
Управления Пенсшного фоЁд 
В Приморськоку dUi.j

ВИХ1Д.

У У /*г

Позивач:

Ввдповщач:

Одеський апеляцшний адмйнстративний суд
м. Одеса. вул. Софпвська, 19

Через Приморський районний суд м. Одеси 
м. Одеса, вул. Балювська, 33

Суддя Домусч! Л.В.
По cnpaBi № 522/209/16-а

Романовський Вштор Станиславович
65009, м. Одеса,
вул. Пюнерська, буд. 10, кв. 25

Управлшня Пенсшного фонду Украши 
в Приморському райош м. Одеси
65009, м. Одеса, пров. СвИлий, 8

АПЕЛЯЦШНА СКАРГА
11.10.2016 на адресу управлшня Пенсшного фонду Украши в Приморському райош 

м. Одеси надшшла постанова Приморського районного суду м. Одеси вщ 03.10.2016 по 
справ1 № 522/209/16-а за адмшютративним позовом гр. Романовського Впстора 
Сташславовича (дал1 -  Позивач) до управлшня Пенсшного фонду Украши Приморському 
райош м. Одеси (дал1 -  управлшня) про часткове задоволення позову.

Копйо оскаржувано! постанови управлшня отримало лише 11.10.2016 р. за вхщ. № 
1562/01-45 (коп1я постанови з вхщним штампом канцелярп додаеться), у зв’язку з чим на 
шдстав1 ст. 186 КАС Украши вважаемо, що строк апеляцшного оскарження пропущено не 
було.

Вважаемо, що зазначена постанова Приморського районного суду м. Одеси винесена з 
врахуванням необгрунтованих довод1в Позивача, з порушенням норм матер1ального права та 
пщлягае скасуванню з наступних гбдстав:

В1дпов1дно до частини друго! CTarri 5 Закону Украши №1058 “Про 
загальнообов’язкове державне пенсшне страхування ” (дал! Закон №1058) виключно цим 
Законом визначаються умови набуття права та порядок визначення po3MipiB пенсшних 
виплат.

Вщповщно до ст. 40 Закону №1058 заробгша плата (дохщ) за перюд страхового стажу 
до 1 липня 2000 року враховуеться для обчислення пеней на пщстав1 документ1в про 
нараховану заробшту плату (дох1д), виданих у порядку, встановленому законодавством, а за 
перюд страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними, що мютяться в систем! 
персошфшованого облшу.

Вщповщно до Постанови Правлшня’ Пенсшного фонду Украши «Про затвердження 
Порядку подання та оформления документ!в для призначення (перерахунку) пенеш 
вщповщно до Закону Укра'ши "Про загальнообов'язкове державне пенсшне страхування"» 
25.11.2005 № 22-1 при прийманш документа орган, що призначае пенЛю перев1ряе змют i 
належне оформления наданих докуменПв. За бажанням пенсюнера у пер1од до 01 шчня 2016 
року ним може подавались довщка про заробНну плату (дохщ) до 01 липня 2000 року i3 
зазначенням у шй назв первинних докумснт1в, на nincTaBi яких й видано, ix 
м1Сцезнаходження та адреси, за якою можливо провести nepeBipicy вщповщносН зм1сту 
довщки первинним документам.



Додатком 1 до Постанови Правління Пенсійного фонду України «Про 
затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) 
пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування"» 25.11.2005 № 22-1 затверджено форму довідки про заробітну плату для 
обчислення пенсії.

Таким чином, у зв’язку з тим, що надані Позивачем довідки не відповідають 
встановленій формі та не підтверджуються первинними документами, врахувати їх при 
обчисленні пенсії не має можливості.

Стосовно стягнення з відповідача судових витрат:
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 87 КАС України судові витрати складаються із судового 

збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, 
належать:

1) витрати на правову допомогу;
2) витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду;
3) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням 

судових експертиз;
4) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, 

необхідних для розгляду справи.
Відповідно до ч. Г ст. 94 КАС України якщо судове рішення ухвалене на користь 

сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею 
документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або 
відповідного місцевого бюджет}", якщо іншою стороною був орган місцевого 
самоврядування, його посадова чи службова особа).

Таким чином, вважаємо вимоги Позивача щодо стягнення з відповідача судових 
витрат безпідставними.

Щодо сплати судового збору:
Відповідно до ч. 1 ст. 73 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування ” кошти Пенсійного фонду 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.

Повідомляємо, що бюджет Пенсійного фонду України на 2016 рік затверджено 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 року № 190 «Про затвердження 
бюджету Пенсійного фонду України», але станом на теперішній час коштів на сплату 
судового збору не виділено.

Виходячи з системного аналізу ст.ст. 55, 129 Конституції України, ст.ст. 6, 7 Кодексу 
адміністративного судочинства України, судові витрати не повинні бути перешкодою для 
доступу до суду всіх осіб незалежно від їх майнового стану, що відповідає гарантуванню 
принципу рівності.

Суб'єкти владних повноважень мають право звернутися до адміністративного суду у 
випадках, передбачених Конституцією та законами України. Ніхто не може бути 
позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого 
вона віднесена Кодексом адміністративного судочинства України. Відмова від права на 
звернення до суду є недійсною.

Оскільки управління не має можливості сплатити судовий збір у зв’язку з відсутністю 
коштів, призначених на цю мету, відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України “Про судовий збір ”
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управлінням заявлено клопотання щодо звільнення управління від сплати судового 
збору.

Відповідно до ч.2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» N 484-VIII, 22.05.2015 
Кабінету Міністрів України було доручено забезпечити відповідне фінансування державних 
органів, які позбавляються пільг щодо сплати судового збору. Однак станом по теперішній 
час у Кабінету Міністрів України відсутній механізм фінансування сплати судового збору 
для державних органів, які позбавлені пільг щодо сплати судового збору.

Станом на теперішній час, фінансування управління Пенсійного фонду, щодо сплати 
судового збору не проводилось, зміни у норми Закону, яким встановлено заборону 
використання коштів на цілі не передбачені ст. 73 Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування» не внесено.

До того ж просимо звернути увагу суду на те, що управління внесено до реєстру 
неприбуткових організацій та установ. Таким, чином управління не має правових підстав, 
для перерахування коштів під цільовим призначенням „сплата судового збору ”.

В зв’язку з вищевикладеним, керуючись ст.ст. 185, 186, 198, 202 КАС України,

ПРОШУ:

1. Звільнити управління від сплати судового збору.
2. Скасувати постанову Приморського районного суду м. Одеси від 03.10.2016 р. по 

справі № 522/209/16-а на підставі того, що вона є такою, що не відповідає нормам 
матеріального права.

3. Прийняти нову постанову, якою відмовити гр. Романовському Віктору 
Станіславовичу в задоволенні позову до управління Пенсійного фонду України в 
Приморському районі м. Одеси у повному обсязі.

Додатки:
1. Прим, апеляційної скарги на 3 арк. в 1. прим.;
2. Копія постанови Приморського районного суду м. Одеси від 03.10.2016 року по 

справі № 522/209/16-а на 5 арк. в 1 прим.;
3. Копія довідки ДПІ у Приморському районі м. Одеси щодо внесення управління у 

Реєстр неприбуткових організацій та установ на 1 арк. в 1 прим.;
4. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 

підприємців на 1 арк. в 1 прим.;
5. Копія довіреності.

Представник управління К.О. Волошина


