До ____________ апеляційного адміністративного суду
Справа № _________________
Головуючий суддя у суді першої інстанції
____________________
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ОСОБА, ЯКА ПОДАЄ СКАРГУ (СКАРЖНИК)
Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є
Відповідач:
ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі
відомі
Справа №__________________________
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АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на Ухвалу _____________ адміністративного суду від _____________ року по
справі № ____________ про відмову у прийнятті додаткового судового
рішення
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Ухвалою ________________ суду від ____________ року відмовлено в задоволенні
заяви ___________ про ухвалення додаткового судового рішення у справі за позовом до
_______________ про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії.
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Визнано протиправною бездіяльність управління Пенсійного фонду України в
______________ районі ____________ області в частині не нарахування підвищення до
пенсії, призначеної ____________ відповідно до ст. 6 Закону України «Про соціальний
захист дітей війни», за період з _____________ року по ___________ року.
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Зобов’язано управління Пенсійного фонду України в ____________ районі
___________ області здійснити нарахування підвищення до пенсії та виплатити
донараховану суму у розмірі __________ відповідно до ст. 6 Закону України «Про
соціальний захист дітей війни» в редакції Закону від 18 листопада 2004 року, за період з
__________ року по ______________ року.
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_________________
року
______________
Позивач
звернувся
до
__________________ суду із заявою про винесення додаткового судового рішення,
посилаючись на те, що судом не прийнято рішення в частині вимог щодо подальшої
виплати йому вказаної доплати до пенсії.
Вважаю, що оскаржувана Ухвала постановлена з порушенням норм матеріального та
процесуального права і підлягає скасуванню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 252 Кодексу адміністративного судочинства України (далі ‒ КАС
України) суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою особи, яка брала участь у
справі, чи з власної ініціативи прийняти додаткову постанову чи постановити додаткову
ухвалу у випадках, якщо:
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1) щодо однієї із позовних вимог, з приводу якої досліджувалися докази, чи одного з
клопотань не ухвалено рішення;
2) суд, вирішивши питання про право, не визначив способу виконання судового
рішення;

