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Щодо надання інформації

Шановна Натале Михайлівно!
Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (далі –
головне управління) розглянуло Ваш інформаційний запит, що надійшов
16.01.2020 року та зареєстрований за вх.№29/11 та повідомляє наступне.
Головне управління, як орган державної влади забезпечує реалізацію права
кожного на пенсійне та соціальне забезпечення лише в межах, що визначені
чинним законодавством та у той спосіб, що ним закріплений.
Щодо надання запитуваної Вами інформації повідомляємо, що відповідно
до ч. 1 ст. 1 Закону України від 13.01.2011 № 2939 – VI «Про доступ до
публічної інформації» (далі Закон № 2939) публічна інформація - це
відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами
владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством,
або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Отже, визначальним для публічної інформації є те, що вона є заздалегідь
готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним суб’єктом
владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.
Головне управління ПФУ в
Вінницькій області

0200-0228-8/1051 від
22.01.2020

Відповідно до правових висновків, зазначених у постанові Пленуму
Вищого адміністративного суду України №10 «Про практику застосування
адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»,
судом роз’яснено особливості застосування не тільки Закону№2939, а й
загального законодавства, що регулює порядок доступу до специфічної
інформації різних категорій.
Відповідно до ч.ч.1-2 статті 13 Закону публічною інформацією є:
1.
уся інформація, що перебуває у володінні суб’єктів владних
повноважень;
2.
інформація про використання бюджетних коштів юридичними
особами, що фінансуються з бюджету;
3.
інформація про виконання особами делегованих повноважень
суб’єктів владних повноважень;
4.
інформація про умови постачання товарів, послуг і цін на них (щодо
суб’єктів господарювання, які домінують, на ринку, наділені спеціальними або
виключними правами, є природними монополіями);
5.
інформація про стан навколишнього середовища, якість харчових
продуктів і предмету побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища
та інші надзвичайні події, які загрожують здоров’ю та безпеці громадян;
6.
інша інформація, що становить суспільний інтерес (суспільно
необхідна інформація).
Визначальним критерієм є те, що така інформація повинна бути
зафіксована (відображена, задокументована) будь-якими засобами й на будьяких носіях.
Відтак, публічною інформацією, є інформація, зазначена в п.п. 7.1.6, 7.1.8.,
7.2., 9.1., 9.2., 9.1., 9.2., 9.4., 9.8., 9.9., 9.10. надісланого Вами інформаційного
запиту.
На виконання п.9.1 запиту надаємо копії наказів про прийняття на роботу із
зазначенням займаних посад Дикою Л.М. та Шармазан С.В. (додається).
На виконання п.9.4 запиту надаємо інформацію про заробітну плату,
отриману в 2019-2020 роках Дикою Л.М. та Шармазан С.В. в розрізі місяців
(додається).
На виконання п. 9.2. запиту повідомляємо, що кваліфікаційні вимоги, до
посад, які займають Дика Л.М. та Шармазан С.В. визначені
статтями 19 та 20 Закону України « Про державну службу» N 889-VIII від
10.12.2015 року зі змінами та доповненнями (далі – Закон №889).
Так, зокрема, частиною першою статті 19 Закону №889 передбачено, що право
на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють
державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра для посад категорій "А" і "Б".
При цьому, згідно ч.1 статті 20 Закону №889 вимогами до осіб, які
претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої професійної
компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог. Для посад

категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого поширюється на
територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його
апараті - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або
досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою (п.3 ч.2
ст.20 Закону №889).
На момент оголошення конкурсу на посаду заступника начальника відділу
розгляду звернень управління обслуговування громадян головного управління
(вакансія №156207 від 31.07.2019 року), статтею 23 Закону №889 (в чинній на
той час редакції) було визначено, що інформація про вакантну посаду
державної служби оприлюднюється на офіційних веб - сайтах державного
органу, в якому проводиться конкурс, та центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної
служби, відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу.
Згідно із Законом №117-ІХ від 19.09.2019 року «Про внесення змін до
деяких законів України щодо перезавантаження влади» внесено зміни до статті
23 Закону №889 та визначено, що оголошення разом з інформацією про
проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної
служби відповідно до цього Закону і Порядку проведення конкурсу, а також
може оприлюднюватися на веб-сайті державного органу, у якому оголошено
конкурс (за наявності), та інших веб-сайтах.
Отже, з інформацією, зазначеною в п.9.2.,п.9.5. (окрім адрес проживання
посадових осіб) , за бажанням Ви можете ознайомитися :
1.
на сайті Пенсійного фонду України https://www.pfu.gov.ua/;
2.
https://www.pfu.gov.ua/vn/379327-ogoloshennya-konkursu-na-zajnyattyavakantnyh-posad-v-pidvidomchyh-organah-pfu-2.

На виконання п.9.5. запиту повідомляємо, що заступник начальника
головного управління Дика Л.М. здійснює прийом громадян щосереди в
каб.№1329 за адресою: м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе,7 ( службовий
телефон №.0432-66-05-58). Заступник начальника відділу розгляду звернень
управління обслуговування громадян головного управління Шармазан С.В.
здійснює прийом громадян щоденно (з 9 години до 17 години, крім вихідних
– суботи та неділі) в каб.№1101 (службовий телефон №0432-35-50-02).
Електронні адреси у даних посадових осіб відсутні. При цьому головне
управління має електронну адресу –gu@vn.pfu.gov.ua
Разом з цим, повідомляємо, що положення Закону України «Про доступ до
публічної інформації» не поширюється на:
1.
Звернення громадян (у порядку, передбаченому Законом України
«Про звернення громадян»).
2.
Одержання інформації суб’єктами владних повноважень під час
здійснення ними своїх функцій.

3.
Доступ учасників процесів і сторін виконавчого провадження до
інформації, створеної (отриманої) під час досудового, судового провадження,
регламентовано відповідними процесуальними кодексами та Законом «Про
виконавче провадження».
4.
Юридична консультація, аналіз правових норм щодо конкретної
ситуації регулюється Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
Доступ до архівної інформації – регулюється Законом України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи».
Разом з цим, на виконання п.7.1.4. даного запиту повідомляємо, що за
матеріалами пенсійної справи протягом 2002-2020 років кількісний вимір
(число) фактів призначення та/чи зміни пенсії становить 37, з яких:
- у 2002 році – 1 факт;
- у 2003 році - 2 факти;
- у 2004 році - 4 факти;
- у 2005 році - 2 факти;
- у 2006 році - 2 факти;
- у 2007 році - 4 факти;
- у 2008 році - 3 факти;
- у 2009 році - 4 факти;
- у 2010 році - 2 факти;
- у 2011 році - 3 факти;
- у 2012 році - 5 фактів;
- у 2013 році - 1 факт;
- у 2014 році - 1 факт;
- у 2015 році - 1 факт;
- у 2017 році - 1 факт;
- у 2019 році - 1 факт.
Виходячи з зазначеного, на виконання пунктів 7.1.5., 7.1.7 Вашого
інформаційного запиту повідомляємо, що відповідно до завдань визначених
Положенням про головні управління Пенсійного Фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що затверджене Поста
новою правління Пенсійного Фонду України 22.12.2014 №28-2, зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за №40/26485 зі змінами (далі–
Положення), Законом України від 13.01.2011 року №2939-VI «Про доступ до
публічної інформації», Законом України від 09.07.2003 року №1058-ІV «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Законом України від
02.10.1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» не передбачено
оприлюднення актів індивідуальної дії, що містяться в матеріалах пенсійної
справи, зокрема, протоколів, розпоряджень та інших документів що стосуються
призначення, перерахунку та виплати пенсії, які містяться в матеріалах
пенсійних справ, в тому числі Вашої.

Щодо вимог п.7.1.6. запиту повідомляємо, що на інформаційній сторінці
головного управління веб-порталу електронних послуг Пенсійного Фонду
України не оприлюднювалися акти індивідуальної дії відносно Вас.
Оскільки , відповіді на Ваші запити від 11.01.2020 року надано в строк та
порядку, передбаченому чинним законодавством, відсутні підстави для
проведення службового розслідування, зазначеного у п.10.1.-10.3. запиту.
Відтак, рішення, зазначені у п.9.6. – п..9.8. запиту, головним управлінням не
приймалися.
На вимоги п.11.1. запиту, повторно повідомляємо, що безоплатна первинна
правова допомога в розумінні Закону України від 02.06.2011 року № 3460-VI
«Про безоплатну правову допомогу» - це вид державної гарантії, що полягає в
інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у
випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб та включає такі види правових послуг:
1.
надання правової інформації;
2.
надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
3.
складення заяв, скарг та інших документів правового характеру
(крім документів процесуального характеру);
4.
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної
правової допомоги та медіації.
Тому, виходячи зі змісту завдань визначених Положенням головне
управління здійснює надання правової інформації, консультацій, роз'яснень з
правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового
характеру, що стосуються виключних повноважень головного управління.
Крім того, повідомляємо згідно статті 32 Конституції України кожний
громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які
не є державною або іншою захищеною законом таємницею. Не допускається
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної
інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
На виконання п.7.1.8. та п.9.10. Вашого інформаційного запиту
повідомляємо, що Ваш лист отриманий управлінням 16.01.2020 року та
зареєстрований за №29/11, копію наведеного листа з реквізитами його вхідної
реєстрації надаємо у додатку.
Додатки на 8 арк. в 1 прим.:
- сканкопія листа від 16.01.2020 року з реквізитами вхідної
реєстрації;
- сканкопія наказу про призначення на посаду Дикої Л.М.;
- сканкопія наказу про призначення на посаду Прилуцької С.В.;
- сканкопія наказу про внесення змін до облікових документів
Прилуцької С.В.:

- інформація про заробітну плату Дикої Л.М. за 2019-2020 роки;
- інформація
про
заробітну
плату
Шармазан
С.В.
2019-2020 роки.
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