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Рівненська обласна рада

Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області 
щодо сприяння фінансової стабільності пенсійної системи по реалізації 
Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на 
період до 2015 року «Західна брама» інформує про наступне.

Управліннями Пенсійного фонду України в області за сприяння 
місцевих органів виконавчої влади протягом січня-листопада 2016 року 
забезпечено своєчасне призначення та фінансування пенсійних виплат у 
повному обсязі за рахунок надходження власних коштів та інших джерел 
фінансування.

З початку року за оперативними даними до пенсійного бюджету 
області від платників, які проводять відшкодування пенсій, призначених на 
пільгових умовах за списками № 1 та № 2, наукових пенсій, інших платежів, 
у тому числі, за рахунок коштів від погашення заборгованості з 
обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України надійшло 102.2 млн. 
грн. або 104.9 відсотка виконання планового показника.

За результатами заходів правового реагування та примусового 
стягнення заборгованості недоїмка зі сплати страхових внесків зменшилась 
на 4,5 млн. грн. або на 42,7 відсотка і станом на 01.12.2016 залишається 
несплаченою недоїмка економічно активних платників - 1 , 6  млн. грн. або 
27 відсотків від загальної суми, решта 73 відсотки або 4,4 млн. грн. -  
недоїмка платників, які перебувають у процедурі банкрутства та у яких 
відсутні активи для її погашення. Заборгованість зі сплати страхових внесків 
у повному обсязі охоплена заходами правового реагування та примусового 
стягнення.

Найбільша суми зменшення недоїмки досягнута у місті Вараш 
(3,8 млн. грн. або 95,4 %), незначні суми недоїмки, в межах 10 тис. грн., 
залишаються несплаченими платниками Березнівського (1,6 тис. грн.), 
Гощанського (10,7 тис. грн.), Демидівського (4,8 тис. грн.), Дубровицького 
(0,2 тис. грн.), Зарічненського (2,3 тис. грн.), Корецького (7,7 тис. грн.), 
РадивилівськоГо (3,6 тис. грн.) та Рокитнівського (2,6 тис. грн.) районів , а у 
Володимирецькому районі вона ліквідована повністю.



Для встановлення наявних можливостей платників та контролю за 
погашенням заборгованості з платежів до Пенсійного фонду України у січні- 
листопаді 2016 року на 380 засіданнях комісій з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат заслухано пояснення 678 керівників 
підприємств-боржників, які звітували про стан діяльності та шляхи 
погашення заборгованості зі сплати обов’язкових платежів до Пенсійного 
фонду України.

Найбільшим недоїмником зі сплати страхових внесків залишається 
Обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Рівне» 
(1,4 млн. грн. або 87 відсотків від недоїмки економічно активних платників).

Управління Пенсійного фонду України в області забезпечують 
постійний контроль за своєчасністю та повнотою виконавчих дій: щомісяця 
перевіряються матеріали виконавчого провадження, аналізуються терміни 
перебування документів на виконанні, надається оцінка правомірності дій 
державних виконавців. З метою збільшення надходжень від примусового 
виконання проведено ознайомлення з матеріалами 2248 виконавчих 
проваджень, у тому числі, 805 - за судовими рішеннями, проведено з 
державними виконавцями 512 спільних виїздів до боржників, у тому числі, 
111 - за судовими рішеннями. Всього від проведення примусових заходів 
надійшло 6,8 млн. гривень.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» та інших законодавчих актів, що регулюють питання 
пенсійного забезпечення громадян, головне управління Пенсійного фонду 
України в області забезпечує своєчасну та в повному обсязі виплату пенсій 
та грошової допомоги. Станом на 25 листопада 2016 року виплату пенсій та 
грошової допомоги профінансовано на 492,1 млн. грн. або 100 відсотків 
місячної потреби листопада цього року. Заборгованості з виплати пенсій 
немає. Пенсії виплачуються у терміни, визначені чинним законодавством.

В області встановлено постійний контроль за раціональним 
використанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення 
підприємствами поштового зв’язку та банками, через які виплачується 
пенсія.

Відповідно до чинного законодавств своєчасно проводяться 
перерахунки пенсій. Спеціалістами відділів пенсійного забезпечення 
управлінь Пенсійного фонду України в районах та об’єднаних управлінь 
області з початку 2016 року призначено 9,7 тис. нових пенсій, проведено 
перерахунки пенсій з додаванням стажу та заробітку відповідно до статті 42 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
11.3 тис. пенсіонерів.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2016 рік» проведено автоматизовані перерахунки пенсій з 01.05.2016 -
251.3 тис. пенсіонерам на суму 13,125 млн. грн. та з 01.12.2016 -  250,8 тис. 
пенсіонерам на суму 25, 508 млн. гривень.
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Середній розмір пенсії станом на 01 грудня 2016 року складає 

1630,09 грн., порівняно з 01.12.2015 (1489,84 грн.) її розмір зріс на 
140,25 гривні.

Управління Пенсійного фонду України в Рівненській області 
приділяють належну увагу вдосконаленню інформаційно-роз’яснювальних 
заходів та моніторингу практичного застосування пенсійного законодавства 
та реформування. Питання погашення заборгованості за платежами до 
Пенсійного фонду України та фінансування пенсійних виплат у повному 
обсязі перебуває на постійному контролі головного управління Фонду в 
області.

Начальник головного управління

Бацмай 26 45 40

В. Петняк


