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Щодо надання інформації

Міністерством юстиції України розглянуто Ваш запит на отримання
публічної інформації від 26 червня 2021 року щодо надання належним чином
завіреної копії нормативно-правового акту, що підтверджує факт поняття пенсії
як джерела доходу, копії підтвердження реєстрації такого акту з присвоєним
реєстраційним кодом Єдиного державного реєстру та опублікування в бюлетені
«Офіційний вісник України», а також стосовно вжиття заходів стосовно захисту
персональних даних та в межах компетенції повідомляється.

Щодо надання належним чином завіреної копії нормативно-правового
акту, що підтверджує факт поняття пенсії як джерела доходу, копії
підтвердження реєстрації такого акту з присвоєним реєстраційним кодом
Єдиного державного реєстру та опублікування в бюлетені «Офіційний вісник
України».

На виконання Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468
«Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» та постанови Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376 «Про затвердження Порядку
ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та
користування ним» (далі – Порядок) Міністерство юстиції України забезпечує
ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі – Реєстр)
як автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання актів
законодавства.

До Реєстру включаються нормативно-правові акти, видані починаючи з дня
прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), –
опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами,
закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження
Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів
України, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в
Мін’юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів
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виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства
підлягають державній реєстрації, незареєстровані акти органів державної влади,
які підлягають включенню до Реєстру відповідно до законодавства,
Національного банку, нормативноправові акти, видані (прийняті) НКЦПФР на
виконання Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та
капіталізації банків», а також міжнародні договори України (пункт 6 Порядку).

Згідно з підпунктом 4.3.1 пункту 4.3 розділу ІV Інструкції про порядок
включення нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів та надання інформації з нього, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за № 546/6834 (далі –
Інструкція), безоплатний цілодобовий доступ до інформаційного фонду Реєстру
здійснюється через вебсайт www.reestrnpa.gov.ua шляхом пошуку та перегляду
всіх наявних у цьому фонді копій еталонних текстів Реєстру.

Відповідно до абзаців першого, третього, п’ятого, шостого підпункту 5.2.1
пункту 5.2 розділу V Інструкції інформація з інформаційного фонду Реєстру є
публічною інформацією та підлягає наданню на запит відповідно до Закону
України «Про доступ до публічної інформації».

У таких запитах також обов’язково зазначаються, зокрема:
повні або часткові відомості про нормативно-правовий акт, копія якого

запитується, зокрема: вид нормативно-правового акта; видавник
нормативноправового акта; дата видання, номер, назва нормативно-правового
акта; дата редакції контрольного стану; реєстраційний код; дата і номер
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України; обсяг необхідної
інформації (відповідно до запиту користувача Реєстру надається паперова копія
еталонного тексту Реєстру в повному обсязі або витяг із нього у вигляді
окремих розділів, глав або статей).

Запити, що передбачають пошук документів певної тематичної
спрямованості без зазначення повних або часткових відомостей, визначених у
цьому підпункті, Держателем Реєстру не задовольняються.

Одночасно інформуємо, що головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері пенсійного забезпечення, є Міністерство соціальної політики
України, яке відповідно до покладених на нього завдань узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на
розгляд Кабінету Міністрів України; здійснює державне регулювання та нагляд
за дотриманням закону щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у
солідарній системі; здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з
діяльністю Мінсоцполітики, підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери його управління (пункт 1, підпункти 1, 21, 110 пункту 4 Положення
про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423).
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У зв’язку з цим, зазначаємо, що відповідно до частини третьої статті 22
Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ваш запит на публічну
інформацію надіслано за належністю до Міністерства соціальної політики
України для розгляду та надання відповіді у визначений законодавством строк
листом Мін’юсту від 05 липня 2021 року за № 29442/7.2.1/26-21.

Одночасно інформуємо, що згідно з частиною першою статті 23 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність
розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника,
вищого органу або суду.

Щодо вжиття заходів стосовно захисту персональних даних інформуємо,
що правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних,
яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих
засобів, а також з обробкою персональних даних, що містяться у картотеці чи
призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих
засобів, регулює Закон України «Про захист персональних даних»
(далі – Закон).

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 8 Закону суб’єкт персональних
даних має право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних
даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

Водночас, відповідно до пункту 2 статті 11 Закону однією з підстав для
обробки персональних даних є, дозвіл на обробку персональних даних, наданий
володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення
його повноважень.

При цьому зазначаємо, що листи Мін’юсту не встановлюють норм права, а

мають інформаційний характер.

Заступник Міністра Олександр БАНЧУК

Світлана Гуріна 279 55 91
_________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


