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Розглянувши Ваше запит від 13.10.2020 (зареєстрований у Фонді 13.10.2020 за
№ 1061/11), Пенсійний фонд України, в межах компетенції, повідомляє.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
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.
Ваш запит не стосується одержання відображеної та задокументованої
Пенсійним фондом України інформації, отриманої або створеної в процесі виконання
обов'язків, або яка знаходиться у його володінні, і має розглядатися за вимогами та в
терміни визначені Законом України «Про звернення громадян».
Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464)
Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань формує та веде
реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов‘язкового державного
соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб).
Дані до реєстру застрахованих осіб вносяться на підставі відомостей, що
надходять з джерел, передбачених статтею 18 Закону № 2464, зокрема, відомостей про
нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію)
застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, що надходять
від Державної податкової служби в порядку міжвідомчого обміну.
Станом на сьогодні в реєстрі застрахованих осіб наявні останні звітні відомості
подані страхувальником ПП ІНВАЛІДІВ «НАДІЯ-2000» (код ЄДРПОУ 30367866) за
вересень 2020 року, згідно яких облікова кількість штатних працівників підприємства
становить 99 осіб, кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано
заробітну плату– 37 осіб.
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