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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про стан пенсійного страхування в області 
 

За результатами роботи місцевих органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування, Пенсійного фонду України в області за 8 місяців 2016 
року досягнуто позитивних результатів. Своєчасно і у повному обсязі профі-
нансовано 5,2 млрд.грн. на виплату пенсій. До бюджету Пенсійного фонду, що 
формується на території області, надійшло 1412,2 млн.грн., з яких 96% станов-
лять надходження від єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування. 

За аналітичними даними Пенсійного фонду України нарахований фонд 
оплати праці в області за підсумками 7 місяців 2016 року становив 
6290,4 млн.грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 
733,9 млн.грн. або на 13,2 відсотка.  

Найвищі темпи росту фонду оплати праці досягнуто в Городоцькому – 
139,3%, Теофіпольському – 134,7%, Ярмолинецькому – 132,8% районах та 
м. Кам’янець-Подільський – 137,7 відсотка, 

За липень 2016 року платниками області прозвітовано за 233,2 тис. пра-
цюючих осіб, з яких менше мінімальної заробітної плати отримали 6,8% або 
16 тис. осіб. 

Крім того, залишається несплаченим до Пенсійного фонду борг платни-
ків на 35,3 млн.грн., з якого 10,1 млн.грн. або 28,6% – борг платників, щодо 
яких тривають судові процедури банкрутства.  

Цьогоріч залишок невідшкодованих Пенсійному фонду України коштів 
на виплату та доставку пільгових пенсій зменшено на 1743,0 тис. грн. або на 6,7% 
і на 01 вересня 2016 року становить 24290,1 тис. гривень. Найбільшими борж-
никами залишаються ТДВ “Завод Адвіс” (3,1 млн. грн., м. Хмельницький) та 
ХМУ ВАТ “Тем” (1,1 млн.грн., м. Нетішин).  

З метою мобілізації коштів до бюджету Пенсійного фонду вжито низку 
спільних заходів з місцевими органами влади, правоохоронними та контролю-
ючими органами щодо примусового стягнення. Це дозволило забезпечити над-
ходження 5,8 млн.грн. на погашення боргів (у тому числі 3,5 млн.грн. від 
Державної виконавчої служби області).  

Протягом січня-серпня 2016 року направлено матеріали до комісій з пи-
тань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при райдержадміністраціях 
(міськвиконкомах) щодо 275 керівників, які допустили зростання заборгова-
ності, з них 206 заслухано на нарадах за участю представників Пенсійного 
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фонду України в області з метою вжиття заходів, спрямованих на погашення 
боргів. За цей час поінформовано соціальних партнерів щодо 68 виявлених 
фактів зростання заборгованості. Направлено 6 матеріалів на розірвання кон-
трактів (трудових відносин) з керівниками підприємств-боржників. У резуль-
таті проведених заходів 144 платники повністю та 135 частково погасили 
заборгованість із сплати страхових внесків та відшкодування пільгових пенсій. 

Усіма формами інформаційно-роз’яснювальної роботи охоплено 475,7 тис. 
різних категорій громадян, що становить 44% від тих, які підлягають інфор-
муванню. 

Зокрема, проведено 2056 зустрічей із трудовими колективами підпри-
ємств, установ, організацій, громадськими, профспілковими організаціями об-
ласті та жителями населених пунктів за місцем проживання, якими охоплено 
73,4 тис. осіб. 

З метою більшої інформованості щодо порядку та умов сплати страхових 
внесків проведено 52 навчально-роз’яснювальних семінарів для роботодавців 
області. 

Крім того, залучено до роз’яснення основ пенсійного законодавства 
безробітних громадян, студентську молодь та учнів загальноосвітніх шкіл. 
Зокрема, проведено 435 уроків для 8,5 тис. учнів загальноосвітніх шкіл, про-
читано 392 лекції для 8 тис. безробітних громадян, 63 “Дні відкритих дверей” 
для 1,6 тис. осіб студентської молоді. 

У січні-серпні 2016 року висвітлено 680 матеріалів у засобах масової 
інформації, у тому числі 256 статей на сторінках друкованих видань та озву-
чено на радіо та телебаченні 424 виступи. 

Виготовлено та розповсюджено на підприємствах, організаціях, устано-
вах і серед населення області 252 види листівок, 59 буклетів, виготовлено 
94 інформаційних бюлетеня та повідомлення. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


