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Розглянувши запит від 16.04.2021 (зареєстрований в Пенсійному фонді
України 16.04.2021 за № 531/11) щодо заробітної плати працівників головних
управлінь Пенсійного фонду України в Донецькій та Луганській областях,
Пенсійний фонд України повідомляє.
Згідно статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації”(далі Закон № 2939) публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими способами 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.
Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через
утворені в установленому порядку територіальні органи.
Відповідно до Положення про головні управління Пенсійного фонду України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
затвердженого
постановою
правління
Пенсійного
фонду
України
від 22 грудня 2014 року № 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2015 року за № 40/26485, управління 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, а отже самостійно здійснює розрахунки з
оплати праці.
Статтею 22 Закону № 2939 передбачено, що розпорядник інформації, який не
володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером
діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити
цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це
запитувача.Пухлій Лілія Андріївна
Пенсійний фонд України
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Враховуючи викладене, запит направляється до головних управлінь
Пенсійного фонду України в Донецькій та Луганській областях для надання
відповіді, в межах компетенції.
Згідно статті 23 Закону № 2939 рішення, дії чи бездіяльність розпорядників
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або
суду.
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