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Щодо надання інформації
Шановна Наталю Михайлівно!
Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області
(далі– Головне управління) на Ваш інформаційний запит – 413Поховання, що
надійшов 07.09.2021 та зареєстрований за вхідним №799/11 повідомляє
наступне.
Головне управління як орган державної влади діє на підставі, в межах
повноважень та у спосіб що передбачені Конституцією та законами України.
На пункти 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, Вашого інформаційного запиту
повідомляємо, що згідно постанови Кабінету Міністрів України №1279 від
16.12.2020 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги»
(далі – Постанова №1279) виплата допомоги на поховання здійснюється
територіальними органами Пенсійного фонду України з 01.04.2021 виключно
через уповноважені банківські установи .
Відповідно до п.4 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через
поточні рахунки в банках затвердженого постановою Кабінету Міністрів від
30.08.1999 № 1596 (в редакції Постанови №1279) зі змінами, допомога на
поховання виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на
поточний рахунок одержувача (особи, яка має право на отримання виплат у
зв’язку із його смертю) в уповноваженому банку. У разі відсутності в
одержувача поточного рахунка такі виплати можуть проводитися органами
Пенсійного фонду шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка
через банк, який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових
операцій з коштами Пенсійного фонду України, визначений розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 р. № 25 "Про визначення
уповноваженого банку, який провадить розрахунково-касові операції з коштами
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Пенсійного фонду України" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 3, ст. 127).
Вказані нормативно-правові акти розміщені на сайті Верховної Ради України
zakon.rada.gov.ua.
В своїй діяльності Головне управління керується Конституцією України
та законами України, указами Президента України та постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а
також постановами правління Фонду, наказами Фонду та Положенням про
головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, яке затверджене Постановою
правлінняПенсійного фонду України 22.12.2014 №28-2 та зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 за № 40/26485.
З урахуванням зазначеного, на пункти 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1 Вашого
інформаційного запиту, повідомляємо, що до повноважень Головного
управління не належить визначення понять дискримінації.
На пункти 8.21, 8.21.1, 8.22, 8.22.1 Вашого інформаційного запиту
повідомляємо, що Головне управління не зверталось за роз’ясненнями щодо
застосування постанови Кабінету Міністрів України №1279 від 16.12.2020
«Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги», оскільки не
наділено таким правом.
На пункт 8.23 Вашого інформаційного запиту надаємо копію договору,
укладеного з АТ «Укрпошта» про закупівлю послуги з виплати та доставки
пенсій.
На пункт 8.24, 8.24.1, 8.24.2 Вашого інформаційного запиту надаємо
інформацію про кількість виплачених Головним управлінням допомог на
поховання в розрізі місяців:
Місяць
Січень 2021
Лютий 2021
Березень 2021
Квітень 2021
Травень 2021
Червень 2021
Липень 2021
Серпень 2021

Через
поштові Через банківські Всього
відділення
установи
1899
65
1964
1900
71
1971
2363
73
2436
2553
2553
1997
1997
1853
1853
1678
1678
1445
1445

На пункт 8.25 Вашого інформаційного запиту надаємо копії наказів про
прийняття на роботу Пилявець А. С. та копію посадової інструкції.
Що стосується надання документів про освіту Пилявець А. С., то згідно
ст.11 Закону України від 02.10.1992 №2657-XII «Про інформацію» до
конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її

освіту. Тому, надання документів про освіту Пилявець А.С. є порушенням
вказаної норми закону.
Також, надаємо інформацію про заробітну плату, отриману в 2021 році
Пилявець А.С. в розрізі місяців та складових.
На пункт 8.5 Вашого інформаційного запиту повідомляємо, що Головне
управління отримало Ваш лист 07.09.2021, яке зареєстрований за вхідним
№799/11. Копію вказаного інформаційного запиту з реквізитами його вхідної
реєстрації надаємо у додатку.
Додаток на

в 1 прим..

З повагою
заступник начальника
Головного управління
Ольга Кухар 504543
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