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Шановний Сергію Івановичу!

Пенсійний фонд України, розглянувши в межах компетенції, передбаченої
законами України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,
“Про доступ до публічної інформації”, Положенням про Пенсійний фонд України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280, Ваш
запит від 23.02.2021 (вх. № 840/11 від 11.08.2020), направляє належним чином
завірену копію листа Пенсійного фонду України від 16.02.2021
№ 2800-0603-9/6842, яким лист Касаційного адміністративного суду у складі
Верховного Суду від 09.02.2021 № 216/0/58-21 надіслано територіальним органам
Пенсійного фонду України.

Згідно зі статтею 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.

Отже, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона була заздалегідь
готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним суб’єктом владних
повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

Відповідно до п. 12 Положення про головні управління Пенсійного фонду
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014
№ 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 40/26485, головне управління Фонду є юридичною особою публічного права,
має самостійний баланс та кошторис видатків, рахунки в органах Казначейства та
уповноважених банках, печатку із зображенням Державного Герба України та
своїм найменуванням.
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Відповідно до п. 12 Положення про управління Пенсійного фонду України в
районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління,
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014
№ 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2015, за
№ 41/26486, управління Фонду є юридичною особою публічного права, має
самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства та уповноважених банках,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Відповідно до ч. 4 ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства України
подання заяв по суті справи є правом учасників справи. 

Враховуючи зазначене, територіальні управління Пенсійного фонду України,
як учасники судових справ, самостійно реалізовують свої права та обов’язки,
надані їм Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до статті 23 Закону України “Про доступ до публічної
інформації” рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути
оскаржені до керівника розпорядника або до суду.

Додаток: на 9 арк. в 1 прим.
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