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Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених
відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2008 року № 45, частині першій статті 58
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пункту 9 розділу І Закону України від 04 липня 2014 року
№ 1586-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запобігання негативному впливу на стабільність
банківської системи» (щодо викладення в новій редакції
частини п’ятої статті 50 Закону України від 23 лютого 2012 року
№ 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
у частині активів недержавних пенсійних фондів)частині першій
статті 8, статті 21, частинам першій та другій статті 24, статті 46
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Конституції України (конституційності) частини першої статті
37, частини першої статті 94, пункту 3 частини третьої статті
135 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VІІІ «Про
судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України від
16 жовтня 2019 року № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів
України щодо діяльності органів суддівського врядування»,
пунктів 4, 5, 6, 7, 9, 10 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ
«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів
суддівського врядування», частин другої, третьої та четвертої
статті 24, статті 281, частини восьмої статті 31, частини першої
статті 42, частини третьої статті 47, частини четвертої статті 48
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