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ВІДЗИВ
на адміністративний позов Романовського Віктора Станіславовича

07.05.2018 року до Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 
м. Одесі (далі -  управління) надійшла ухвала Одеського окружного адміністративного суду 
від 02.05.2018 про прийняття до розгляду позовної заяви Романовського Віктора 
Станіславовича (далі - позивач) про визнання протиправними дій і зобов’язання вчинити 
певні дії. Управління не погоджується з вимогами, викладеними в адміністративному позові, 
з огляду на наступне.

Відповідно до п. 43 Порядку подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування", затвердженого постановою Правління Пенсійного Фонду України від 
25.11.2005 № 21-1, право особи на одержання пенсії установлюється на підставі всебічного, 
повного і об'єктивного розгляду всіх поданих документів органом, що призначає пенсію.

Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або 
направляє адміністрації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні, 
перерахунку, переведенні з одного виду пенсії на інший із зазначенням причин відмови та 
порядку його оскарження.

Окрім того, згідно з п. 38 даного Порядку, при прийманні документів орган, що 
призначає пенсію:

а) перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей 
про особу даним паспорта та документам про стаж;

б) здійснює попередню правову експертизу змісту і належного оформлення 
представлених документів;

в) перевіряє правильність копій відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені
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розходження.
Управління_не погоджується з позовною вимогою щодо зобов'язання здійск

перерахунок та виплату пенсії позивачу з 18.07.2013 з огляду на наступне.
Позовна заява по справі № 522/7044/17 направлена до суду позивачем 12.04.2017, тому 

судом апеляційної інстанції позов був задоволений з 12.10.2016 року, а вимоги за період з 
18.07.2013 р. по 12.10.2016 р. залишено без розгляду.

Позивачу здійснено перерахунок пенсії згідно довідки 29/4-13/3 від 29.04.2013 з
12.10.2016 р. на підставі постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від
19.12.2017 по справі 522/7044/17.

Відповідно до ч. 2 ст. 122 КАС України для звернення до адміністративного суду за 
захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не 
встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про 
порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до частини першої статті 240 КАС України, суд своєю ухвалою залишає 
позов без розгляду, з підстав, визначених частинами третьою та четвертою статті 123 цього 
Кодексу, а саме: якщо факт пропуску позивачем строку звернення до адміністративного суду 
буде виявлено судом після відкриття провадження в адміністративній справі і позивач не 
заявить про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо 
підстави, вказані ним у заяві, будуть визнані судом неповажними, суд залишає позовну заяву 
без розгляду (ч.4 ст.123 КАС України).

Згідно з п. 5 Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які 
звертаються до органів Пенсійного фонду України, що затверджене постановою правління 
Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 особи, що звертаються до органів 
Пенсійного фонду, мають право:

звертатися до органів Пенсійного фонду особисто або через представника, 
повноваження якого оформлено у встановленому законом порядку;

одержати відповідь про результати розгляду звернення в обраний ними спосіб (усно, в 
письмовій та/або електронній формі, шляхом СМС-повідомлення);

ознайомлюватись з матеріалами пенсійної справи, отримувати виписку з розпорядження 
про призначення (перерахунок) пенсії, про періоди страхового стажу та заробітної плати, яка 
врахована при розрахунку пенсії, копії документів, які знаходяться в пенсійній справі:

безоплатно отримувати інформацію про особу, що обробляється Пенсійним фондом;
отримувати консультації та роз’яснення щодо застосування законодавства про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, у тому числі 
щодо прав та обов'язків платника єдиного внеску та застрахованої особи;

інші права, визначені чинним законодавством.
Виплата пенсійного забезпечення є періодичним платежем та здійснюється щомісячно, а 

тому позивач, якщо вважав протиправними дії управління щодо виплати пенсії не у повному 
обсязі, мав реальну можливість та повинен був знати про порушення своїх прав. Більш того 
довідка № 29/4-13/3 видана ще у 2013 році.

Позивач отримав відповідь управління на своє звернення №196/Р-11 від 10.06.2013. де 
вказані періоди роботи, що були враховані при обчисленні пенсії (копія відповіді наявна у 
додатку до адміністративного позову №10). У відповіді чітко зазначено, що пенсію обчислено 
із оптимальної заробітної плати за період роботи з 01.08.1982 по 31.08.1987 та згідно 
інформації з відділу персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж з 01.07.2000 
по 25.03.2008, з 01.04.2008 по 31.08.2012. з 03.09.2012 по 30.04.2013.

Період за 1990-1991 рр. та період за 1994-1995 рр. (періоди ДЬвідки 29/4-13/3 від 
29.04.2013) не входили до переліку. Крім того позивач отримав роздруківки розпорядження. 
періоди страхового стажу та заробітної плати.

Додаток до адміністративного позову №12 містить усі дані за 213 місяців для 
автоматичного вибору оптимальної заробітної плати програмою АСОПД/КОМТЕХ. 
Програмою був обраний період з 01.08.1982 по 31.08.1987.

Сама пенсія була розрахована на підставі розрахунку № 1 у розмірі 3419,41 грн. Спірні 
періоди не входили до даного розрахунку (копія розрахунку №1 наявна в матеріалах справи).

Будь-які об'єктивні чи суб'єктивні обставини не позбавляли позивача можливості 
звернутися до суду у визначені законом строки з відповідним позовом до управління, якщо 
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позивач вважав, що діями чи бездіяльністю управління порушуються його права та законні 
інтереси. Про розмір пенсії позивач був обізнаний, а тому в разі незгоди, мав право 
звернутися до суду.

З огляду на вищезазначене, управління вважає причини пропуску строку із зверненням 
до адміністративного суду неповажними.

Щодо компенсації
Відповідно до ст. 2 Закону України № 2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам втрати 

частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» (далі -  Закон № 2050-ІІІ) 
компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати 
(далі - компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців 
виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня 
набрання чинності цим Законом. Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи 
громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру: пенсії; 
соціальні виплати; стипендії; заробітна плата (грошове забезпечення) та інші.

Згідно частини 2 ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-ІУ нараховані суми пенсії, не отримані з вини 
органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь- 
яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів. Компенсація втрати 
частини пенсії у зв’язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із 
законом.

Виходячи із зазначеного, підставою для здійснення компенсації громадянам втрати 
частини доходів є дотримання таких умов: 1) нарахування громадянину належних йому 
доходів (заробітної плати, пенсії, соціальних виплат, стипендії); 2) порушення встановлених 
строків їх виплати (як з вини гак і без вини підприємств всіх форм власності і 
господарювання); 3) затримка виплати доходів один і більше календарних місяців; 4) 
зростання цін на споживчі товари і тарифи на послуги і 5) доходи не повинні носити разового 
характеру (пенсії, соціальні виплати, стипендії, заробітна плата).

З метою реалізації Закону № 2050-1ІІ Кабінетом Міністрів України 21 лютого 2001 року 
прийнято постанову № 159, якою затверджено Порядок проведення компенсації громадянам 
втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати (далі - 
Порядок).

Відповідно до пункту 1 Порядку його дія поширюється на підприємства, установи та 
організації всіх форм власності і господарювання та застосовується у всіх випадках 
порушення встановлених термінів виплати грошових доходів, у тому числі з вини власника 
або уповноваженого ним органу (особи).

Пунктом 2 Порядку передбачено, що компенсація громадянам втрати частини грошових 
доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати (далі - компенсація) проводиться у разі 
затримки на один і більше календарних місяців виплати грошових доходів, нарахованих 
громадянам за період, починаючи з 1 січня 2001 року.

Згідно абзацу 1 пункту 4 Порядку сума компенсації обчислюється як добуток 
нарахованого, але невиплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання 
податків і обов'язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у 
відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100.

Отже, компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків 
їх виплати проводиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати 
доходів, які вже були нараховані.

Спірні виплати пенсії позивачу нараховані не були, оскількіГ було порушено 
питання про право на такі виплати. Компенсація на підставі статті 2 Закону № 2050-111 
була б можливою, якби пенсія була нарахована і не виплачена. Ураховуючи те, що між 
позивачем та управлінням мав місце спір про право на перерахунок пенсії, а отже, цей дохід 
мав бути нарахований тільки після ухвалення судом відповідного рішення, а також те, що 
управління не порушило строків виконання такого рішення, передбачених зазначеною 
статтею Закону № 2050-ІП, підстав для виплати позивачу компенсації втрати частини доходів 
немає.

Управління не погоджується з позовною вимогою про стягнення з управління на 
користь позивача судових витрат, з огляду на наступне:
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Органи Пенсійного фонду України є органами державної виконавчої влади, які в ч 
діяльності керуються Конституцією і законами України, актами Президента Украй 
Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, постановами 
правління, наказами Фонду, а також Положеннями про головні управління Пенсійного фонду 
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Положенням 
про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про 
об’єднані управління.

Згідно з ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

При розгляді справи необхідно врахувати обставини, що незаконне витрачання коштів 
Пенсійного фонду України тягне за собою дефіцит бюджету Пенсійного фонду, що породжує 
соціальну напругу у суспільстві і може сприяти невиконанню державою своїх функцій по 
соціальному забезпеченню громадян.

До того ж, згідно з ч. 3. ст. 113 Закону України „Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування ” у разі виникнення дефіциту коштів Пенсійного фонду для 
фінансування виплати пенсій у солідарній системі (перевищення видатків над доходами, 
у тому числі з урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду) у зв'язку із забезпеченням 
виплати пенсій в розмірі, передбаченому ст. 28 цього Закону та спрямуванням частини 
страхових внесків до Накопичувального фонду, такий дефіцит покривається за рахунок 
коштів Державного бюджету України.

Згідно із ч. І ст. 73 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» кошти Пенсійного фонду формуються переважно за рахунок страхових внесків 
(частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) та 
використовуються на:

1) виплату пенсій, передбачених цим Законом;
2) надання соціальних послуг, передбачених цим Законом;
3) фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, 

покладених на органи Пенсійного фонду;
4) оплату послуг з виплати та доставки пенсій;
5) формування резерву коштів Пенсійного фонду.
Згідно з ч. 2 ст. 73 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» забороняється використання коштів Пенсійного фонду на цілі, не передбачені 
цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 242 КАС рішення суду повинно грунтуватися на засадах верховенства 
права, бути законним і обгрунтованим.

Враховуючи вищевикладене, керуючись сг. 44, 162 КАС України,

ПРОШУ:
1. У задоволенні адміністративного позову Романовського Віктора Станіславовича до 

Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі про визнання 
протиправними дій і зобов’язання вчинити певні дії відмовити у повному обсязі.

2. У зв'язку з неможливістю прибуття у судове засідання представників управління 
через велику навантаженість працівників юридичного відділу просимо провести судове 
засідання 22.05.2018 об 11:30 без участі представника управління.

3. Про результати судового розгляду справи просимо повідомити в установленому 
законодавством порядку та направити поштою належним чином засвідчеїТу копію рішення.

Додаток: на арк. в 1 прим.
1. Копія першої сторінки супровідного листа з відміткою вхідної кореспонденції.
2. Копія першої сторінки розріхунку № І .
3. Копія останньої сторінки вибору оптимального заробітку.
4. Копія квитанції.

Начальник об’єднаного управління В.В. Ковбасюк


