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Відкритий лист  

 Миргородської міської організації ветеранів України, Миргородської 

міськрайонної спілки пенсіонерів органів МВС України та військової служби «Закон 

служить людині», Миргородської міської спілки ветеранів Афганістану, Миргородського 

міськрайонного об’єднання «Союз Чорнобиль», Миргородської громадської організації 

ветеранів урядового зв’язку, Відокремленого підрозділу «Всеукраїнської спілки ветеранів 

АТО, бойових дій та миротворчих місій».  

 Текст прийнятий на конференції представників вищевказаних громадських 

організацій. Протокол № 02 від 29 січня 2018 року.  

 

       Шановні керівники держави України  

Ми 8-ми тисячний ветеранський колектив пенсіонерів, учасників війни, ветеранів 

військової служби Збройних Сил України, органів внутрішніх справ, ветеранів Другої 

світової війни, учасників бойових дій на території інших держав, ліквідаторів наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС  та учасників  бойових дій АТО глибоко стурбовані не 

прийняттям рішення по перерахунку пенсій вищевказаним категоріям ветеранів.  

Загальновідомо, що стрімкий ріст цін на предмети першої необхідності, продукти 

харчування, ліки, пальне, енергоносії та комунальні послуги поставив на межу виживання 

більшість  населення міста Миргорода та району, а також ветеранів, пенсіонерів Збройних 

Сил та силових структур.  

На жаль керівництво держави, та її центральні органи виконавчої влади, цинічно 

зневажаючи Конституцію України та чинне Законодавство України, не вжили ніяких 

заходів для підвищення соціальних стандартів (перерахунку пенсій) ветеранам, 

пенсіонерам Збройних Сил та силових структур.  

Конституційний Суд України вказав, що необхідність додаткових гарантій 

соціальної захищеності цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після 

її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба у Збройних Силах України, інших 

військових формуваннях та правоохоронних органах держави пов'язана з ризиком для 

життя і здоров'я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної  придатності, 

фахових, фізичних, вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю 

підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових 

економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян 

як під час проходження служби, так і після її закінчення.  

 Виходячи із висловленого, у рішеннях Конституційного Суду України розуміння 

сутності соціальних гарантій працівників військових та правоохоронних органів, зміст та 

обсяг досягнутих ними соціальних гарантій не може бути звужено шляхом внесення змін 

до законодавства. 

 «Рішення Конституційного Суду України» №7 рп/2016 від 20.12.2016 року».  

Відповідно до ч.4 ст.63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби та деяких інших осіб» усі призначені за цим Законом 

пенсії підлягають, перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів 

грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають 

право на пенсію за цим законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб 

нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, 



підвищень) та премій у розмірах встановлених законодавством. Перерахунок пенсій 

здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і проводиться у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України у строки, передбачені частиною 

другою статті 51 цього Закону.  

Порядок проведення перерахунку пенсії визначено 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».  

Ми віддали більшу частину свого життя служінню Батьківщині, добросовісно 

виконуючи присягу, але на превеликий жаль не маємо можливості виживати при 

теперішньому пенсійному забезпеченні. Вважаючи своє, право порушеним, вимагаємо 

невідкладно  (але  не пізніше лютого 2018 р.) вжити достатніх заходів та реально 

забезпечити      перерахунок та виплату пенсії ветеранам, пенсіонерам військової служби 

України та силових структур. відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників 

органів внутрішніх справ України та членів їх сімей» № 900 від 23 грудня 2015 року, ст.63 

Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб», постанов Кабінету Міністрів України № 988 від 11 листопада 2015 

року «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції», № 947 від 18 

листопада 2015 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 р. № 268», починаючи з 1 січня 2016 року без обмеження граничного 

розміру. 

Невже нам, ветеранам, пенсіонерам Збройних Сил України та силових структур, 

учасникам бойових дій, учасникам ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС доведеться 

звертатись до суду чи міжнародних правових організацій за захистом наших законних 

конституційних прав і свобод в той час коли ми живемо в суверенній, незалежній, 

демократичній, соціальній, правовій державі що проголошено в статті 1 Конституції 

України!? 

 

 За дорученням учасників конференції відкритого листа підписали:  

 

 Голова Миргородської міської організації ветеранів України  

В.Ю Вертелецький. 

 

Голова Миргородською міськрайонної спілки пенсіонерів органів МВС України та 

військової служби «Закон служить людині» 

                                                                                      П.М. Грицай 

 

Голова Миргородської міської спілки ветеранів Афганістану 

         М.О.Кваша 

 

Голова Миргородського міськрайонного об’єднання «Союз-Чорнобиль»  

 

С.П. Гонтаровський 

 

Голова Миргородської громадської організації ветеранів урядового зв’язку 

 

О.Я. Лобунько  

 

Голова відокремленого підрозділу "Всеукраїнська спілка ветеранів АТО, бойових 

дій та миротворчих місій"  

                     С.С.Бакало  

 


