звернення за пенсією відбулися не пізніше 3 місяців з дня виписки з
госпіталю або з дня звільнення з військової служби, а сім'ям військовослужбовців строкової
служби та пенсіонерів з числа цих військовослужбовців - з дня смерті годувальника або
виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією.
Батькам або дружині (чоловікові) зазначених військовослужбовців і пенсіонерів, що набули
права на пенсію у зв'язку з втратою джерела засобів до існування, пенсія призначається з дня
звернення за пенсією;
б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію
за цим Законом, - з дня звільнення зі служби, але не раніше того дня, до якого їм надавалося
грошове забезпечення, а членам сімей цих військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, а також пенсіонерів з їх числа - з дня смерті годувальника, але не
раніше дня, до якого йому виплачено грошове забезпечення чи пенсію, крім випадків
призначення їм пенсій з більш пізніх строків.
Зазначеним військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом,
визнаних інвалідами після 3 місяців з дня звільнення зі служби чи внаслідок нещасного
випадку або захворювання, що мали місце після звільнення, - з дня встановлення
інвалідності.
Членам сімей зазначених військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, та пенсіонерів з їх числа, які набули права на пенсію після смерті годувальника, - з
дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули права на
пенсію у зв'язку із втратою джерела засобів до існування, - з дня звернення за пенсією.

Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права
на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією.

Стаття 51. Строки перерахунку призначених пенсій
При настанні обставин, які тягнуть за собою зміну розміру пенсій, призначених
військовослужбовцям строкової служби та їх сім'ям, перерахунок цих пенсій провадиться
відповідно до строків, встановлених статтею 84 Закону України "Про пенсійне
забезпечення".
Перерахунок пенсій, призначених особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які
мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, провадиться з першого числа
місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру
пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за
минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.

Розділ VII
ВИПЛАТА ПЕНСІЙ
Стаття 52. Органи, що виплачують пенсії
Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей пенсії
виплачуються органами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання
пенсіонера, незалежно від прописки.
(частина перша статті 52 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 21.09.99 р. N 1081-XIV,
від 17.01.2002 р. N 2981-III)
Пенсіонерам з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців
надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за
цим Законом, та членів їх сімей пенсії виплачуються установами Ощадного банку України за
місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки, на підставі відповідних
документів, які оформляються органами пенсійного забезпечення Міністерства оборони
України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах
охорони державного кордону України, Управління державної охорони, інших військових
формувань, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання
покарань, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
(частина друга статті 52 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 21.12.2000 р. N 2171-III,
від 04.07.2002 р. N 51-IV,
від 03.04.2003 р. N 662-IV,
від 24.06.2004 р. N 1889-IV)
(стаття 52 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 04.02.94 р. N 3946-XII)

Стаття 53. Виплата пенсій за довіреністю
Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок посвідчення і строк дії якої визначається
законодавством.

Стаття 54. Виплата пенсій пенсіонерам при наявності заробітку (прибутку)
Пенсії, що призначаються відповідно до цього Закону, виплачуються без урахування
одержуваного заробітку (прибутку).

Стаття 55. Виплата пенсії за минулий час
Суми пенсії, нараховані пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, та членів їх сімей і не одержані ним своєчасно, виплачуються за
минулий час не більш як за 3 роки перед зверненням за її одержанням.
Суми пенсії, не одержані пенсіонером своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує
пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.

Стаття 56. Виплата пенсій особам, які проживають у будинках-інтернатах
(пансіонатах) для осіб похилого віку та інвалідів
Одиноким пенсіонерам з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, та членів їх сімей, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах) для осіб
похилого віку та інвалідів, виплачується 25 процентів призначеної пенсії, але не менше 20
процентів мінімального розміру пенсії за віком на місяць. При наявності у пенсіонера, який
проживає в будинку-інтернаті (пансіонаті) для осіб похилого віку та інвалідів,
непрацездатних членів сім'ї, що перебувають на його утриманні і належать до осіб, які
забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, пенсія виплачується в такому порядку:
25 процентів пенсії, але не менше 20 процентів мінімального розміру пенсії за віком
виплачуються самому пенсіонерові, а решта пенсії, але не більше 50 процентів призначеного
розміру - зазначеним членам його сім'ї.
(частина перша статті 56 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)
Частину 2 статті 56 виключено
(згідно із Законом України
від 25.03.96 р. N 103/96-ВР)

Стаття 57. Виплата пенсії в період перебування на стаціонарному лікуванні
За час перебування особи, якій призначена пенсія відповідно до цього Закону, на
стаціонарному лікуванні (у лікарні, клініці, госпіталі та інших лікувальних закладах), а також
у лепрозорії пенсія виплачується повністю.
(стаття 57 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 21.09.99 р. N 1081-XIV)

Стаття 58. Виплата пенсії на час позбавлення волі

В разі позбавлення волі особи, якій призначена пенсія відповідно до цього Закону, виплата
йому призначеної пенсії здійснюється на загальних підставах.
(стаття 58 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 21.09.99 р. N 1081-XIV)

Стаття 59. Відрахування з пенсій
Відрахування з пенсій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом,
та членів їх сімей провадиться в порядку, встановленому статтею 90 Закону України "Про
пенсійне забезпечення".

Стаття 60. Обов'язок пенсіонерів повідомляти органам пенсійного забезпечення
про зміну умов, що впливають на виплату пенсій
Пенсіонери зобов'язані повідомляти органам пенсійного забезпечення про обставини, що
спричиняють зміну розміру пенсії або припинення її виплати.
В разі невиконання цього обов'язку і одержання у зв'язку з цим зайвих сум пенсії пенсіонери
повинні відшкодувати органу пенсійного забезпечення заподіяну шкоду.
Стягнення сум пенсії, над міру виплачених пенсіонерові внаслідок подання документів з
явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі членів його сім'ї
тощо, провадиться в порядку, встановленому статтею 103 Закону України "Про пенсійне
забезпечення".

Стаття 61. Виплата пенсії та допомоги в разі смерті пенсіонера
Суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові з числа військовослужбовців, осіб, які мають
право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей і залишилися недоодержаними у зв'язку з
його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які
належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і
дружина (чоловік), а також члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його
смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які
забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника.
При зверненні кількох членів сім'ї належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.
Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після
смерті пенсіонера.
В разі смерті пенсіонера членам його сім'ї або особі, яка здійснила його поховання,
виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного
розміру мінімальної заробітної плати.
(стаття 61 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 04.02.94 р. N 3946-XII)
Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок
держави.
(статтю 61 доповнено частиною п'ятою згідно із

Законом України від 21.09.99 р. N 1081-XIV)

Стаття 62. Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх
сімей, які виїхали на постійне проживання за кордон, пенсії в Україні не призначаються.
Пенсії, призначені зазначеним особам в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон,
виплачуються в порядку, встановленому Законом України "Про пенсійне забезпечення".

Розділ VIII
ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ
Стаття 63. Перерахунок раніше призначених пенсій
Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на
пенсію за цим Законом, та членам їх сімей у зв'язку із введенням в дію цього Закону
провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами,
поданими пенсіонерами на час перерахунку.
Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше
підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому
перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання
додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону.
Призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та
членам їх сімей пенсії перераховуються з підвищенням грошового забезпечення відповідних
категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.
(стаття 63 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 04.02.94 р. N 3946-XII)

Стаття 64. Підвищення пенсій у зв'язку з індексацією грошових доходів
населення
Призначені військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та
членам їх сімей пенсії підвищуються відповідно до Закону України "Про індексацію
грошових доходів населення".
(дію статті 64 зупинено з грудня 1992 р. згідно з
Декретом Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 7-92)
(дію статті 64 відновлено з 1 січня 1997 року
у зв'язку з втратою чинності Декрету
Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N
7-92 згідно із Законом України від 21.11.96 р.
N 534/96-ВР)

(стаття 64 у редакції Закону
України від 21.09.99 р. N 1081-XIV)

Стаття 65. Відповідальність за несвоєчасне оформлення
чи видачу недостовірних пенсійних документів
Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб, які мають право
на пенсію за цим Законом, інші органи і установи за несвоєчасне оформлення або подання
пенсійних документів, а також за видачу для оформлення пенсій недостовірних даних і
документів несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

Стаття 66. Оскарження рішень органу, що призначає пенсії
Рішення про відмову в призначенні пенсій, порушення строків і заниження розмірів пенсії
може бути оскаржено до відповідних вищих органів або до суду.
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