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Інформаційно-аналітичні матеріали

до звіту про виконання бюджету
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Нормативно-правове регулювання формування 

та виконання бюджету Пенсійного фонду України

Закон України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Бюджет Пенсійного фонду – план утворення і використання цільового страхо-
вого фонду, що формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та 
надходжень з інших джерел, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування»

стаття 71 Закону
Кошти Пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок Пенсійно-
го фонду і зберігаються на окремих рахунках територіальних органів 
Пенсійного фонду в уповноваженому банку

стаття 76 Закону
Забороняється використання коштів Пенсійного фонду на цілі, не пе-
редбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування»

стаття 73 Закону
Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду в розрізі статей ви-
трат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням 
Пенсійного фонду підлягає обов’язковій публікації в офіційних друкова-
них виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 
Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюд-
нюється разом із звітом про виконання бюджету Пенсійного фонду

стаття 71 Закону
У період до перетворення Пенсійного фонду України в неприбуткову 
самоврядну організацію він функціонує як центральний орган виконав-
чої влади на підставі норм цього Закону (крім норм, зазначених в абза-
ці шостому пункту 1 цього розділу) та Положення про Пенсійний фонд 
України, яке затверджує Президент України. Бюджет Пенсійного фон-
ду України в зазначений період затверджує Кабінет Міністрів України.

Прикінцеві положення Закону

Рішення Уряду про затвердження бюджету 
Пенсійного фонду України на відповідний рік

Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету 
Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Фонду 
від 31 серпня 2009 року № 21-2, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23 вересня 2009 року за № 897/16913 (зі змінами)
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БЮДЖЕТ

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРЇНИ

НА   2014  РІК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2014 р. № 202
Київ

Про затвердження бюджету 

Пенсійного фонду України на 2014 рік

Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2014 рік, 

що додається.

Прем’єр-міністр України                    А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2014 р. № 516
Київ

Про внесення змін до бюджету 

Пенсійного фонду України на 2014 рік

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до бюджету Пенсійного фонду України на 2014 

рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 червня 2014 р. № 202 (Офіційний вісник України, 
2014 р., № 52, ст. 1389), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                    А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України

від 25 червня 2014 року № 202
(у редакції постанови. КМУ від 08.10.2014 №516)

БЮДЖЕТ 

Пенсійного фонду України на 2014 рік

(тис. гривень)

Залишок коштів на початок року 2 199 700,0

Доходи:  

власні надходження, усього * 166 928 012,0

у тому числі:  

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування 160 518 722,1

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами 
Пенсійного фонду України 27 558,8 

кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, 
що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержав-
них підприємств та установ 

47 478,0

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку 
пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особли-
во важкими умовами праці за списком № 1

2 662 609,4

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та достав-
ку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із 
шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2

1 533 510,7

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на тери-
торії України 41 955,8

кошти фондів соціального страхування (ст. 27 Закону України  №719- VII від 
16.01.2014 «Про Державний бюджет України на 2014 рік» із змінами) 2 000 000,0

інші надходження 96 177,2

Усього власних надходжень з урахуванням залишку 169 127 712,0

кошти Державного бюджету України, усього 64 604 008,0

у тому числі:  

дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за 
різними пенсійними програмами 64 604 008,0

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 
випадок безробіття 105 870,9

кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань 79 978,7

Усього доходів* 233 917 569,6
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Видатки:  

за рахунок власних надходжень, усього** 191 526 185,4

у тому числі на:  

пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 181 085 267,7

пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими зако-
нодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за 
віком, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» 4 929 228,3

виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що від-
шкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недержавних 
підприємств та установ

93 269,7

виплату доплати відповідно до Закону України «Про поліпшення матеріаль-
ного становища учасників бойових дій та інвалідів війни» 96 917,9

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядово-
го складу в частині, що не перевищує розмір трудової пенсії 2 817 714,2

пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пен-
сіонерів 98 640,2

розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою ви-
плати пенсії і грошової допомоги 104 185,2

керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 2 223 433,3

виготовлення пенсійних посвідчень та документів, що підтверджують статус 
застрахованої особи 1 943,2

виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з при-
значення та виплати пенсій 35 875,1

створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-ана-
літичної підтримки органів Пенсійного фонду України 39 710,6

за рахунок коштів Державного бюджету України, усього 57 233 100,4 

у тому числі на:

виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними 
пенсійними програмами 57 233 100,4

за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування на випадок безробіття 105 870,9

за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві  та професійних захворювань 79 978,7

Усього видатків** 248 945 135,4

Залишок коштів на кінець року 2 098 095,7

Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (–) –17 125 661,5

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій, у тому 
числі покриття витрат, пов’язаних з обслуговуванням боргових зобов’язань 17 125 661,5

*  З урахуванням надходжень з Автономної Республіки  Крим та м. Севастополя доходи бюджету становлять 240 490 928,3тис. гривень, 
у тому числі власні надходження – 173 501 370,7 тис. гривень.

** З урахуванням видатків, передбачених для Автономної Республіки  Крим та м. Севастополя, видатки бюджету становлять 
255 416 889,8тис. гривень, у тому числі видатки за рахунок власних надходжень – 197 997 939,8 тис. гривень.
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ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.03.2015                                                                                                                         № 6-1

м. Київ

Про затвердження 

звіту про виконання бюджету 

Пенсійного фонду України за 2014 рік

Відповідно до частини п’ятої статті 71 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» правлін-
ня Пенсійного фонду України, розглянувши звіт про виконання 
бюджету Пенсійного фонду України за 2014 рік, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Пенсійного 
фонду України за 2014 рік (далі – звіт), що додається.

2. Департаменту організаційно-інформаційної роботи та 
господарського забезпечення (Коломієць Н. О.) надіслати звіт та 
інформацію про час і місце його публічного представлення для 
опублікування в офіційних друкованих виданнях. Забезпечити 
опублікування звіту в офіційних виданнях Пенсійного фонду 
України та на власному веб-сайті.

3. Контроль за виконанням постанови залишаю за собою.

Голова правління                                                                          О. Б. Зарудний
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Затверджено
постанова правління

Пенсійного фонду України
25 березня 2015 року № 6-1

Звіт

про виконання бюджету Пенсійного фонду України

за 2014 рік
 (тис.грн.)

Назва показників
Затверджено 

бюджетом
Фактично 
виконано

Відхилення

 +, – %

Залишок коштів на початок року 2 199 700,0 2 405 039,8 205 339,8 109,3%

ДОХОДИ:        

власні надходження, усього 166 928 012,0 165 923 310,0 –1 004 702,0 99,4%

у тому числі:        

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування

160 518 722,1 159 473 090,8 –1 045 631,3 99,3%

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільни-
ми коштами Пенсійного фонду України

27 558,8 39 053,2 11 494,4 141,7%

кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні науко-
вих працівників, що відшкодовується за рахунок коштів дер-
жавних небюджетних і недержавних підприємств та установ

47 478,0 45 502,0 –1 976,0 95,8%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на ви-
плату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з 
особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за 
списком № 1

2 662 609,4 2 453 827,8 –208 781,6 92,2%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на 
виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим повний 
робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими 
умовами праці за списком №2 

1 533 510,7 1 552 410,6 18 899,9 101,2%

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які прожи-
вають на території України

41 955,8 55 832,5 13 876,7 133,1%

кошти фондів соціального страхування (стаття 27 Закону 
України «ПроДержавний бюджет України на 2014 рік»)

2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 100,0%

інші надходження 96 177,2 303 593,1 207 415,9 315,7%

Усього власних доходів з урахуванням залишку 169 127 712,0 168 328 349,8 –799 362,2 99,5%

кошти Державного бюджету України, усього 81 729 669,5 75 813 859,7 –5 915 809,8 92,8%

у тому числі:        

дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, 
призначених за різними пенсійними програмами

64 604 008,0 61 130 633,2 –3 473 374,8 94,6%

покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для ви-
плати пенсій, у тому числі покриття витрат, пов’язаних з обслу-
говуванням боргових зобов’язань

17 125 661,5 14 683 226,5 –2 442 435,0 85,7%

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування на випадок безробіття

105 870,9 67 813,0 –38 057,9 64,1%

кошти Фонду соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань

79 978,7 66 725,3 –13 253,4 83,4%

УСЬОГО ДОХОДІВ з урахуванням залишку 251 043 231,1 244 276 747,8 –6 766 483,3 97,3%

надана позика 0,0 968 944,2 968 944,2  

УСЬОГО ДОХОДІВ з урахуванням позики 251 043 231,1 245 245 692,0 –5 797 539,1 97,7%
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ВИДАТКИ:        

за рахунок власних надходжень, усього 191 526 185,4 192 374 318,7 848 133,3 100,4%

у тому числі на:        

пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно 
із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування»

181 085 267,7 181 921 794,1 836 526,4 100,5%

пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно 
з іншими законодавчими актами в частині, що не переви-
щує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право 
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування»

4 929 228,3 4 904 651,0 –24 577,3 99,5%

виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових праців-
ників, що відшкодовується за рахунок коштів державних не-
бюджетних і недержавних підприємств та установ

93 269,7 84 153,2 –9 116,5 90,2%

виплату доплати відповідно до Закону України «Про поліп-
шення матеріального становища учасників бойових дій та 
інвалідів війни»

96 917,9 93 778,4 –3 139,5 96,8%

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб началь-
ницького і рядового складу в частині, що не перевищує роз-
мір трудової пенсії

2 817 714,2 2 958 085,1 140 370,9 105,0%

пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та 
іноземних пенсіонерів

98 640,2 88 686,8 –9 953,4 89,9%

розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплен-
ня готівкою виплати пенсії і грошової допомоги

104 185,2 84 041,6 –20 143,6 80,7%

керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 2 223 433,3 2 163 976,1 –59 457,2 97,3%

виготовлення пенсійних посвідчень та документів, що під-
тверджують статус застрахованої особи

1 943,2 1 868,1 –75,1 96,1%

виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання 
функцій з призначення та виплати пенсій

35 875,1 34 380,0 –1 495,1 95,8%

створення програмно-технічного забезпечення системи ін-
формаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду 
України

39 710,6 38 904,3 –806,3 98,0%

за рахунок коштів Державного бюджету України, усього 57 233 100,4 50 957 189,0 –6 275 911,4 89,0%

у тому числі на:        

виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначе-
них за різними пенсійними програмами

57 233 100,4 50 957 189,0 –6 275 911,4 89,0%

за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування на випадок безробіт-
тя

105 870,9 75 039,9 –30 831,0 70,9%

за рахунок коштів Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві  та професійних за-
хворювань

79 978,7 71 379,3 –8 599,4 89,2%

УСЬОГО ВИДАТКІВ 248 945 135,4 243 477 926,9 –5 467 208,5 97,8%

Залишок коштів на кінець року 2 098 095,7 1 767 765,1 –330 330,6 84,3%
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Виконання показників бюджету

Пенсійного фонду України за 2014 рік

Бюджет Пенсійного фонду України на 2014 рік був затверджений постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 25 червня 2014 року № 202 «Про затвердження бюджету Пенсійного 
фонду України на 2014 рік» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 
8 жовтня 2014 року № 516 «Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік» 
і має наступні параметри (див. Додатки 1, 2).

I. Доходна частина

Передбачено бюджетом

Доходна частина бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік (без урахуван-
ня залишку коштів на початок року) визначена в сумі 248 843,5 млн. грн. з яких:

- власні надходження – 166 928 млн. гривень
сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування 160 518,7 млн. грн., 
інші власні кошти, адміністрування яких забезпечується органами Пенсій-
ного фонду України – 6 409,3 млн. грн. – кошти з відшкодування пільгових та 
наукових пенсій, на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, інші надходження;

- кошти Державного бюджету – 81 729,7 млн. гривень
на виплату пенсій військовослужбовцям;
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними про-
грамами;
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та ін-
валідам і державної соціальної допомоги на догляд; 
компенсацію різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників;
виплату пенсій, доплат та компенсацій до них, призначених згідно із Зако-
ном України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
пенсій працівникам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на 
підземних роботах;
пенсій працівникам сільськогосподарського виробництва з важкими умова-
ми праці;
виплату щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни 
та учасникам бойових дій;
компенсацію страхових внесків за деякі категорії застрахованих осіб;
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій).

- кошти фондів соціального страхування – 185,8 млн. грн.;
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випа-
док безробіття – на пенсійні виплати громадянам, які достроково вийшли 
на пенсію – 105,8 млн. грн.,
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Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань – на виплату пенсій по інвалідності внаслідок не-
щасних випадків на виробництві та професійних захворювань – 80 млн. гри-
вень.

Виконання показників

Загальні доходи
За 2014 рік до Пенсійного фонду України з усіх джерел фінансування надійш-

ло 241 871,7 млн. гривень. З урахуванням залишку коштів, який склався на початок 
року, загальний обсяг доходів становив 244 276,7 млн. гривень.

Власні надходження
Власні надходження за звітний період склали 165 923,3 млн. грн., що становить 

68,6% загального обсягу надходжень 2014 року (див. Додаток 3).

Впродовж року на надходження власних коштів негативно вплинуло:

- ненадходження у запланованому обсязі коштів на пенсійне страхування від 
сплати єдиного внеску – 1 045,6 млн. грн. (від платників, які перебувають на 
тимчасово непідконтрольних українській владі територіях Донецької та Лу-
ганської областей не надійшло 5 077,4 млн. грн.), 

- зростання заборгованості з відшкодування пільгових пенсій – 1 553,3  млн. 
гривень.

Довідково: дані про загальну заборгованість по платежах до Пенсійного фонду 
станом на 01.01.2015 наведені в додатках (див. Додатки 4, 5).

Кошти Державного бюджету України 

Загальна сума надходжень з Державного бюджету України склала 75 813,8 млн. 
грн., в тому числі кошти загального фонду – 69 156,3 млн. грн., кошти спеціального 
фонду – 6 657,5 млн. гривень.

У тому числі на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для випла-
ти пенсій – 14 683,2 млн. гривень.

Впродовж 2014 року органами Пенсійного фонду забезпечувалось надходжен-
ня зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону 
сплачуються з окремих видів господарських операцій, які зараховуються до дер-
жавного бюджету і спрямовуються на фінансування пенсійних виплат. Це, зокрема 
сплата зборів:

 • з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій/безготівковій формі – 6 658,5 
млн. грн.,

• при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клей-
мування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного 
контролю – 33,5 млн. грн.,

• під час набуття права власності на легкові автомобілі – 1 056,1 млн. грн.,
• з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна – 562,9 млн. грн.,
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• з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку – 1 320,6 
млн. грн.

Їх річний обсяг склав 9 631,6 млн. гривень. (Додаток 6)

Кошти фондів соціального страхування
З фондів соціального страхування загалом надійшло 134,5 млн. грн., в тому числі:
• Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випа-

док безробіття – 67,8 млн. грн.,
• Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та про-

фесійних захворювань – 66,7 млн. гривень.

Покриття тимчасових касових розривів
Протягом 2014 року відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України тим-

часові касові розриви Пенсійного фонду України, пов’язані з виплатою пенсій, по-
кривались за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах 
без нарахування відсотків за користування цими коштами. 

Загальний обсяг залучених позик протягом року становив 39  171,9 млн. гри-
вень.

Повернення зазначених коштів відбувалось щомісячно після закінчення ви-
платного періоду в межах фінансових можливостей Пенсійного фонду України. За-
лишок неповернутих сум станом на 1 січня 2015 року склав 969 млн. гривень.

Загальний фінансовий ресурс 
Загальний фінансовий ресурс Пенсійного фонду України для забезпечення ви-

плати пенсій та грошової допомоги, а також інших запланованих витрат у 2014 році 
становив  245 245,7 млн. грн.:

• залишок коштів на початок року – 2 405,1 млн. грн.,
• власні надходження – 165 923,3 млн. грн.,
• кошти Державного бюджету України – 75 813,8 млн. грн.,
• кошти фондів соціального страхування  – 134,5 млн. грн., 
• позика з державного бюджету – 969 млн. гривень.

II. Видаткова частина

Передбачено бюджетом

Видаткова частина на 2014 рік з урахуванням внесених змін була визначена в 
сумі 248 945,1 млн. грн., в тому числі: витрати, які згідно із нормами чинного зако-
нодавства передбачено проводити за рахунок:

- власних надходжень – 191 526,2 млн. гривень;
- державного бюджету – 57 233,1 млн. гривень;

- коштів фондів соціального страхування – 185,8 млн. гривень.
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Виконання показників

Загальний обсяг фактичних видатків
За рахунок коштів, одержаних Пенсійним фондом України у звітному періоді, 

проведено видатки на загальну суму 243 477,9 млн. гривень.

Видатки за рахунок власних надходжень
В загальній сумі видатків витрати на пенсійні виплати та інші видатки, пов’язані 

із виконанням Фондом своїх функцій, що передбачено проводити за рахунок влас-
них коштів, складають 192 374,3 млн. грн. з яких, зокрема:

• на пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – 181 921,8 млн. грн.,

• на пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законо-
давчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку 
особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» – 4 904,7 млн. грн.,

• на пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового 
складу в частині, що не перевищує розмір трудової пенсії – 2 958,1 млн. грн.,

• на адміністративні витрати, пов’язані з виконання функцій покладених на ор-
гани Пенсійного фонду – 2 239,1 млн. гривень.

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України 
Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України становили 50 957,2 

млн. гривень. Зокрема, на:
• пенсійне забезпечення працівників, зайнятих на підземних відкритих гірничих 

роботах та в металургії – 4 816,2 млн. грн.,
• виплату пенсій відповідно до пунктів «в-е» та «ж» ст. 13 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення» – 356,7 млн. грн.,
• виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшин-

ського складу строкової служби – 1 412 млн. гривень,
• виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пен-

сійними програмами, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 
пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд – 23 458 млн. гривень,

• виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників державних бю-
джетних установ та організацій – 979,7 млн. гривень,

• виплату пенсій особам, вивільненим у зв’язку із достроковим зняттям Чорно-
бильської АЕС з експлуатації – 18,8 млн. гривень,

• виплату пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, віднесеним до категорії 1 – 3 198,3 млн. гривень,

• виплату пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, віднесеним до категорій 2–4, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають 
у зонах радіоактивного  забруднення – 3 345,8 млн. гривень,

• компенсацію за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 59,4 млн. гривень,

• пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового 
складу – 13 312,3 млн. гривень.
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Видатки за рахунок коштів фондів соціального страхування

Витрати на пенсійні виплати становили:
- громадянам, які достроково вийшли на пенсію – 75 млн. грн.,
- по інвалідності внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань - 71,4 млн. гривень.

Пенсійним фондом України протягом 2014 року у повному обсязі забезпече-
но виконання обов’язків щодо виплати пенсії та грошової  допомоги 12 747,5 тис. 
пенсіонерів у встановлений законодавством терміни за виключенням тимчасово 
окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих 
територій Донецької та Луганської областей, непідконтрольних українській владі

ДОВІДКОВО:

Адміністративні видатки
В загальному обсязі видатків адміністративні витрати склали 2 239,1 млн. грн., 

або 0,9 % загальної суми видатків Пенсійного фонду. Найбільші суми використані на:
- заробітну плата з нарахуваннями  – 1 931,5 млн. грн.,
- обов’язкові комунальні платежі – 71,6 млн. грн.
- виготовлення бланків, виплатних відомостей, придбання картриджів, паперу 

тощо та оплата послуг, пов’язаних з виконанням адміністративних функцій – 54,7 
млн. гривень.

Невластиві  видатки
Видатки, що проводяться Пенсійним фондом за рахунок власних надходжень на 

виплати, які не мають страхового характеру (невластиві видатки), негативно вплива-
ють на фінансовий стан Фонду. Це, зокрема, виплата пенсій за вислугу років, цільової 
грошової допомоги на прожиття інвалідам війни та учасникам бойових дій і, особливо 
значні суми, – це видатки на доплату до розміру мінімальної пенсії (див. Додаток 7).

Пенсійні виплати через банківські установи
Відповідно до норм чинного законодавства виплата пенсій та грошової допо-

моги забезпечується за вибором пенсіонера через банківські установи або регіо-
нальні відділення УДППЗ «Укрпошта».

Оплата послуг з виплати та доставки пенсій через відділення УДППЗ «Укрпошта» 
здійснюється у відповідності із затвердженими тарифами (по місту –  0,79% виплаче-
них сум, по селу – 1,56%). У 2014 році на оплату зазначених послуг було витрачено 
1 170,2 млн. гривень. В той же час, банківські установи здійснюють пенсійні виплати 
безоплатно. 

На економне та раціональне використання коштів у 2014 році позитивно впливало 
зростання обсягу пенсійних виплат через поточні рахунки в банківських установах який 
за звітний період склав 140 306,7 млн. грн., що на 1 722,1 млн. грн. більше, ніж у 2013 році.

Чисельність одержувачів пенсій та грошової допомоги в установах банків ста-
ном на 1 січня 2015 року склала 6  512,9 тис. осіб, що становить 53,6 % загальної 
чисельності пенсіонерів.

Дані щодо розмірів пенсій та чисельності пенсіонерів за видами призначених 
пенсій наведені у додатках (див. Додатки 8, 9).
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БЮДЖЕТ

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРЇНИ

НА   2015  РІК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 лютого 2015 р. № 67
Київ

Про затвердження бюджету 

Пенсійного фонду України на 2015 рік

Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2014 рік, 

що додається.

Прем’єр-міністр України                    А. ЯЦЕНЮК

Інд. 26
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 25 лютого 2015 р. № 67

БЮДЖЕТ

Пенсійного фонду України на 2015 рік
(тис. гривень)

Залишок коштів на початок року 1 720 700

Доходи:  

власні надходження, усього 172 457 231,5

у тому числі:  

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування 168 082 000

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними кошта-
ми Пенсійного фонду України 29 289,5

кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових праців-
ників, що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджет-
них і недержавних підприємств та установ

43 826,5

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та 
доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкід-
ливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1

2 584 084,4

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та 
доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на ро-
ботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2

1 562 991,8

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на 
території України 53 370

інші надходження 101 669,3

Усього власних надходжень з урахуванням залишку 174 177 931,5

кошти Державного бюджету України, усього 61 868 371,2

у тому числі:  

дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призна-
чених за різними пенсійними програмами 61 868 371,2

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхуван-
ня на випадок безробіття 77 742,9

Усього доходів 236 124 045,6
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Видатки:  

за рахунок власних надходжень, усього 198 623 601,4

у тому числі на:  

пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до За-
кону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня»

187 877 612,5

виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами 
в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

4 948 789,9

виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що 
відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних і недер-
жавних підприємств та установ

86 833,3

виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із 
Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників 
бойових дій та інвалідів війни»

105 421,4

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і ря-
дового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно 
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування»

3 035 656

пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних 
пенсіонерів 102 257,3

розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готів-
кою виплати пенсії і грошової допомоги 109 038,1

керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 2 263 652,7

виготовлення пенсійних посвідчень та документів, що підтверджують 
статус застрахованої особи 2 623,8

виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з 
призначення та виплати пенсій 39 785,5

створення програмно-технічного забезпечення системи інформацій-
но-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України 51 930,9

за рахунок коштів Державного бюджету України, усього 54 697 595,7

у тому числі на:  

виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різни-
ми пенсійними програмами 54 697 595,7

за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування на випадок безробіття 77 742,9

Усього видатків 253 398 940

Залишок коштів на кінець року 1 720 700

Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (–) –18 995 594,4

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 18 995 594,4
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Основні параметри

бюджету Пенсійного фонду України на 2015 рік

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 № 67 затверджено 
бюджет Пенсійного фонду України на 2015 рік (див. Додатки 10,11,12).

Бюджет Фонду сформовано з урахуванням норм чинного пенсійного законо-
давства, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України 
на 2015 рік, положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 
та звітних даних.

Власні надходження визначалися з урахуванням даних Державної фіскальної 
служби щодо планових обсягів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування в обсязі 172,5 млрд. гривень, що на 5,2% перевищує фактич-
ні обсяги відповідних надходжень за 2014 рік. 

В основу розрахунку покладався визначений макропоказниками фонд оплати 
праці, з якого сплачуються страхові внески, в сумі 467 млрд. гривень.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2015 рік враховує кошти в сумі 80,9 млрд. 
гривень, які у 2015 році передбачені державним бюджетом:

• на фінансування пенсійних виплат, призначених за різними пенсійними про-
грамами  – 61,9 млрд. гривень;

• на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для виплати пенсій – 19 млрд. 
гривень.

Загальний обсяг доходів Фонду на 2015 рік (без урахування залишку коштів на 
початок року) прогнозується в сумі 234,4 млрд. гривень.

Видаткова частина визначена в обсязі 253,4 млрд. гривень.
При формуванні видаткової частини враховано, що з 1 грудня 2015 року роз-

мір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зросте з 949 гривень до 1 074 
гривні, як і визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 
рік». 

З урахуванням виділених з Державного бюджету України коштів на покриття 
дефіциту коштів для виплати пенсій бюджет Пенсійного фонду на 2015 рік є збалан-
сованим і передбачає забезпечення фінансовими ресурсами видатків на пенсійні 
виплати у повному обсязі.
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ДОДАТКИ

Основні параметри виконання бюджету 

Пенсійного фонду України у 2014 році

Додаток 1

Д О Х О Д И 241 871 7 млн грн В И Д А Т К И 243 477 9 млн грнД О Х О Д И – 241 871,7 млн. грн. В И Д А Т К И  – 243 477,9  млн. грн.

Надходження власних коштівНадходження власних коштів
163 923,3 млн. грн. Видатки на пенсійні виплати, фінансування 

яких здійснюється за рахунок власних 
коштів  192 374,3 млн. грн.

Кошти Державного бюджету України

дотація на
покриття 

Кошти Державного бюджету України
всього – 75 813,8 млн. грн.

дотація на 
пенсійні виплати
53 759,7  млн. грн.

дефіциту коштів 
для виплати 

пенсій  14 683,2
млн. грн.

Видатки на виплату пенсій, надбавок 
та підвищень до пенсій, призначених 
за різними пенсійними програмами, 

фінансування яких здійснюється 

Сплата страхових 
внесків за деякі категорії 

застрахованих осіб –
7 370,9 млн. грн.

ф у
за рахунок коштів держбюджету 

50 957,2 млн. грн.

Залишок коштів на кінець року – 1 767,8 млн. грн.
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Питома вага видатків Пенсійного фонду України 

у ВВП за 2010-2014 роки

Додаток 2

159 473,1

Загальний обсяг власних надходжень –
165 923,3 млн. грн. 

4 006,2
398,5

45,5
2 000,0

частина єдиного внеску, розподілена на пенсійне страхування
і і і ій ( 1 2)відщкодовані суми пільгових пенсій (список 1 та 2)
відшкодовані суми наукових пенсій
інші надходження
кошти фондів соціального страхування відповідно до ст. 27 ЗУ «Про Державний бюджет Украйни на 2014 рік»

Структура власних надходжень 

Пенсійного фонду України у 2014 році, млрд. грн.

Додаток 3
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Інформація щодо заборгованості з платежів

до Пенсійного фонду України
(тис. грн.)

Станом на 
Заборгованість 
на 01.01.2015, 

всього

у тому числі 

економічно-
активних 
платників 

платників, які 
перебувають 
у процедурах 

банкрутсва

 платників, 
у яких відсутні 
активи для її 
погашення

недоїмка зі сплати страхових внесків 1 119 847,9 245 777,4 729 350,0 144 720,5

заборгованість з відшкодування витрат на виплату 
та доставку пенсій призначених на пільгових умовах

7 715 227,7 5 338 867,7 1 910 986,2 465 373,8

в т.ч. по державних підприємствах 6 025 483,4 х х х

з них Міненерговугілля 4 472 686,1 х х х

заборгованість з відшкодування коштів по науко-
вих пенсіях

98 360,6 76 008,2 18 120,1 4 232,3

заборгованість з відшкодування регресних вимог 25 090,4 17 711,2 2 395,6 4 983,5

Заборгованість з платежів до Фонду, всього 8 958 526,6 5 678 364,5 2 660 851,9 619 310,1

Крім того, накладено фінансових санкцій та пені, 
які ще несплачені в порядку календарної черговості 
зарахування платежів

524 195,6 196 080,3 247 108,7 81 006,6

Разом заборгованість 9 482 722,2 5 874 444,8 2 907 960,6 700 316,7

Борг зі сплати єдиного внеску (за даними 
Міністерства доходів і зборів України)

4 926 958,3      

Додаток 4

Структура заборгованості  з відшкодування пільгових пенсій в розрізі 

міністерств, інших центральних органів влади, установ та організацій України

станом на 01.01.2015 року

Додаток 5

Міністерство 
промислової 

політики України 
149,5 млн. грн.

1,9%Підприємства з 
недержавною 

формою власності
1 527,1 млн. грн.

19,8%

Інші 
303,1 млн. грн.

3,9%

ДК 
«Укроборонпром»

147,5 млн. грн. 
1,9%

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України

4 472,7 млн. грн.
58,0%

Фонд державного 
майна України 
952,6 млн. грн.

12,3%

Підприємства 
підпорядковані органам 

самоврядування, 
державним 

адміністраціям 
162,7 млн. грн.

2,2%
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Надходження зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування

з окремих видів господарських операцій за 2014 рік

Додаток 6

З послуг стільникового 
рухомого зв’язку
1 320,6 млн. грн.

13,7 %

З операцій 
придбавання 

нерухомого майна
562,9 млн. грн.

5 8 %

З операцій купівлі 
іноземної валюти в 

безготівковій та/або 
готівковій формі
6 658,5 млн. грн.

69,1 %

5,8 %

При набутті права 
власності на легкові 

автомобілі
1 056,2 млн. грн.

11 %

Від продажу ювелірних 
виробів із золота

33,6 млн. грн.
0,4 %

Дані 

щодо невластивих видатків 

Пенсійного фонду України

№ 
з/п Зміст Чисельність, 

осіб
Сума коштів, 

млн. грн.

1
Видатки на виплату різниці пенсії, обчисленої за стра-
ховий стаж та мінімальним розміром пенсії (ст. 28 ЗУ 
№ 1058)

7 114 775 32 307,7

2 Видатки на виплату пенсій за вислугу років 171 010 2 152,6

3 Видатки на виплату цільової грошової допомоги на про-
життя інвалідам війни та учасникам бойових дій 168 846 105,4

  ВСЬОГО 7 454 631 34 565,7

Додаток 7
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по інвалідності

1 359 697 осіб              

(1 390,01 грн.)

за віком 

9 340 595 осіб

(1 572,98  грн.)

у зв'язку з  втратою 

годувальника         

580 154 особи          

(1 306,72 грн.)

за вислугу років            

220 093 особи               

(1 652,55 грн.)

соціальні пенсії            

106 324 особи              

(976,99 грн.)

довічне грошове                 

утримання суддів                

1 333 особи                       

(16 302,18 грн.)

пенсії                      

військовослужбовців   

538 993 особи                         

(2 562,70 грн.)

Загальна чисельність пенсіонерів –
12 147 189 осіб,

середній розмір пенсійної виплати –
1 581,54 грн.

Розподіл пенсіонерів по видах та розмірах призначених пенсій

 станом на 01.01.2015 року

Додаток 8

1 378 001 600,00

1 147,00 1 218,00 1 218,00

1 074 00

1 378,00

1 200 00

1 400,00

1 600,00

894,00
949,00 949,00

1 074,00

1 000,00

1 200,00

600,00

800,00

200,00

400,00

0,00
на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.12.2015

П й і і іб і іПрожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність , грн.
Місячний розмір мінімальної заробітної плати , грн.

Динаміка розмірів окремих державних соціальних стандартів та гарантій, 

що впливали на бюджет Пенсійного фонду України

Додаток 10
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3
Соціальні пенсії (106 324 особи)

ро пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб 

льницького і рядового складу органів внутрішніх справ 

та деяких інших осіб" (50 120 осіб)

о загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

(10 807 376 особи)

"Про зайнятість населення" (2 454 осіб)

ро статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

аслідок Чорнобильської катастрофи"ст.54 (84 420 особи)

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового 

складу силових структур (538 993 осіб)

"Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів" (3 586 осіб)

"Про судову експертизу" (144 осіб)

"Про державну службу, Про дипломатичну службу"        

(110 004 особи)

Згідно із Митним кодексом України (980 осіб)

"Про наукову та науково-технічну діяльність"        

(64 313 особи)

"Про судоустрій і статус суддів" (1 369 особи)

"Про прокуратуру" (5 592 особи)

"Про статус народного депутата" (980 осіб)

"П

начал

"Про

"Пр

вна

"
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Залишок коштів на початок року – 1 720,7 млн. грн.

Д О Х О Д И 253 398 9 млн грн В И Д А Т К И 253 398 9 млн грнД О Х О Д И – 253 398,9 млн. грн. В И Д А Т К И  – 253 398,9 млн. грн.

Надходження власних коштів
172 457,2 млн. грн.

(+5 529,2 млн. грн. в порівнянні з 2014 р.)
Видатки на пенсійні виплати, фінансування 

яких здійснюється за рахунок власних 
коштів  198 623,6 млн. грн.

(+7 097,4 млн. грн. в порівнянні з 2014 р.)
Кошти Державного бюджету України

дотація 
ій і

покриття 
дефіциту

Кошти Державного бюджету України
всього – 80 864,0 млн. грн.

на пенсійні 
виплати
54 697,6 
млн. грн.

дефіциту
коштів для 

виплати пенсій  
18 995,6
млн. грн.

Видатки на виплату пенсій, надбавок 
та підвищень до пенсій, призначених 
за різними пенсійними програмами

Сплата 
страхових внесків 
за деякі категорії 

застрахованих осіб –
7 170 8 млн грн

за різними пенсійними програмами, 
фінансування яких здійснюється 
за рахунок коштів держбюджету 

54 697,6 млн. грн.
(–2 535,5 млн грн в порівнянні з 2014 р )7 170,8 млн. грн.

Залишок коштів на кінець року – 1 720,7 млн. грн.

( 2 535,5 млн. грн. в порівнянні з 2014 р.)

Основні параметри бюджету 

Пенсійного фонду України на 2015 рік

Додаток 11

Динаміка власних надходжень

Питома вага власних надходжень 
Пенсійного фонду України
у структурі загальних доходів 

Динаміка власних надходжень 

Пенсійного фонду України, млрд. грн.

166,9
172,5

170
175

у с ру ур за аль до од в
Фонду знаходиться в межах
67 – 70 відсотків 163,9

158
150
155
160
165

2012 рік (факт) 2013 рік (факт) 2014 рік (факт) 2015 рік

Питома вага коштів Державного 
бюджету України на пенсійні 
виплати, фінансування яких 
чинними законодавчими 

(проект
бюджету)

Динаміка надходжень коштів Державного бюджету д
нормами визначено проводити 
за рахунок коштів держбюджету, 
знаходиться в межах 
30 -33 відсотки

України на фінансування пенсійних програм, 

млрд. грн.

75 8

83,2 80,9

64 250
100

75,864,2
0

50

2012 рік

(факт)

2013 рік

(факт)

2014 рік

(факт)

2015 рік

(проект

бюджету)

Динаміка надходжень коштів з основних джерел доходів 

Пенсійного фонду України

Додаток 12
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