До ____________ ________________суду
Позивач:
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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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Заява
про зміну способу виконання судового рішення
(на підставі ст. 378 Кодексу адміністративного судочинства України)
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У провадженні ___________ районного суду міста ________ перебувала
адміністративна справа № ____________. за позовом ___________ про визнання дій
Управління Пенсійного фонду України незаконними та зобов’язання здійснити
перерахунок його пенсії як інваліду ______________ в розмірі 6-ти мінімальних пенсій за
віком і додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірі 50 відсотків мінімальної
пенсії за віком, встановленої законодавством. Суд задовольнив позов частково: визнав
неправомірною відмову Управління Пенсійного фонду України здійснити перерахунок
основної та додаткової пенсій, зобов’язав здійснити перерахунок і виплатити Позивачу
пенсію виходячи з розміру мінімальної пенсії.
___________ року Постановою _______________ відділу Державної виконавчої
служби _____________ міського управління юстиції було відкрито виконавче
провадження № __________________ з виконання виконавчого листа № _______,
виданого на підставі зазначеного судового рішення.
____________________ року було винесено постанову про закінчення виконавчого
провадження № _______________________.
Рішення суду було виконане лише в частині перерахунку пенсії. Рішення суду у
частині виплати пенсії через відсутність у боржника коштів, які мають бути зараховані з
Державного бюджету України, не виконано, що підтверджується випискою з рахунку
Позивача.
Згідно зі ст. 378 Кодексу адміністративного судочинства України за наявності
обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку,
відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець
може звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої
інстанції видав виконавчий лист, що видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере
участь у справі, та сторона виконавчого провадження ‒ із заявою про відстрочення або
розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового
рішення. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення
способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за
ініціативою суду.

Вказана норма не містить виключного переліку обставин, які є підставою для
вирішення питання про зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового
рішення.
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Під зміною способу і порядку виконання рішення слід розуміти вжиття
адміністративним судом нових заходів для реалізації рішення. Ці заходи повинні
забезпечити виконання конкретного судового рішення і не поширюватися на відносини,
які виникли після його ухвалення.

