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Щербата Н.М.

Щодо надання інформації

Шановна Натале Михайлівно!

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (далі–
головне управління) на Ваш інформаційний запит, що надійшов 23.01.2020 року
та зареєстрований за вхідним номером 50/11 повідомляє наступне.

На пункти 1, 1.2. даного інформаційного запиту щодо неотримання та
несвоєчасної реєстрації надісланого Вами інформаційного запиту від
11.01.2020, зазначаємо, що головним управлінням такий було отримано
11.01.2020 та зареєстровано за вхідними номером 18/11. В підтвердження
вказаного на Вашу адресу надіслано копію інформаційного запиту від
11.01.2020, зареєстрованого в головному управлінні 11.01.2020. Ваше
твердження спростовується вказаним фактом, а тому є хибним.

Пункти 1.4, 1.6 – 1.13, 2.1, 2.2, 2.3 – 2.3.4 вищезазначеного інформаційного
запиту розглянуто відповідно до Закону України від 13.01.2011 № 2939 – VI
«Про доступ до публічної інформації» та надіслано відповідь 16.01.2020 на
електронну адресу зазначену в запиті.

Щодо п.7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 даного інформаційного запиту повідомляємо,
що повторно витребовувана Вами інформація, була надана головним
управлінням з урахуванням положень Закону України від 02.10.1996 року
№393/96-ВР «Про звернення громадян» та надіслана рекомендованим листом
24.01.2020 з повідомленням про вручення на адресу, вказану в матеріалах
пенсійної справи.

Враховуючи зазначене, Вам надано інформацію в повному обсязі та в
терміни, визначені діючим законодавством, правові підстави для проведення
службового розслідування, відсутні.

Головне управління як орган державної влади діє на підставі, в межах
повноважень та у спосіб передбачені Конституцією та законами України.

На п.7.16. даного інформаційного запиту повідомляємо, що акти
індивідуальної дії не підлягають оприлюдненню на інформаційній сторінці
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головного управління вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду
України.

На п.7.13 та п.7.14 даного інформаційного запиту повідомляємо, що він
отриманий 23.01.2020 та зареєстрований у головному управлінні за вхідним
номером 46/11.

Шановна Натале Михайлівно, Ваш інформаційний запит містить наклепи,
образливі висловлювання щодо посадової особи головного управління, тому,
відповідно до статті 26 Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про
звернення громадян» подання громадянином звернення, яке містить наклеп і
образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та
інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі
та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним
законодавством.

.

Додаток: копія запиту з реквізитами вхідної реєстрації.

З повагою
заступник начальника
головного управління М. ЄРОШЕНКО

Яна Кудрик 660257
Валентина Москалюк 355017
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