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Щодо надання інформації
Шановна Наталю Михайлівно!
Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (далі–
Головне управління) розглянуло Ваш інформаційний запит, що надійшов
05.05.2021 за вх. №280/11 та повідомляє наступне.
Згідно ст. 21 Закону України від 02.10.1992 №2657-XII "Про інформацію"
(далі – Закон №2657) інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна,
таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу,
а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою,
крім суб'єктів владних повноважень.
Відповідно до ст. 11 Закону №2657 інформація про фізичну особу
(персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про
особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До
конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її
національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а
також адреса, дата і місце народження. Кожному забезпечується вільний доступ
до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених
законом.
Інформація, яка знаходиться в матеріалах пенсійної справи є
конфіденційною, а відтак не підлягає розголошенню.
Відповідно до вказаних вище норм права, державні органи та організації,
органи місцевого самоврядування, інформаційні системи яких вміщують
інформацію про громадян, зобов'язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на
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вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом, а також
вживати заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до неї.
Згідно ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Враховуючи зазначене, відповідь на Ваш інформаційний запит та копії
витребуваних документів надсилається Вам на адресу, зазначену в матеріалах
пенсійної справи, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Заступник начальника
Головного управління
Анастасія Фейцаренко 504537

Лариса ДИКА

