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Шановна Наталіє Михайлівно! 

 

Директорат розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення 

розглянув Ваш інформаційний запит від 07.09.2021 щодо отримання допомоги 

на поховання в межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України „Про доступ до 

публічної інформації” від 13.01.2011 № 2939-VI (далі – Закон № 2939) 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                 

Законом № 2939. Таким чином, суттєвою ознакою публічної інформації у 

розумінні Закону є її попередня фіксація. Тобто цей Закон регулює відносини 

щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит 

створювати певну інформацію. 

Запитувана Вами інформація передбачає виготовлення копій документів 

значним обсягом, шляхом копіювання. Так відповідно до частини другої статті 

21 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.07.2011 № 740 „Про затвердження граничних норм 

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію”, наказу Мінсоцполітики від 14.09.2020 № 622 „Про затвердження 

Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство 

соціальної політики України, та їх Розміру” у разі, якщо задоволення запиту на 

інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом, більш як 10 

сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на 

копіювання.  
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Таким чином, на Ваш запит щодо отримання інформації, яка є у володінні 

Мінсоцполітики, надсилається копія проекту постанови Кабінету Міністрів 

України „Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомогиˮ, 

тільки обсягом 13 аркушів.  

В іншій частині запиту відповідно до пункту 3 статті 22 Розділу IV                 

Закону № 2939 направляємо Ваш запит Пенсійному фонду України.  

 

Додаток: на 13 арк. на першу адресу 

     5 арк. на другу адресу 

 

З повагою 

 

Генеральний директор Директорату        В. КУДІН 
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