До Мар’їнського районного суду 
Донецької області 
Заявник: Климов А. С.
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Представник заявника
адвокат Петренко П. П.
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000 від 24.07.2004 р.,
поштовий індекс, адреса, телефон)
Зацікавлена особа: Управління праці та соціального захисту населення Мар’їнської державної адміністрації в Донецькій області
(поштовий індекс, адреса, телефон)

ЗАЯВА
про заміну способу виконання рішення

12 липня 2019 р. Мар’їнським районним судом Донецької області винесена постанова за позовом Климова А. С. до Управління праці та соціального захисту населення Мар’їнської державної адміністрації про стягнення допомоги до 5 травня за 2019 р.
Суд виніс постанову, якою зобов’язав відповідача провести на користь заявника нарахування та виплату щорічної допомоги до 5 травня за 2019 р. у розмірі 7 мінімальних пенсій за віком, встановленої на момент виплати, з проведенням доплати недоотриманих сум відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту».
Станом на квітень 2019 р. розмір мінімальної пенсі за віком становив 764,00 гривень. Отже, заявнику повинні бути нараховані та сплачені кошти у розмірі 4 838 гривень із розрахунку: 764,00 х 7 - 510,00 = 4 838,00 гривень.
Постанова набрала законної сили, у зв'язку з чим суд видав виконавчий лист від 18 липня 2019 р. № 556, який був зданий для примусового виконання до ВДВС Мар’їнського районного управління юстиції в Донецькій області.
11 жовтня 2019 р. виконавчий лист повернутий заявнику без виконання рішення суду у зв’язку з тим, що неможливо виконати рішення примусово через відсутність у боржника на момент надходження рішення суду коштів за відповідною бюджетною програмою.
Не виконуючи постанову суду від 12 липня 2019 р., яка набула законної сили, грубо порушене право на соціальний захист Климова А. С. який має статус учасника бойових дій.
Відповідно до ст.ст. 2, 4 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» виконання судових рішень про стягнення коштів з державного органу гарантується державою та здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень - за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
Такий спосіб і порядок виконання є більш ефективним, ніж передбачений у постанові Мар’їнського районного суду Донецької області  від 12 липня 2019 р. у справі № 2-а-3551/16
На підставі викладеного, керуючись ст. 378 КАС України,

ПРОСИМО:

1. Змінити спосіб виконання постанови Мар’їнського районного суду Донецької області  від 12 липня 2019 р. у справі № 2-а-3551/16; 
2. Стягнути з Управління праці та соціального захисту населення Мар’їнської районної державної адміністрації в Донецькій області на користь Климова А. С. нараховану щорічну грошову допомогу до 5 травня за 2019 р. у розмірі 4 838,00 (чотири тисячі вісімсот тридцять вісім) гривень.
3. Судові витрати покласти на Мар’їнську районну державну адміністрацію в Донецькій області.

Додатки:
1) Копія постанови Мар’їнського районного суду Донецької області від 12 липня 2019 р. 
2) Копія виконавчого листа від 18 липня 2019 р. № 556. 
3) Копія постанови ВДВС Мар’їнського районного управління юстиції про повернення виконавчого листа від 11 жовтня 2019 р. № 842.
4) Копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 24 липня 2004 р. № 000.
5) Копія Ордеру № 062/19 від 21.05.2019 р., копія договору № 15/2019 про надання правової допомоги.
6) Квитанція про сплату судового збору.


(дата)                                                         (підпис)                                       Адвокат Петренко П. П.






