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УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ 

Одним із напрямів соціальної політики нашої держави щодо поліцейських є їх пенсійне 
забезпечення, яке повинно компенсувати ризики, специфіку діяльності та мусить 
відрізнятися від загальноприйнятого пенсійного забезпечення через певні умови служби, 
серед яких можна відмітити пільгове обчислення вислуги років для призначення пенсій. 

Виключно питанням звільнення зі служби в поліції присвячені роботи Мельник К. Ю., 
Ревюк О. Г., Авер’янова В. Б. тощо. Разом із тим не всі аспекти пенсійного забезпечення 
колишніх поліцейських достатньо вивчені та отримали належне наукове обґрунтування.  

Згідно зі статтею 77 Закону України «Про Національну поліцію України», однією із 
підстав звільняється поліцейських зі служби в поліції та припинення служби в поліції є 
звільнення за власним бажанням [2]. 

Під процедурою звільнення варто розуміти врегульовану нормативними правовими 
актами МВС України діяльність уповноважених посадових осіб органів поліції, спрямовану 
на припинення служби, пов’язане із втратою прав та обов’язків сторін правовідносин. 

Процедура звільнення зі служби в поліції складається з кількох етапів: 
 ухвалення рішення про звільнення; 
 оформлення й узгодження документів на звільнення; 
 оформлення факту припинення відносин зі служби в поліції [6, с. 280].  
За статтею 102 Закону України «Про Національну поліцію пенсійне забезпечення 

поліцейських провадиться в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [2].  

Пенсія за вислугу років призначається незалежно від віку, за наявності потрібної 
вислуги років. Вислуга років залежить від періоду, в який, зокрема поліцейські, 
звільняються зі служби. 

Пенсія за вислугу років призначається поліцейським, представникам Національної 
гвардії України: 

 з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року і на день звільнення мають вислугу 24 
календарних роки і більше; 

 з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року і на день звільнення мають вислугу 24 
календарних роки та 6 місяців і більше; 

 з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 
календарних років і більше [3]. 

Поліцейським, особам Національної гвардії України, в разі досягнення ними на день 
звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з 
яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в 
органах внутрішніх справ, Національній поліції. 

До стажу служби в поліції зараховуються: 
1) служба в поліції на посадах, що заміщуються поліцейськими, з дня призначення на 

відповідну посаду; 
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2) військова служба в Збройних Силах України, Державній прикордонній службі 
України, Національній гвардії України, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні 
України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України та інших військових 
формуваннях, утворених відповідно до закону, Службі безпеки України, Службі зовнішньої 
розвідки, Державній спеціальній службі транспорту; 

3) служба в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового 
складу з дня призначення на відповідну посаду; 

4) час роботи у Верховній Раді України, місцевих радах, центральних і місцевих органах 
виконавчої влади із залишенням на військовій службі, на службі в органах внутрішніх справ 
України або на службі в поліції; 

5) час роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали на посадах суддів, 
прокурорів, слідчих; 

6) дійсна військова служба в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, 
прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших 
військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ 
колишнього СРСР [3].  

Під час обчислення стажу служби в поліції враховуються тільки повні роки вислуги 
років без округлення фактичного розміру вислуги років у бік збільшення. 

Порядок обчислення вислуги років та визначення грошового забезпечення особам, які 
мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб» [3], регламентується постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, 
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, 
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за 
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, 
поліцейським та членам їхніх сімей» [4]. 
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