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Шановний пане Петре!

Розглянувши Ваш запит на отримання інформації (вх. № 1230/11 від
08.12.2020), Пенсійний фонд України, в межах компетенції, повідомляє
наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» (далі–Закон), 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.

За цим визначенням задоволення запиту на публічну інформацію
полягає у наданні вже існуючої інформації (документів) і не вимагає
створення у відповідь на запит нової інформації, якою володіє розпорядник.

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, зміни та уточнення до них
вносяться, зокрема, на підставі звітних відомостей, поданих страхувальником,
та інформації про сплату внесків.

Починаючи з 01.10.2013, відповідно до Законів України від 04.07.2013
№ 406-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку
з проведенням адміністративної реформи» та Закону 2464, забезпечення
адміністрування єдиного внеску шляхом його збору, ведення обліку
надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного
внеску, а також встановлення форми, строків і порядку прийняття та обробки
звітності, узагальнення практики застосування законодавства про збір та
ведення обліку єдиного внеску входить до завдань та функцій
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центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову
політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування – Державної податкової
служби України.

В порядку міжвідомчого обміну інформацією Державна податкова
служба України надає Пенсійному фонду України звітні відомості
страхувальників та інформацію про стан сплати внесків.

Враховуючи викладене, за даними звітів запитуваного Вами товариства
чисельність застрахованих осіб становила:

у січні 2020 року – 285 осіб;
у лютому 2020 року – 282 особи;
у березні 2020 року – 282 особи;
у квітні 2020 року – 275 осіб;
у травні 2020 року– 273 особи;
у червні 2020 року –269 осіб;
у липні 2020 року – 268 особи
у серпні 2020 року – 263 особи
у вересні 2020 року– 262 особи
у жовтні 2020 року – 262 особи.
Відповідно до частини першої статті 23 Закону рішення чи

бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника
розпорядника, вищого органу або суду.

З повагою
В. о. директора Департаменту Віталій СПИС
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