
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Кабінету Міністрів України 
щодо недостатнього пенсійного 
забезпечення колишніх працівників  
силових структур 

Дев'ятнадцята сесія
сьомого скликання

 
  

Беручи до уваги нагальність та соціальну важливість питань щодо 
захисту конституційних прав колишніх працівників силових структур на 
отримання достойного пенсійного забезпечення, обласна рада 

  
 

ВИРІШИЛА: 
  
 
1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо недостатнього пенсійного забезпечення 
колишніх працівників силових структур (додається). 

  
2. Надіслати текст цього Звернення до Кабінету Міністрів України.  

  
 
 
 
 
Голова обласної ради                     В.В.Москаленко 

 
 



Додаток 
до рішення обласної ради 

  

 
 
 
 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
депутатів Миколаївської обласної ради  

до Кабінету Міністрів України  
щодо недостатнього пенсійного забезпечення  

колишніх працівників силових структур 
 
 
  

Депутати Миколаївської обласної ради та громадськість області 
стурбовані ситуацією у зв'язку з недостатнім пенсійним забезпеченням 
колишніх працівників силових структур в умовах безперервного зростання цін 
на товари та послуги, різкої інфляції та у зв'язку з недосконалістю пенсійного 
законодавства України, яке регламентує нарахування та перерахунок пенсій. 
Навіть з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого  
2018 року № 103 колишні працівники силових структур невдоволені ситуацією 
та наполягають на перегляді розміру пенсійного забезпечення за минулі роки та 
приведенні його до економічно обґрунтованого рівня з урахуванням вимог 
чинного законодавства України, про що свідчать численні звернення, які 
надходять до органів влади, та акції протесту з боку пенсіонерів.   

Так, у Миколаєві створено Миколаївський координаційний протестний 
комітет "За перерахунок військових пенсій та поновлення соціальних гарантій 
пенсіонерам-силовикам України", до якого увійшли громадські організації, 
створені працівниками різних силових структур з метою захисту своїх прав, які 
гарантовані Конституцією та законами України. Координаційний протестний 
комітет наполягає на задоволенні ряду вимог,  зокрема: відповідно до частини 
четвертої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших осіб" здійснити перерахунок та виплату 
пенсій з урахуванням заборгованості та інфляції, починаючи з 01 січня        
2016 року, та з урахуванням вимог Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців"         
№ 2255-ІV; здійснити перерахунок та виплату пенсій з урахуванням 
заборгованості та інфляції, починаючи з 01 січня 2017 року, з урахуванням 
вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України" № 1774-VІІІ; скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 21 
лютого 2018 року № 103 тощо. Відповідні вимоги були підтримані 
координаційним протестним комітетом на акціях протесту та надіслані на 
адресу Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради 
України.    

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги нагальність та соціальну 
важливість питань щодо захисту конституційних прав пенсіонерів силових 
структур, депутати обласної ради наголошують на необхідності вжиття з боку 
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центральних органів влади реальних кроків з метою вирішення проблеми 
перерахунку пенсій з урахуванням вимог чинного законодавства України 
колишнім працівникам силових структур за минулі роки та встановлення 
економічно обґрунтованого розміру пенсій на сьогодні. 

 
 
 
 

Прийнято на дев'ятнадцятій сесії  
Миколаївської обласної ради  
сьомого скликання  
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