
Начальнику територіального управління 
Пенсійного Фонду 
________ __________________________ 
  
Головне Управління Пенсійного Фонду в 
____________________________________ 
_____________________________________ 
_________________________________адреса 
  
Пенсійний Фонд України 
01601, м.Київ-14, вул. Бастіонна, 9 
  
 
ПІП 
Адреса реєстрації: 
______________________________ 
Адреса фактичного місця проживання: 
_________________________________ 
тел.____________________ 
імейл ______________________ 

 
  

Заява 
З метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової        

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини, які виникли у 2014           
на частині території Донецької і Луганської областей України,        
я,_____________________, була (в) вимушена(ий) переїхати на територію       
підконтрольну владі України разом зі своєю сім'єю. 

З «__»__________р. разом з сім’єю перебуваю на обліку як внутрішньо          
переміщена особа в Управлінні соціального захисту населення __________________ 
З «__»___________________201_____р. перебуваю на обліку в територіальному       
управлінні Пенсійного Фонду_________________________ (далі - Управління) як       
отримувач пенсії___________________(вказати вид пенсії) 

З «__»__________р. здійснення виплат пенсії було призупинено у зв'язку з          
зупиненням видаткових операцій за поточним рахунком в АТ “Ощадбанк” за          
відсутності проходження фізичної ідентифікації, яка в свою чергу не була пройдена у            
зв'язку з __________________________________________________(вказати причину не     
проходження). 

Про зупинення видаткових операцій мені стало відомо       
від________________________________________(вказати джерело інформації,   
наприклад смс-повідомлення) 

Відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада          
2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»           
(далі-Постанова №637) - «За відсутності проходження фізичної ідентифікації        
одержувачів соціальних виплат публічне акціонерне товариство “Державний ощадний        



банк України” зупиняє видаткові операції за поточним рахунком та не пізніше ніж            
протягом наступного дня інформує про таке рішення структурний підрозділ з питань           
соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних         
адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення)           
рад, який видав довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, управління            
Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також об’єднані            
управління, які здійснюють виплату пенсій, та Міністерство фінансів.» 

В свою чергу, «поновлення або припинення соціальних виплат здійснюється         
публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” на підставі         
рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо         
переміщеним особам, утвореної районними, районними у мм. Києві і Севастополі          
державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у         
разі їх утворення) рад згідно з Порядком здійснення контролю за проведенням           
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного         
проживання/перебування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від       
8 червня 2016 р. № 365.» 

Разом з тим, відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 8            
червня 2016 р. № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо           
переміщеним особам» (далі-Постанова №365): 

«4. Додаткова перевірка проводиться у разі: отримання повідомлення від ПАТ          
“Державний ощадний банк України” про зупинення видаткових операцій за поточним          
рахунком внаслідок відсутності проходження фізичної ідентифікації внутрішньо       
переміщеною особою. 

5. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення з дня          
отримання інформації від органів, зазначених у підпунктах 1-4 пункту 4 цього           
Порядку, проводить таку перевірку із складенням акта обстеження        
матеріально-побутових умов сім’ї з урахуванням положень пунктів 8 і 9 Порядку           
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам,       
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365.            
За результатами такої перевірки структурний підрозділ з питань соціального         
захисту населення готує подання про призначення (відновлення) або відмову у          
призначенні (відновленні) соціальних виплат до комісії з питань призначення         
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утвореної       
районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими         
органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад.»  

На підставі вищевикладеного ПРОШУ: 
1. отримати рішення ПАТ “Ощадбанк” про зупинення видаткових операцій за          

поточним рахунком внаслідок відсутності проходження фізичної ідентифікації       
внутрішньо переміщеною особою; 

2. передати дані про зупинення видаткових операцій за поточним рахунком         
внаслідок відсутності проходження фізичної ідентифікації внутрішньо      
переміщеною особою до Управлінні соціального захисту населення       
__________________ для проведення додаткової перевірки та винесення       
рішення про поновлення  у відповідності до Постанови №365; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/365-2016-%D0%BF/paran33#n33
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/365-2016-%D0%BF#n21
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/365-2016-%D0%BF/paran33#n33
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/365-2016-%D0%BF#n22
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/365-2016-%D0%BF/paran33#n33


Відповідь прошу надати у встановлений законодавством строк за адресою:         
____________________________________ 

Додатки: 
1.  Копія паспорта громадянина України; 
2.Копія Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи         

№________________ від « »________________ 201__ р., виданої Управління        
праці та соціального захисту населення _______________________.  

 
 

«  »   _________ 2017 року                                                                                             Підпис 
 


