
Конституційний суд України 

01033 місто Київ, вул.Жилянська,14 

В~теранів, інвалідів, та пенсіонерів органів 

внутрішніх справ України, колишніх співро

бітників міліції міста Львова та області 

підписи яких в кількості ( 63). осіб 

для відповіді Цип»ящуку Анатолію Євгенійо

вичу ' 

Клопотання до Конституційного суду України про 

необхідність офіційного тлумачення Конституції України, законі~ 

України,судової практики з метою забезпечення реалізації та захисту 

конституційних прав і свобод людини і громадянина щодо пенсійног~ 

забезпечення колишніх працівників органів внутрішніх справ та членів 

їхніх сімей, пенсіонерів, які отримують пенсію у відповідності із Законом 

України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової 

служби та деяких інших осіб закон - 2262. 

29 грудня 2015 року чинності набрав Закон України від 23 грудня 2015 
року №900- 7 «Про внесення змін до .1:1:ецкнх Законів України, щодо 
забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників 

органів внутрішніх справ України та членів їх сімей, яким внесено зміни 

до статей 43,63 Закону-2262.Згідно яких перерахунок пенсій особам 
начальницького і рядового складу ОВС повинен здійснюватись з 

урахуванням видів грошового забезпечення, премій у розмірах, 

встановлених видів грошового забезпечення, премій у розмірах, 

встановлених для поліцейських національної поліції • 
Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно 

до Закону-2262, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

13.02.2008 року №45. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року №988 

«Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» 

визначено окладові розміри грошового забезпечення для 

поліцейських>>. 

Статею 102 Зако~у України від 2 липня 2015 року №580-8 «Про 
національну поліцію V-встановлено що пенсійне забезпечення 
поліцейських здійснюється в порядку та на умовах визначених 

Законом- 2262 пункт 5 розділу 11 «Прикінцевих та перехідних положень 
даного Закону доповнено абзацами другим та третім такого зміст. 

За колишніми працівниками міліції , у тому числі пенсіонерами, а 

також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, 



компенсації і гарантії передбачені чим законом для колишніх 

поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб. 

Право на отримання одноразової грошової допомоги, інших 

виплат, передбаченнх Законом України «Про міліцію)) зберігається і 
здійснюється в порядку, що дія до набрання чинності Законом 

України «Про національну поліцію)). 
Незважаючи на наявність вказаного законодавства, чинних 

підзаконних нормативно- правових актів, постанов - уряду України, 

органи державної влади, та їх посадові особи, а саме міністерств 

соціальної політики, міністерства внутрішніх справ та Пенсійного 

фонду Україин, які відповідають за реалізацію державної політики в 

соціальн1н сфері , та в пенсійному забезпеченні, наділені _ 
повноваженнями на розробку нормативно- правових актів , 
трактують їх на свій розсуд, та відмовляються виконувати чинне 

законодавство, діють в порушення Конституції України , та постанов 
суддів України про як на наше переконання вони знають і повинні 

знати і виконання яких є обов))язковнмн всіма органами державної 

влади та їх посадовими особами. 

Постанова Житомирського обласного адміністративного суду від 11 
травня 2016 року ( справа No 235 3038 15 а підтверджують, що вказані 
правові норми були чинними на день виникнення спору, тобто на 

29.02.2016 року. Судом констатується що постановою КМУ від 
11.11.2015 року внесено зміни та підвищено грошове забезпечення 

поліцейських, а також підтв~рджуються що колишній працівник міліції 

та пенсіонер органів внутрішніх справ має право на здійснення 

перерахунку розміру пенсії на підставі вказаної постанови. 

Суд вважає безпідставним доводи, про те, що Законом У країни від 

23.12 2015 року №900-8 набув чинності після прийняття Постанови 
Кабінету Міністрів від 11.11.2015 року №988 в часі. Положення частини 
1 ст 58 Конституціїї України про зворотну дію в часі законів та інших 
нормативно- правових актів, у випадках коли вони пом))якшують або 

скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не 

поширюються на юридичних осіб. 

(Рішення Конституційного суду України від 9 лютого 1999 року №1 -
рп-9~ (справа п.ро зворотну дію в часі законів та інших нормативно
правових актів). 

Постановою Красноармійського районного суду Донецької області 
від 31травня2016 року встановлено, що постановами Кабінету 

Міністрів України від 11.11.2015 року №988 та від 18.11.201_5 року №947 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 
березня 2006 року №268 підтверджено встановлення високих розмірів 

грошового забеспеченння працівниками поліції за посадові оклади і 

спеціальні звання колишніх працівників органів внутрі~ніх справ, 

крім того судом підтверджено зміни, що є підставою для перерахунку 

пенсій, зобов))язано перерахувати пенсію з 1 січня 2016 року. 



Прошу високий суд: 

1. Протлумачити норму закону щодо невідкладноrо перерахунку 

пенсій колишнім працівникам міліції у відповідності із rрошовим 

забезпеченням поліцейських національної поліції. 

2.Рішення винести без нашої участі. 

3. Врахувати постанови суддів У країни. 

До клопотання додаю : 
1. Підписи до Конституційноrо Суду України в кількості ( 6_5)осіб 
на J аркуші. 
2.Постанова Житомирськоrо окружноrо адміністративноrо суду 

від 11.05.2016 року по справі №806\610\lбр на ( 5 ) аркушах. 
З.Постанова Красноармійськоrо міськрайонноrо суду Донецької 

області від 31.05.2016 року по справі №235\3038\15- к на ( !Т ) 
аркушах. 

4. Копія листа Міністерства соціальної політики від 17.03.2016 року 
№319\0\10-16\039 від 29.03.2016 р.№4525\ 01.14.16 \039; від 
25.05.2016 року № 15\2-975 на ( ) аркушах. 
5.Копія листа Міністерства внутрішніх справ України від 23 .03.2016 
року № 15\2-975 на ( 2) аркушах. 
6. Копія листа від 04.03.2016 року №04-18\11-485 Верховної Ради 
України на ( J ) аркушах. 
7.Копія листа Мінсоцполітики від 23.06.2016р №9154\0\14-16\039 на ( { 

) аркуші 

Від імені і за дорученням ( )осіб 
Ініціативної rрупи 

Представник ВГО Народний антикоруп

Ційнийд наrляд ~Льв.обл. підпол

ковник міліції._в«.thан ОВС 

Цип»ящук А.Є. 




