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                                         ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                         

                                       Шановний Андрію Олексійовичу! 
 

До мене, як до народного депутата України, надійшло звернення від 

мешканки с. Новоіванківка, Новомиколаївського району, Запорізької області 

Шульги Наталії Олександрівни щодо незаконного нарахування їй розміру 

пенсії. 

Зі звернення вбачається, що Шульга Наталія Олександрівна являється 

вчителем КЗ «Новоіванківська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Новомиколаївської 

районної ради Запорізького району Запорізької області та має на сьогоднішній 

день 40 років трудового стажу. 

26 грудня 2002 року, заявнику була призначена пенсія за вислугою років, 

що передбачено ст.ст. 51, 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення», у 

однак у зв’язку зі зміною законодавства на той час, 01.06.2003 виплата 

зазначеної пенсії була призупинена, у зв’язку з чим заявник знову повернулась 

працювати вчителем до школи, одночасно працюючи на посаді сільського 

голови с. Новоіванківка. 

Про припинення виплати пенсії за вислугою років, заявника повідомили 

спеціалісти Управління Пенсійного фонду України в Новомиколаївському 

районі Запорізької області. 

Отже, заявнику була припинена виплата пенсії за вислугою років не за 

власним бажанням, а у зв’язку зі зміною законодавства, що регулює відносини 

стосовно пенсійного забезпечення.   
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27 травня 2015 року, заявнику по досягненню пенсійного віку було 

призначено виплату пенсії за віком, розмір якої становив 1004 грн., тобто 

трішки більше мінімальної. Пізніше, до загального розміру пенсії було 

добавлено, ще 150 грн., що визначається як доплата до прожиткового мінімуму 

для осіб, що втратили працездатність. Враховуючи доплату розмір пенсії 

становив лише 1154 грн. 

Враховуючи той факт, що Шульга Н.О., пропрацювала в сфері освіти 40 

років та має стільки ж трудового стажу, нарахований працівниками пенсійного 

фонду розмір пенсії  є необґрунтованим, та не відповідає тому, на тримання 

якого заслуговує заявник. 

Для захисту прав Шульги Н.О., як заслуженого працівника закладу 

освіти, яка значну частину свого життя віддала навчанню наших юних 

громадян,  на отримання справедливої пенсії, вважаю за доцільне переглянути 

нарахований їй у 2015 році розмір пенсії. 

В зв’язку з вищевикладеним, прошу Вас, шановний Андрію 

Олексійовичу, розібратись в ситуації, що склалась та забезпечити проведення 

перерахунку пенсії, що призначена 27.05.2015 Шульзі Наталії Олександрівні 

(ІПН 2133112869) та забезпечити нарахування їй справедливого розміру пенсії. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника Шульгу Наталію Олександрівну, за адресою: вул. Гриценка, 

60, с. Новоіванківка, Новомиколаївського району, Запорізької області, у 

визначений законодавством термін. 

          

 

   З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 


