Каховський відділ обслуговування
громадян (сервісний центр) головного
управління Пенсійного Фонду України
в Херсонській області повідомляє:
Про хід проведення перерахунків пенсій військовослужбовцям на
селекторній нараді
11 квітня 2018 року відбулась селекторна нарада під головуванням
Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка щодо стану проведення
перерахунку пенсій військовослужбовцям. Нарада проведена за участю
представників органів соціального захисту, Пенсійного фонду України,
керівництва обласних державних адміністрацій та представників силових
структур.
На виконання постанови Уряду від 21.02.2018 № 103 "Про перерахунок
пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям
осіб" головним управлінням Пенсійного фонду України в Херсонській
області складено та 01-02.03.2018 передано силовим міністерствам та
відомствам списки пенсіонерів з числа колишніх військовослужбовців та
працівників органів внутрішніх справ, пенсії яких підлягають перерахунку.
Разом до списків включено 11232 осіб з числа військовослужбовців силових
відомств. На підставі списків зазначені органи розпочали видачу довідок про
розмір грошового забезпечення для проведення перерахунку пенсій. Перші
довідки надійшли 07.03.2018. Відпрацювання довідок розпочалося з
16.03.2018 після реєстрації наказів силових відомств у Міністерстві юстиції
України.
Станом на 11 квітня 2018 року до головного управління надійшло
10151 довідка або 90% від включених до списків.
З 20 березня розпочато виплату збільшених розмірів пенсій для
«військових» пенсіонерів. Виплати проведено за додатковими та основними
відомостями для 5415 пенсіонерів на суму 23,6 млн грн. На сьогоднішній
день опрацьовано 71% довідок від тих, що надійшли. До відомостей
включено різницю між розміром пенсії до і після перерахунку починаючи з
січня 2018 року відповідно до Порядку виплати встановленого відповідною
постановою Уряду.
До 23 квітня головним управлінням буде закінчено відпрацювання
довідок та забезпечено перерахунки пенсійних виплат додатковими
відомостями в квітні.
Довідково:
Постановою Уряду від 21.02.2018 № 103 "Про перерахунок пенсій
особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб",
встановлено такий порядок проведення перерахунку та виплати
перерахованих пенсій:

- військовослужбовцям (всі категорії, окрім осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ України) перерахунок проводиться
з 01.01.2018 з урахуванням грошового забезпечення для перерахунку пенсій згідно постанови КМУ від 30.08.2017 № 704 станом на 01.03.2018, до якого
включаються:
- оклад за посадою;
- оклад за спеціальним званням;
- процентна надбавка за вислугу років.
Виплата проводиться : 1 січня 2018 року - 50 відсотків суми підвищення
пенсії;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - 75 відсотків суми
підвищення пенсії;
з 1 січня 2020 року - 100 відсотків суми підвищення пенсії.
- особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ перерахунок проводиться з 01.01.2016 з урахуванням грошового
забезпечення для перерахунку пенсій - згідно постанови КМУ від 11.11.2015
№ 988 станом на січень 2016 року, до якого включаються:
- оклад за посадою;
- оклад за спеціальним званням;
- процентна надбавка за вислугу років;
- щомісячні додаткові види грошового забезпечення;
- премія за січень 2016.
Виплата перерахованих пенсій проводиться: 1 січня 2018 року 100 відсотків суми підвищення пенсії.
Сума перерахованих пенсій за період з 1 січня 2016 по 31 грудня
2017 року виплачується в такому порядку:
- з 01.01.2019 по 31.12.2019 щомісячно окремою сумою виплачується
50 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним
розміром отриманої особою пенсії за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;
- з 01.01.2020 щомісячно окремою сумою виплачується 100 відсотків
різниці між місячним розміром отриманої особою пенсії за період з
01.01.2016 по 31.12.2017 та місячним розміром підвищеної пенсії.

