У редакцію газети “Львівський залізничник” надходять листи від читачів, які часто порушують питання,
що стосуються оформлення (перерахунку) пенсій, в тому числі отримання
пенсії на пільгових умовах. В одному
з таких листів, який надіслав Микола
Вадимович Хом’як із Рівненської дирекції залізничних перевезень, йдеться: “При зверненні в Управління
Пенсійного фонду України я одержав
відмову в прийнятті документів на
отримання пенсії на пільгових умовах.
Мотивація Пенсійного фонду України у
Ковельському районі: “Роз’їздні складачі поїздів не мають права на оформлення пенсії за вислугою років, оскільки це
не передбачено Законом України “Про
пенсійне забезпечення” та Постановою
КМУ №583 та №197”. При цьому довідку з відділу кадрів просто ігнорують.
Підкажіть, будь ласка, куди потрібно
звертатись”.
За коментарем із цього запитання, яке
ставлять багато читачів газети, ми звернулися в юридичну службу залізниці.
Відповідно до Закону України “Про
пенсійне забезпечення” та 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 25 листопада 2005 року
№22-1, орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення
щодо призначення не пізніше 10 днів після
надходження заяви з необхідними для призначення пенсії документами. Також орган,
що призначає пенсію, не пізніше 10 днів піс-

ля 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.
Згідно ст. 104 Закону України “Про
пенсійне забезпечення” та “Порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення”,
затв. постановою правління Пенсійного
фонду України від 12 жовтня 2007 року N
18-6, скаргу на дії органу, який призначає
пенсії, можна подати до вищого органу
Пенсійного фонду або до місцевого (районного) загального суду.
Перший варіант: якщо громадянин вважає, що орган, який призначає пенсію, прийняв рішення, що суперечить законодавству
про пенсійне забезпечення або виходить за
межі його компетенції, встановленої законом, громадянин має право оскаржити таке
рішення в органі Пенсійного фонду України
вищого рівня. Подання скарги відповідно до
цього Порядку не позбавляє заявника права
звернутися до суду відповідно до чинного
законодавства.
Скарга на рішення управлінь Пенсійного
фонду України в районах, містах і районах
міст подається відповідно до головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі (далі – регіональні органи Пенсійного фонду України), на рішення
регіональних органів Пенсійного фонду
України – до Пенсійного фонду України та
супроводжується документами, що свідчать
про прийняття неправильних рішень. Скарга
може бути подана до органу Пенсійного
фонду України вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття рішення, але
не пізніше одного місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням.
Пропущений з поважної причини термін
може бути поновлений органом Пенсійного
фонду України, що розглядає скаргу.
У скарзі має бути зазначено:
– прізвище, ім’я, по батькові, місце про-

живання заявника;
– найменування органу Пенсійного фонду України, яким прийнято рішення;
– суть порушеної вимоги;
– інформація про оскарження рішення
органу Пенсійного фонду України в суді (у
разі оскарження рішення).
Скарга повинна бути викладена в письмовій формі та підписана заявником із зазначенням дати.
Скарга надсилається до органу
Пенсійного фонду України поштою або передається заявником особисто.
Скарга, оформлена без дотримання цих
вимог, що не дає можливості розглянути її
по суті, повертається заявнику з відповідними обґрунтуваннями не пізніше ніж через
десять днів від дня отримання такої скарги.
У разі необхідності заявник може подавати інші документи, необхідні для розгляду
скарги, які після її розгляду повертаються
заявнику.
Орган Пенсійного фонду України
зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його у термін не більше одного місяця від дня надходження скарги на
адресу заявника поштою або надати йому
під розписку.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо, орган
Пенсійного фонду України може прийняти
рішення про продовження строків розгляду
скарги заявника, про що письмово повідомити заявника до закінчення тридцятиденного строку. При цьому загальний термін
розгляду скарги не може перевищувати сорока п’яти днів.
У рішенні зазначаються:
– повне прізвище та ініціали заявника;
– відомості про предмет оскарження,
якого стосується скарга;
– дата прийняття скарги до розгляду, перелік документів, які були взяті до уваги при
розгляді скарги, дата і номер оскаржуваного
рішення, стисле викладення вимог і клопотання заявника, результати дослідження
матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки посадової особи органу

Чергова з надання довідок вокзалу ст. Чоп Ержебет Олександрівна Чабан пропрацювала на
залізниці 17 років. Продовжити професійну кар’єру їй завадили об’єктивні обставини – жінка з
народження живе з однією ниркою. У 2009 році з’ясувалося, що єдина нирка втрачає свої функції, тож Ержебет Олександрівні довелося у 48 років вийти на пенсію за інвалідністю 1-ї групи. Та
на пенсії життя не стало спокійнішим: тричі на тиждень жінці доводиться долати майже 50 км до
Ужгорода, щоб провести складну процедуру діалізу (штучне очищення крові). Оскільки лікуватися треба постійно, то й кошти потрібні чималі. Благо, боротися за життя Ержебет Олександрівні
допомагають троє її дітей і колишні колеги по роботі (матеріальну допомогу на лікування надавали у профкомі вокзалу та теркомі Ужгородської дирекції залізничних перевезень).
Проблему могла б вирішити донорська нирка, проте таких хворих в Україні багато і черги за донорськими нирками великі. Аж раптом з’явилася надія, яка спонукала Ержебет Чабан звернутися за
допомогою до залізничників. Через товариство Червоного Хреста та католицьку церковну общину
Ержебет Олександрівну поставили на чергу за донорською ниркою в Угорщині (м. Дебрецен). Операція
коштує 10 тис. доларів США, а таких коштів у родини нема. Тому Ержебет Олександрівна звертається
до всіх працівників Львівської залізниці:
“Прошу всіх залізничників не відмовити мені у допомозі. Нехай це буде одна чи десять гривень,
я буду щиро вдячна кожному, хто їх пожертвує. Скажу відверто: ще хочу трохи пожити, радіти своїм
дітям і онукам, хочу бути їм потрібною, а не тягарем для них.
Я від щирого серця бажаю усім міцного здоров’я і сподіваюся на допомогу”.
Кошти на допомогу Чабан Ержебет Олександрівні можна переказати на рахунок:
Експрес-Банк м. Чоп
МФО банку: 325956
Код (ЕДРПОУ): 25243353
Розрахунковий рахунок: 26200815100423
Отримувач: Чабан Ержебет Олександрівна
Інд. код.: 2243312393
Призначення платежу: поповнення картки Чабан Е.О.
Контактний телефон: (066)1467571
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Кореспонденти:

Шановна редакціє “Львівського залізничника”!
Хочу висловити на сторінках газети щиру подяку дружному, працьовитому і
доброзичливому колективу працівників Тернопільської відділкової лікарні.
У цьому колективі я пропрацювала понад 40 років старшою медсестрою
поліклініки. 25 жовтня 2012 року мені виповнилося 90 років. Щедрим літам завдячую Господу і постійній підтримці, лікуванню, турботливому ставленню до мене
усіх працівників лікарні. В першу чергу колективу працівників терапевтичного
відділення на чолі із завідувачем Євгеном Зеноновичем Доскочем, професору
Феліксу Андрійовичу Звершхановському, лікуючому лікарю Лілії Аполінаріївні
Бурковській, медичним сестрам Людмилі Михайлівні Крушеницькій, Марії
Василівні Карась, Надії Василівні Олійник, Галині Володимирівні Захарків,
Марії Іванівні Яблонській, старшій медсестрі Любові Анатоліївні Лебедик,
усім молодшим медсестрам. Низький уклін і щиросердечна подяка їм, за те,
що своїм високим професіоналізмом і людською чуйністю продовжують життя
пенсіонерам і всім залізничникам.
Особливо хочу подякувати заступнику головного лікаря Тетяні Олексіївні
Мальованій, яка як лікар виросла в колективі відділкової лікарні ст. Тернопіль
від дільничного терапевта до заступника головного лікаря. Особистим прикладом вона навчає своїх підлеглих відповідальному, професійному, турботливому ставленню до всіх пацієнтів лікарні.
Ще хочу подякувати голові Ради об’єднання ветеранів війни та праці
Львівської залізниці Рудольфу Івановичу Павлику, голові об’єднання ветеранів
Тернопільської дирекції Ніні Феофанівні Ваврищук та головам ветеранської організації нашої лікарні Вірі Федорівні Контролевич і Дануті Василівні Муляр, які
пам’ятають і турбуються про всіх ветеранів лікарні.
Сьогодні важко жити без теплої усмішки, підтримки словом та невеличкою
увагою добрих людей. Бажаю всім здоров’я, залишатись добрими, сердечними
та прекрасними людьми.
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Пенсійного фонду України, яка розглядала
скаргу, посилання на конкретні статті та
пункти законів України та інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано відповідь на скаргу та висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про
відмову в задоволенні вимог чи клопотання
заявника, викладені у скарзі.
У рішенні також зазначається, що в
разі незгоди заявника з прийнятим рішенням воно може бути оскаржене в органі
Пенсійного фонду України вищого рівня (із
зазначенням строку такого оскарження) або
в судовому порядку. Рішення Пенсійного
фонду України, прийняте за розглядом
скарги, може бути оскаржене в судовому
порядку в термін, передбачений законодавством України.
Варіант другий: незалежно від подання чи неподання скарги до пенсійних
органів, особа має право відразу звернутись до суду. Скарги щодо спорів фізичних
осіб з приводу призначення пенсій підсудні
місцевим загальним судам як адміністративним. Тож такі справи розглядаються в
порядку адміністративного судочинства.
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.
Якщо законом передбачена можливість
досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється
з дня, коли позивач дізнався про рішення
суб’єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення,
дії або бездіяльність суб’єкта владних
повноважень.
Така позовна заява подається до районного суду за місцезнаходженням відповідача (органу Пенсійного фонду) або за місцем
проживання (офіційної реєстрації) позивача, на вибір.
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