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Шановна Ольго Петрівно!

Розглянувши Ваш запит від 09.11.2021 (вх. № 1208/11 від 10.11.2021), Пенсійний
фонд України повідомляє.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі –
 Закон) 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 цим Законом.

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.

Крім того, відповідно до частини другої статті 2 Закону положення цього Закону не
поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних
повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень
громадян, які регулюються спеціальним Законом.

Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до
органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного
фонду України від 30.07.2015 № 13-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
18.09.2015 за № 991/27436, визначено, що особи, що звертаються до органів Пенсійного
фонду мають право ознайомлюватись з матеріалами пенсійної справи, отримувати
виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії, про періоди страхового
стажу та заробітної плати, яка врахована при розрахунку пенсії, копії документів, які
знаходяться в пенсійній справі.

Відповідно до пункту 4 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280, Пенсійний фонд України
організовує, координує та контролює роботу територіальних органів щодо призначення
(перерахунку) і виплати пенсій.
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Пенсійний фонд України не здійснює безпосередньо призначення, перерахунок і

виплату пенсій, тому не є належним розпорядником інформації.
Враховуючи вищевикладене, Ваш запит направляється до Головного управління

Пенсійного фонду України в Рівненській області (далі – Головне управління).
Головне управління просимо забезпечити розгляд запиту Беласик О. П. та надати

запитувану інформацію відповідно до вимог чинного законодавства.

Додатки: в другу адресу.

З повагою

Директор департаменту Олена ОХРІМЕНКО

Світлана Петрушко 284 21.45


