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Iнформацiйний запит - 427АктиIндДiТ

Тек

ст

.ЩОбРого дня!1. Головне управлiння Пенсiйного фо"ду Украihи у Вiнницькiй областi

(ВоПФУ)2. Керiвнику ВоПФУ 21100, м. Вiнниця, Хмелыlицьке шосе, 7,

gu@vn.pfu.gov.ua Щербата Наталя Михайлiвна, людина з iнвалiднiстю 2 групи, посвiдчення

водiя ААЩ J\ъ000548, видане 27 ,04.1978p, дАI мвС _ увС Вiнницькоi областi 2l0З'l, м,

вiнниця, житло (квартира)прошу пiдтвердити отримання цього електронного листа за

призначенням вiдповiдно до приписiв с,г.7 Роздiлу III кПорядку роботи з електронними

документаМи у дiловоДствi та ix пiдготоВки до передавання на apxiBHe зберiгання>,

затвердженого Наказом MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи вiд 11.1 1.2ol4 Jф1886/5.Я вимагаю

3астосування та виконання, при розглядi та вирiшеннi цього звернення, приписiв

европейськоТ КонвенцiТ про захист прав людини та основних свобод (ешIл) та рiшень
свропейського Суду з прав людини (еспл) як нацiонального закону та джерел
нацiонального права вiдповiдно.I_{ей письмовий електронний лист пiдписаний мною

електронним (цифровим) пiдписом вiдповiдно до приписiв закону шляхом додавання до
електронних даних, що скJIадають текст листа, даних (iнформацii) в текстовiй електроннiй

формi, - а саме власнорr{ного пiдпису 1,виглядi мого власного прiзвища та iнiцiалiв

друкованиМи лiтерами такого вигляду: (Н.М. Щербата>.L{ей лист мiстить 7 запитiв на

доступ до офiцiйних документiв=публiч.нот iнформацii.цей лист мiстить 7 заяв на

отримання iнформацiт, необхiднот MeHi для реалiзацii Moix прав людини.щей лист мiстить 2

запити на доступ до Moix персонirльних даних та ix захист.L{ей лист мiстить зверненшI з

метою реалiзаuiт Moix прав людини.щей,пист мiстить повiдомлеrшя про порушеншI прав

людини,При об'еднаннi кiлькох зверненЬ в одномУ листi я керув:UIася приписами ст.19.1

КонституцiТ УкраТни, яка дозволяе MeHi, якi i буль-якiй iншiй людинi, робити все, що прямо

не заборонене законом. оскiльки жодним законом Украiни Hi прямо, Hi опосередковано не

заборонене об'сднання в одному документi кiлькох таких вимог, я користуюся свотм

конституцiйним правом i подаю ik в одному листi.Роз'яснюю, що, вiдповiдно до ст.3 закону

УкраiЪи (ПРО СВОБОДУ ПЕРЕсувАннlI тА вIлъниЙ виБIр мIсця проживдння
в УKPAIHI>, <<...мiсце проживання - житло, розташоване на територiТ адмiнiстративно-

територiальноТ одиницi, в якому особа проживае.. . >. Мiсцем мого проживаннlI е жLIтло

(квартира) в м. Вiнницi. I. Факти 1. Вiдповiдно до ст.15 закону УкраiЪи "Про доступ до

ё.*' ,Кмацii", " 1 . Розпорядн ики iнформацiТ зобов'язанi оприлюднювати : 2)

,}' ýj,/---t\t
i акти, Акти_IнДивIдУАльноi Дi (КРМ

843/11 вiд 16.09.2021



Копi
09.02,201l року, тобто протягом понад 10 poKiB, L{e означас, що кожен розпорядник
протягом ocTaHHix понад 10 poKiB зоБов,язАНIй оприлюднювати для суспiльства на
офiцiйномУ сайтi пракТично yci - за невелИчким викJIЮченням, - власнi акти iндивiдуальноi

дii.2. Мое ознайомлення з сайтом вопФУ не виJIвило на ньому оприлюднених aKTiB

lндивlдуЕUIЬноТдiТ.2.1. ЗвертаЮ увагу, що неоприJIюдненшI кожногО окрЕмоГО акту
iндивiдуальноi дii е адмiнiстративним (<напiвкримiнальним>) правопорушенням,

вiдповiдалЬнiсть за який передбачена законом не лише перед його жертвою, а й перед yciM
суспiльством, i тягне персон€rльну майнrэву вiдповiдальнiсть винного i перед жертвою, i
перед украiнським народом -за ст.2l2З,1 КУпАП у виглядi штрафу ьiд425 до 850 грн., а у
випадку повторностi - вiд 1 020 до 1 360 грн. II. Повiдомлення3, Повiдомляю ВОПФУ про
наведенi факти для вжиття, зА влАСноЮ шIцитиВОЮ, заходiв реагуваннJI з метою

усуненшI цих порушень та унеможJIивленн'I ik та подiбних в майбуtньому.IП. Вимоги 4.
ПрошУ виконатИ приписИ cT.l5.1.2) законУ УкраihИ <Про досryп до публiчноi iнформацii та
ОПРИJIЮДНИТИ ВЛаСНi аКТИ iНДИВiЛУа.ПЬНОТ дii (KpiM вн5rгрiшньоорганiзацiйнrх), якщо TaKi не
оприлюдненi.5. Вiдповiдно до ст.ст.8, 10 европейськоi Конвенцii про захист прав людини,
ст.ст.1, 2, б КонвеНцiТ РадИ европи про доступ до офiцiйних документiв, що дiе як
НаЦiОНаЛЬНИЙ ЗаКОН З 11.0б.20, ст.ст.З2,З4.2 Конститучii Украiни, законiв украiни <про
iнформацiЮ>>, <<Про доступ до публiчноi iнформацiЬ>, кПро захист персон€lльних даних),
кПро звернення громадянD, прошу надати MeHi iнформацiю, необхiдну для реалiзацiI Moix
прав людини; мот персональнi данi; офiцiйнi документи:публiчну iнформацiю, вкJIючно про
себе, Що стАновить суспIлъний IHTEPEC (е суспiльно-необхiдною iнформацiею),
необхiднУ MeHi длЯ виявленнЯ порушенЬ прав людиНи, зловживання владоЮ, ризикiв для
здоров'я людей, i яку я маю HaMip оприлюднити для суспiльства, а саме:5.1. Вжитi вопФу,
зА влАсною шIцитивою, заходи реагування для усунення та унеможJIивленн,I в
майбутньому наведених порушонь права.5.2, Чи виконанийвиконуеться ВоПФУ як
органом державноТ влади лрипис ст.1 5.1 .2) закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформацii>> в частинi оприJIюднення власних AKTIB IндивIдуАльноi дТ крм
внутрIШнъооргАнIзАцIIЪИХ)? Так чи Hi?5.2.1. Якщо виконаний/виконуеться, прошу
НаДаТИ:5.2.1.1. ЗаГаЛЬНУ Кiлькiсть aKTiB iндивiдуальноТ дii, оприлюднених вопФу на
офiцiйномУ сайтi, в розрiзi poKiB та мiсяцiв.5.2.1.2. !жерела офiцiйного оприлюднення
(прямi iнтернет-лiнки) на сторiнки офiцiйного сайry вопФу з оприлюдненими актами
iндивiдуальноi дii вопФу.5.2.2. Якщо НЕ виконанийвиконуеться, прошУ надати:5.2.2.1.

прiзвища, iMeHa та по-батьковi;5,2.2,2. назви посад та структурних пiдроздiлiв ВОПФУ;
5,2.2.З. рiшення про прийняття на роботу до ВоПФУ та на займану посаду; 5.2.2.4,довiдки
про yci вили ЛО1?{.u:_9ТРиманi вiд ВОПФУ в поточному роцi, в розрiзi скпадових та мiсяцiв;
5.2.2.5. ,i справи (:з вiлображенням обличь); 5.2.2.6, yci посадовi

i електронНi адреси; 5.2.2.8, ocBiry; 5.2.2.9, Miclц



Копiя
проживання та домашнi адреси - yclx
ПОСаДОВИХ ОСiб ВОПФУ, ВiдповiдЕulьних за виконання приписiв ст. l5.1.2) закону украiни
кПро досryп ло публiчноТ iнформацii> в частинi оприлюднення aKTiB iндивiдуальноiдii. Цi
данi необхiднi MeHi в iHTepecax прав людини.5.2.2.|0.Належно засвiдченi факсимiльнi копii
(скан- чи фотокоПii з оригiналiв документiв, якi вiдповiдають цим оригiналам та придатнi

для сприйнятгя ix змiсry - мають мiстити чiтке зображення повного скJIаду та тексту

документа, його реквiзитiв) ycix документiв на пiдтвердження запитаних даних про

вiдповiдалЬних посадОвих осiб.6. ВхiдниЙ реестрацiйний номер та дати вхiдноТ реестрацii
ЦЬОГО ЛИСТа.7. НаЛеЖНО ЗаСВiДчеНУ факсимiльну копiю (фотокогliю оригiнаlry) цього листа, з

реквiзитами вхiдноi реестраuii.8. flля уникнення непорозумiнь та рiзнопрочитань прошу при
наданнi вiдповiдей на цього листа та запитанот ним iнформацii вказувати, на який саме
номер запиту (заяви) в цьому листi надаеться кожна вiдповiдь та iнформацiя.вiдповiдно до
ст,7 закону Украiни кПро iнформацiю>: к2. HixTo не може обмежувати права особи у виборi

фОРМ i ДЖеРеЛ ОДеРЖаННЯ iНфОРмацii, за винrIтком випадкiв, передбачених законом)).

Роз'яснюю, що вiдповiдно до cT.l Указу ПрезидiТ ВерховноТ Ради СРСР вiд 4 серпня l98З
року Nэ9779-Х ,,Про порядок видачi та засвiдчення пiдприемствами, установами,
органiзацiями копiЙ документiв, що стосiуються прав громадян" (Вiдомостi Верховноi Ради
(ВВР), 198З, NЗ2, СТ.492 ) (https://zakon.rada.gov,ua./laws/show/v9779400-8з), який до
сьогоднi дiе в ykpaihi вiдповiдно до cTaTTi З Закону Украiни,,про правонаступництво
Украihи" як такий, що не суперечитЬ законодавству Украihи, <Президiя Верховноi Ради
срсР п о с Т а н о В л я е: 1. Встановити, що державнi i громадськi пiдпри€мства, установи й
органiзацiТ видають за зiUIвами громадян копiI документiв, якi виходять вiд цих
пiдприемств, установ i органiзацiй, якщо Taki копiт необхiднi д-пя вирiшення питань, що
стосуютьсЯ прав i законниХ iHTepeciB громадян, якi звернулися до них. Копiiдокументiв
видаються на бланках пiдприемств, устаIIов i органiзацiй. У такому ж порядку
пiдприемства, установи й органiзачiТ можугь видавати копiТ наявних у них док;rментiв, що
виходятЬ вiд iнших пiдприемств, установ i органiзацiй, вiд яких одержати безпосередньо
копiТ цих документiв BzDKKo або неможltиво. У випадках, коли документи були виконанi на
бланках, при виготовленнi копiй вiдтворtоються реквiзити бланкiв. Пiдприемства, установи
й органiзацii висилають також копiТ наявних у них документiв на запити iнших пiдприемств,

установ i органiзацiй, якщо копiI таких дсlкументiв необхiднi для вирiшеннrl питань, що
стос},ються прав iзаконних iHTepeciB громадян, якi звернулися до них. BipHicTb копii
документа засвiдчуеться пiдписом керiвника або уповноваженот на те службовоi особи i
печаткою. На копiТ зiвначаетьСя дата ir видачi i робитьсЯ вiдмiтка про те, що оригiна-гl

документа знаходиться в даному пiдприемствi, ycTaHoBi, органiза.цiТ>.Порядок засвiдчення

копiЙ документiВ визначениЙ гD/нктоМ 5.26 НацiонtUIьногО стандарту Украihи,.Щержавноi

унiфiкованф ii, Унiфi кованоТ системи органiзацiйно-розпорядчоi

вання,цокументiв" (дстУ 4l бз -2020, затвердженого
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Копiя
HaKirзoM ,,Щержспоживстандарту YKpaiHlr вiд 01 ,07.2020 J\Ъ144,

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show /yOl4,[77 4-20lconv#Text За вказаним нормативно-

правовим актом, вiдмiтка про засвiдчення копiiдокумента скJIадаеться з таких елементiв:-

слiв <ЗгiдНо з оригiнаЛом> (беЗ лапок), - найменуВання посаДи, особистого пiдпису особи,

яка засвiдчуе копiю, it власного iMeHi та прiзвища, - дати засвiдчення копii.у випадках,

ВИЗНаЧеНИх Законодавством, копiТ докуплентiв засвiдчrють вiдбитком печатки юридичноТ

ОСОби, структурного пiдроздiлу (служби дiловодства, служби кадрiв, бухгалтерiIтощо)

ЮРИДичноi особи або печатки к,Щля копiй>,Приклад:Згiдно з оригiналомМенеджер iз

персонiшу особистий пiдпис Власне iм'я ПРIЗВИЩЕЩата Вiдбиток печаткиВiдмiтку про

засвiдчення копiТ документа проставляк)ть ни)кче реквiзиту <Пiдпис> на лицьовому боцi

останнього аркуша копiТ документа.Пiдпис вiдповiдальноТ особи засвiдчують на документi
вiдбитком печатки органiзацii. Вiдбиток: печатки ставлять так, щоб BiH охоплював ocTaHHi

кiлька лiтер назви посади особи, яка пiдписала документ.за вищевказаним способом

засвiдчраТись повинНа кожна cTopiHKa док)rмента.ТакоЖ у випадку, ЯКЩО ДОКУIчIеНТ

скJIадаеться з кiлькох cTopiHoK, то копii:знiмаються зi Bcix cTopirroK, якi потiм можна
засвiдчити i у такий спосiб: прошити рalзом, напис "Копiя" ставиться на першiй iз прошитих
cTopiHoK, кiнчики ниток мае бlти закJIеено кJIаптиком паперу так, щоб нитки вигляд€lли з-

пiд цього паперу. обов'язково зверху цього паперу робиться напис: "пронрлеровано i

прошнуроВано (кiлькiСть аркушiВ цифроЮ i прописом) аркушiв", вкzвуеться посада особи,

яка завiряс копiю, ii пiдпис, прiзвище, iнiцiали й дата. Все це скрiплюсться печаткою таким
чином, щоб частина вiдби,гку була проставлена на прикпееному кJIаптику паперу, а частина
- на самому аркушi копiт документа.вiдповiдь та запитану iнформацiю в оригiналах чи в

цифрових (електронних) факсимiльних копiях (фотокопiях з оригiналiв) - сканованих

копiях документiв, якi вiдповiдають оригiналам документiв та придатнi для сприйнятгя ix
змiсту (мають мiстити чiтке зображення повного скJIаду тексту документа та його

реквiзитiв), нЕUIежно засвiдчених вiдповi,цно до приписiв ст.1 Указу ПрезидiТ Верховноi
Ради СРСР вiд 4 серпня 1983 року J\b9779-X ,,Про порядок видачi та засвiдчення

пiдприемствами, установами, органiзацiями копiй документiв, що стосуються прав

громадян", який дiс в Украiнi вiдповiдно до ст.з Закону Украiни,,про правонаступництво

УкраiЪи", пункту 5.27 дстУ 4lбз-2020,:]атвердженого Haкir:loм Щержспоживстандарry
УкраТни вiд 01.07.2020 Ml44, прошу надати MeHi на електронну адресу, з якоi отриманий

цей лист. При наданнi iнформацiт на електронну адресу прошу вилучити мою
конфiденцiйну iнформацiю - моi паспорl,нi данi, телефони та домашню адресу (якщо

релевантно). Я не даю згоди на використання будь-яких iнших моiх контактних даних.rця
мети комунiкацii за цим листом. 16.09.2lПiдпис: Н.М. Щербага З повагою,Щербата

\
адресу для Bcix вiдповiдей на цей запит,fоi*rеqчеst-92581-

.pfu.gov.ua the wrong address fоr Frееdоm of
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Information requests to Головне упраыrirпr" пенсlиною
Ifso, please contact us using this

form:https://dostup.pravda.com.ualchange._request/new?bod5golovnie_upravlirrniajiensiinogho

_fondu_ukrayini_u_vinnitskii_oblastiУBal,a! Ще повiдомлення та буль-яка вiдповiдь на нього

булугь опублiкованi на сайтi Щосryпу до Правди-
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