
 

 

Звіт 
про стан реалізації заходів за 9 місяців 2017 року,  

визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України на 2017 рік 

 

 
№ 

пунктів 

програ

ми 

 

Заходи щодо усунення  

корупційного ризику 

Строк 

виконання 

заходу 

 

Відповідальні за 

виконання 

 

Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 

Нормативно – правові корупційні ризики 

1 Здійснення моніторингу норм та 

практики застосування 

законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність органів 

Пенсійного фонду України, з 

метою їх перегляду (у разі 

необхідності) та забезпечення 

відповідності актуальним 

корупційним викликам і загрозам 

Протягом року. Заступники Голови 

правління, 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь. 

 

Виконується. 
Здійснюється постійний моніторинг норм та практики 

застосування законодавчих та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду 

України, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть 

сприяти втягненню працівників органів Фонду в корупційну 

чи злочинну діяльність.  

Постановою правління Пенсійного фонду України від 06 

квітня 2017 року № 7-1 внесено зміни до Положення про 

головні управління Пенсійного фонду України в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та 

Положення про управління Пенсійного фонду України в 

районах, містах, районах у містах, а також про об'єднані 

управління, що затверджені постановою правління Фонду 

від 22 грудня 2014 року № 28-2, та зареєстровані в Мінюсті 

15.01.2015 за № 41/26486.  

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 

"Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд 

України", який 02.10.2017 направлено на розгляд Уряду.   
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Дослідження проектів нормативно-

правових актів та організаційно-

розпорядчих документів, що 

видаються Пенсійним фондом 

України, додержання порядку 

узгодження та схвалення проектів 

рішень. 

Протягом року. Заступники Голови 

правління,  

Шуляк А. П.,  

Рябцева Т. Б  

 

Досліджено проекти 8 нормативно-правових актів та 355 

організаційно-розпорядчих документів, що видані 

Пенсійним фондом України. Здійснюється постійний 

контроль додержання порядку узгодження та схвалення 

проектів рішень. 
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Організаційні корупційні ризики 

3.1 Проведення аналізу існуючої 

практики взаємодії служб та 

спеціалістів в Пенсійному фонді 

України та його органах при 

виконанні покладених на них 

завдань, з метою вдосконалення 

механізму багатоступеневого 

внутрішнього контролю за 

реалізацією ними своїх 

повноважень, зокрема, 

дискреційних. 

Протягом року. Заступники 

Голови правління, 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно. 

Здійснюється постійний аналіз взаємодії між 

структурними підрозділами органів Пенсійного фонду 

України при виконанні покладених на них завдань. Дане 

питання досліджується в ході внутрішніх аудитів та інших 

контрольних заходів.  

В цілому, в органах Фонду забезпечуються 

багатоступеневий внутрішній контроль при реалізації 

повноважень. Здійснюються заходи по запровадженню 

централізованого призначення та виплати пенсій. У разі 

виявлення упущень в організації контролю, проводиться 

робота по їх усуненню та вживаються заходи щодо 

запобігання подібних випадків в інших територіальних 

управліннях. Крім того, запроваджуються додаткові методи 

контролю. Так, наприклад, у ІІ кварталі 2017 року 

запроваджено централізований контроль за здійсненням 

виплати одержувачам пенсій з числа внутрішньо 

переміщених осіб, по яких проведено одноразову виплату 

пенсій з поверненням сум недоотриманих виплат за минулі 

періоди. 

У І півріччі 2017 року переглянуто повноваження 

територіальних управлінь щодо проведення перевірок 

суб’єктів господарювання та централізовано відповідні 

функції на рівні головних управлінь в областях, що дало 

змогу посилити контроль за здійсненням дискреційних 

повноважень територіальних управлінь районного рівня, 

зокрема в частині застосування штрафних санкцій до 

суб’єктів господарювання. 
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3.2 Проведення аналізу діючих 

нормативно-правових актів щодо 

передбачення в них ефективних 

заходів запобігання виникненню, 

виявлення та врегулювання 

конфлікту інтересів службових 

осіб органів Пенсійного фонду 

України та внесення пропозицій 

щодо необхідності їх перегляду, 

включаючи урегулювання 

механізмів контролю за 

прийняттям рішень про пенсійне 

забезпечення працівників органів 

Пенсійного фонду України та 

членів їх сімей. 

Протягом року Заступники 

Голови правління, 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь. 

 

Виконується  

В Пенсійному фонді України вживаються заходи по 

запровадженню централізованого призначення та виплати 

пенсій, що сприятиме запобіганню виникнення конфлікту 

інтересів при прийнятті рішень про пенсійне забезпечення 

працівників органів Пенсійного фонду України та членів їх 

сімей. 

Відповідні механізми контролю передбачено діючим 

Порядком подання та оформлення документів для 

призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування", затвердженим постановою правління 

Пенсійного фонду України від  25.11.2005  № 22-1, 

зареєстрованим в Мінюсті 27.12.2005 за № 1566/11846, та 

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, зареєстрованим в Мінюсті 18.08.2015 за 

№ 991/27436. 

З метою вдосконалення механізмів контролю 

опрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до 

вищезазначених нормативно-правових актів в рамках 

подальшого впровадження системи обслуговування громадян 

в органах Пенсійного фонду України на базі централізованих 

інформаційних технологій. 

3.3 Моніторинг положень про 

структурні підрозділи та посадових 

інструкцій працівників з метою 

своєчасного приведення їх у 

відповідність до змін у 

антикорупційному законодавстві 

України та підзаконних актах. 

Протягом 

місяця,  

у разі змін у 

законодавстві 

Заступники 

Голови правління, 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно. 

З урахуванням оптимізації структури центрального 

апарату Пенсійного фонду України переглянуто положення 

про структурні підрозділи центрального апарату, посадових 

інструкцій працівників, та приведено у відповідність до норм 

чинного законодавства України (наказ від 15.03.2017 № 40). 

Аналогічна робота проведена в територіальних управліннях 

Фонду. Здійснюється моніторинг зазначених документів з 

метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у 

антикорупційному законодавстві України та підзаконних 

актах. 
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4. Здійснення моніторингу рішень 

щодо пенсійного забезпечення 

працівників органів Пенсійного 

фонду України та керівного складу 

територіальних органів Фонду, 

членів їх сімей, з метою контролю 

за своєчасним вжиттям заходів, 

спрямованих на запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів 

Щокварталу Заступники 

Голови правління, 

Шуляк А. П., 

начальники 

територіальних 

управлінь. 

 

Виконується постійно. 

Здійснюється щоквартальний моніторинг рішень щодо 

пенсійного забезпечення працівників головного управління та 

керівного складу територіальних управлінь Фонду, членів їх 

сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, 

спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів. 

З початку року територіальними управліннями прийнято 

рішень щодо пенсійного забезпечення 185 працівників 

органів Фонду. 

 

5.1 Забезпечення у визначеному 

законодавством порядку процедур, 

що здійснюються в рамках 

проведення верифікації та 

моніторингу достовірності 

інформації, поданої фізичними 

особами для нарахування та 

отримання соціальних виплат, 

пільг, субсидій, пенсій, заробітної 

плати, інших виплат, що 

здійснюються за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, 

коштів Пенсійного фонду України, 

фондів загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування 

Протягом року, 

за окремими 

графіками 

Машкін В. Г., 

Малецький О. М. 

начальники 

територіальних 

управлінь  

 

Виконується постійно.  

Постановою правління Пенсійного фонду України від 

04.10.2017 № 21-1 та наказом Міністерства фінансів України 

від 04.10.2017 № 830 затверджено Порядок обміну 

інформацією між Міністерством фінансів України та 

Пенсійним фондом України для здійснення верифікації і 

моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними 

особами, який направлені до Міністерства юстиції України 

для їх державної реєстрації. 

Пенсійним фондом України з лютого 2016 року надано 

майже 145 млн. первинних записів для проведення 

верифікації.  

Верифікація здійснювалась шляхом повної перевірки 

даних із запрошенням пенсіонерів до управлінь Пенсійного 

фонду України, виїздом за місцем проживання пенсіонера, 

зазначеним в пенсійний справі, для його ідентифікації та 

підтвердження інших даних, направлення в установленому 

порядку запитів до органів державної влади.  

 

5.2. Проведення співставлення даних, 

що містяться в базах даних 

одержувачів пенсій, з даними 

Центрального банку даних з 

проблем інвалідності. 

До 01 жовтня  

2017 року 

Машкін В. Г., 

Малецький О. М., 

Ковпашко І. В. 

 

Виконано частково 

Міністерству соціальної політики направлено Протокол 

інформаційного обміну між Централізованим банком даних з 

проблем інвалідності та реєстром застрахованих осіб 

державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. Триває процес узгодження. 
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6 Розробка та впровадження 

автоматизованих механізмів 

здійснення контролю за повнотою 

та своєчасністю направлення 

підвідомчими органами 

розрахунків для відшкодування 

витрат на виплату та доставку 

пенсій, призначених на пільгових 

умовах, витрат на фінансування 

різниці у розмірах пенсій науковим 

працівникам, передачі карток 

особових рахунків платників та 

інших документів органам 

Пенсійного фонду України за 

новим місцезнаходженням 

платника 

Протягом року, 

за окремими 

графіками 

Малецький О. М., 

Король Т. І. 

 

Виконується.  

В централізованій підсистемі Інтегрованої комплексної 

інформаційної системи Пенсійного фонду України 

“Призначення та виплата пенсії на базі електронної пенсійної 

справи” реалізовано можливість направлення підвідомчими 

органами розрахунків для відшкодування витрат на виплату 

та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, витрат 

на фінансування різниці у розмірах пенсій науковим 

працівникам, передачі карток особових рахунків платників та 

інших документів органам Пенсійного фонду України за 

новим місцезнаходженням платника. 

 

7 Упорядкування з метою 

упередження порушень щодо 

цілісності, повноти та 

достовірності інформації про 

застрахованих осіб механізмів 

аналізу поданих відомостей, 

перегляд Положення про реєстр 

застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування, затвердженого 

постановою правління Пенсійного 

фонду України від 18 червня 2014 

року № 10-1, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 08 

липня 2014 року за № 785/25562. 

Протягом року, 

за окремими 

графіками 

Машкін В Г., 

Малецький О. М.  
Виконується.  

Підготовлено оновлену редакцію Положення про реєстр 

застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

яку направлено на погодження до зацікавлених міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади. 

В рамках щоденного інформаційного обміну 

завантажуються дані про страхові виплати,                              

що здійснюються при настанні нещасних випадків на 

виробництві або професійних захворювань. 

Щомісячно, після проведення виплати, завантажуються 

дані про пенсійні виплати. 

Завантажено інформацію за попередні роки, починаючи з 

2012 року, щодо страхових виплат на випадок безробіття. 

 

8.1 

 

Оприлюднення програм та інших 

заходів антикорупційного 

спрямування, які впроваджені в 

роботу органів Пенсійного фонду 

України. 

Протягом 3 

робочих днів 

після 

затвердження 

Машкін В. Г., 

Шуляк А. П., 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконано. 

На офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України 

оприлюднено Антикорупційну програму Пенсійного фонду 

України на 2017 рік. 
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8.2 

 

Моніторинг стану впровадження 

антикорупційних заходів, 

підготовка та оприлюднення звіту 

про його результати 

ІІ, ІІІ, ІV 

квартали 

Машкін В. Г., 

Шуляк А. П., 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується щоквартально.  
Забезпечено моніторинг стану реалізації заходів, 

передбачених Антикорупційною програмою, за І півріччя та 

за 9 місяців 2017 року.  

Звіт про результати моніторингу стану впровадження 

антикорупційних заходів протягом І півріччя 2017 рік 

оприлюднено на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду 

України. 

8.3 

 

Забезпечення в установленому 

порядку оприлюднення інформації 

про закупівлі товарів, робіт і 

послуг та використання коштів 

Пенсійного фонду України, 

передбаченої законодавством 

Протягом року, 

за окремим 

графіком 

Рябцева Т. Б., 

Король Т. І., 

Усачова Т. М., 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно.  
Оприлюднення інформації про здійснення публічних 

закупівель здійснюється у порядку і строки, передбачені 

Законом України «Про публічні закупівлі». Протягом 9 

місяців 2017 року застосовано 19 переговорних процедур, 16 

процедур відкритих торгів, за результатами яких укладено, 

відповідно, 19 та 11 договорів, на загальну суму 97 308 179,73 

грн. 

8.4 

 

 

Залучення громадськості до 

обговорення підсумків роботи 

органів Пенсійного фонду України, 

оцінки виконання покладених 

функцій, включаючи анкетування, 

опитування та інші методи 

комунікації з громадськістю. 

Надання узагальненого звіту про 

результати виконання 

антикорупційних заходів 

Громадській раді при Пенсійному 

фонді України. 

Протягом року, 

за окремими 

графіками 

Машкін В. Г., 

Шуляк А. П., 

Усачова Т. М. 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно.  
16 березня 2017 року відбулось публічне представлення 

звіту про виконання бюджету Фонду за 2016 рік та публічний 

звіт Голови правління за 2016 рік. Відповідна інформація 

оприлюднена в газетах “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, 

“Пенсійний кур’єр” та на офіційному сайті Фонду. 

У квітні та травні 2017 року проведено робочі зустрічі з 

представниками Урядово-громадської ініціативи “Разом 

проти корупції”, у яких також брали участь члени 

Громадської ради при Пенсійному фонді України. 

Проведено 2 засідання Громадської ради при Пенсійному 

фонді України. (6 квітня та 16 травня), на яких розглянуті 

питання щодо основних напрямів реформування пенсійного 

забезпечення у 2017 році та роботу територіальних органів 

Фонду щодо мінімізації корупційних ризиків. 

Створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у 

Пенсійному фонді України, до складу якої увійшли 

представники громадськості, які є експертами Урядово-

громадської ініціативи “Разом проти корупції”. 
Реалізуються заходи щодо інформаційної компанії 

стосовно поширення серед населення ідей нетерпимості до 

проявів корупції, пропагування переваг правомірної 
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поведінки в усіх сферах суспільного життя. Зворотній зв'язок 

із громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних 

правопорушень здійснюється за телефонами Контакт-центру 

Пенсійного фонду України та «гарячих» ліній територіальних 

управлінь Фонду. 

8.5 Забезпечення доступу 

громадськості до ознайомлення з 

проектами нормативно-правових 

актів з питань діяльності органів 

Пенсійного фонду України та 

публічної інформації, яка 

отримана, створена або 

знаходиться у володінні 

Пенсійного фонду України, у тому 

числі у формі відкритих даних, 

відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 2015 року № 835 “Про 

затвердження Положення про 

набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих 

даних” 

Протягом року Усачова Т. М., 

Малецький О. М., 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно.  
Для забезпечення проведення електронних консультацій з 

громадськістю в мережі Інтернет на web-сторінці: 

www.pfu.gov.ua оприлюднено план діяльності Фонду з 

підготовки проектів регуляторних актів та змін  до нього, 

проекти регуляторних актів, аналіз регуляторного впливу, 

звіти про відстеження результативності регуляторних актів. 

Також оприлюднювались проекти актів Кабінету Міністрів 

України та проекти відомчих нормативно-правових актів 

Фонду. 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” та постанови правління Фонду від 15.08.2011 № 

22-1 “Про організацію виконання норм Закону України “Про 

доступ до публічної інформації” за оперативними даними 

опрацьовано 3646 інформаційних запитів (з них – 710 по 

центральному апарату Фонду), що надійшли у звітному 

періоді до органів Фонду.  На всі запити надано відповіді у 

визначені законодавством строки.  

Забезпечено ведення системи обліку публічної інформації 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 21.11.2011 № 1277 “Питання системи обліку публічної 

інформації”. Зведений реєстр відомостей про документи 

електронної бази даних системи обліку публічної інформації 

публікується на офіційному веб-сайті Фонду. 

На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

(data.gov.ua) розміщено наступну інформацію, яка періодично 

оновлюється:  

- річні плани закупівель; 

- перелік адміністративних послуг; 

- інформація про організаційну структуру Фонду; 

- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

державне підприємство “Інформаційний центр 

персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”; 

- баланс (Звіт про фінансовий стан) державне 
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підприємство "Інформаційний центр персоніфікованого 

обліку Пенсійного фонду України"; 

- звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду (форма № 2Д) 2506080; 

- звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду (форма  № 2Д) 2501590; 

- звіт про надходження запитів на публічну інформацію в 

органах Пенсійного фонду України; 

- звіт про надходження запитів на публічну інформацію в 

центральному апараті Пенсійного фонду України; 

- правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно 

до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 

Також на офіційному сайті Пенсійного фонду України 

(pfu.gov.ua) щоквартально розміщується інформація щодо 

чисельності отримувачів пенсійних виплат в розрізі областей 

та середніх розмірів призначених місячних пенсій. 

Кадрові корупційні ризики 

9.1 Забезпечення повноти та 
своєчасності розгляду 
повідомлень громадян та 
перевірки отриманої інформації 
щодо можливих корупційних 
правопорушень з боку 
працівників органів Пенсійного 
фонду України, що надходять до 
органів Пенсійного фонду 
України. У разі виявлення 
корупційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення чи 
одержання інформації про 
вчинення такого 
правопорушення працівниками 
органів Фонду - вжиття заходів 
щодо припинення такого 
правопорушення та негайного 
письмового повідомлення про 
його вчинення спеціально 
уповноваженого суб’єкта у 
сфері протидії корупції. 

Протягом року 

відповідно до 

встановлених 

законодавством 

термінів 

Машкін В. Г.,  

Шуляк А П.,  

Усачова Т. М., 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно.  

За 9 місяців ц.р. від підприємств, установ та організацій, 

фізичних осіб-підприємців, органів місцевого 

самоврядування та громадян надійшло 36 повідомлень (в 

тому числі 7 анонімних) щодо можливих корупційних 

порушень з боку посадових осіб органів Фонду.  

За результатами розгляду 32 звернень викладені факти не 

підтвердились. В 4 випадках викладена інформація 

підтвердилась: у 2 випадках (Донецька область) документи 

передані до правоохоронних органів; в 1 випадку 

(Тернопільська області) на державного службовця накладено 

дисциплінарне стягнення та переведено на іншу посаду; в 1 

випадку (Київська область) направлено лист до 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 
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9.2 Проведення за принципом 

“таємних покупців” 

оперативних перевірок 

організації та здійснення 

прийому громадян в 

територіальних управліннях із 

залученням до моделювання 

ситуацій представників 

громадськості.  

Щокварталу Заступники 

Голови правління, 

Шуляк А. П., 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь 

Виконується постійно. 

Проведено 188 оперативних перевірок з питань організації 

обслуговування громадян в територіальних  управліннях 

Фонду та 5 перевірок щодо стану дотримання вимог 

експлуатації комплексної системи захисту інформації вузлів 

інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду 

України. 

9.3. Продовження впровадження 

відео- та аудіо- фіксації під час 

проведення прийому громадян, 

із забезпеченням права осіб, які 

звертаються на прийом, на 

таємницю особистого та 

приватного життя. 

За окремим 

графіком 

Заступники 

Голови правління, 

Малецький О. М., 

Усачова Т. М., 

Король Т. І., 

начальники 

територіальних 

управлінь 

В процесі виконання. 

Продовжується впровадження відео- та аудіо- фіксації під 

час проведення прийому громадян, із забезпеченням права 

осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та 

приватного життя в межах обсягів фінансування. 

Встановлено відео та аудіо фіксації процесу прийому 

громадян в громадській приймальні центрального апарату 

Пенсійного фонду. 

9.4 Продовження впровадження 

механізму обслуговування 

громадян та обробки пенсійної 

документації на базі 

централізованих інформаційних 

технологій з унеможливленням 

підготовки документів про 

призначення (перерахунок) 

пенсій спеціалістами органів 

Пенсійного фонду України, які 

безпосередньо здійснюють 

прийом громадян 

За окремим 

графіком 

Машкін В. Г., 

Ковпашко І. В., 

начальники 

територіальних 

управлінь 
 

Виконується. 
Департаментом пенсійного забезпечення підготовлено 

методичні рекомендації щодо порядку дій спеціалістів 
підрозділів обслуговування громадян в умовах запровадження 
централізованого призначення та виплати пенсій. 

Опрацьовуються пропозиції щодо внесення змін до 
Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, 
які звертаються до органів Пенсійного фонду України, 
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду 
України від 30.07.2015 № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 18 серпня 2015 за № 991/27436, Порядку 
подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду 
України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846, щодо 
подальшого впровадження системи обслуговування громадян в 
органах Пенсійного фонду України на базі централізованих 
інформаційних технологій. 
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9.5 Проведення моніторингу 

додержання державними 

службовцями антикорупційного 

законодавства та законодавства 

про державну службу щодо 

сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності, 

обмеження спільної роботи 

близьких осіб 

Щокварталу Заступники 

Голови правління,  

Шуляк А. П.,  

Усачова Т. М., 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно. 

Забезпечується постійний моніторинг додержання 

посадовими особами антикорупційного законодавства, 

насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. 

Протягом 9 місяців в територіальних управліннях 

встановлено 48 випадків конфлікту інтересів, визначених у 

розділі V Закону України «Про запобігання корупції». У 44 

випадках конфлікт врегульовано. Залишаються не 

врегульованими 4 випадки конфлікту інтересів державних 

службовців об’єднаних управлінь Фонду у Дніпропетровській 

області (наявність родинних стосунків) у зв’язку з тим, що 

одна із сторін конфлікту знаходиться в соціальній відпустці 

по догляду за дитиною до 3-х років. 

 

10 Забезпечення проведення 

перевірок фактів подання 

декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, 

суб’єктами декларування, які 

працюють (працювали) в 

органах Фонду, 

У встановлені 

законодавством 

терміни 

Машкін В. Г.,  

Усачова Т. М.,  

Шуляк А. П., 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь 

Виконано.  

Забезпечено контроль за своєчасність подання 35,5 тис. 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру. Встановлено факти 

неподання/несвоєчасного подання декларацій 472 особами. 

До Національного агентства з питань запобігання корупції 

направлено повідомлення про факти антикорупційного 

законодавства у випадках неподання та несвоєчасного 

подання декларацій державними службовцями. 

 

11.1 Забезпечення функціонування 

системи правової освіти 

працівників Пенсійного фонду 

України та його територіальних 

органів, в тому числі у сфері 

антикорупційного 

законодавства та законодавства 

про державну службу 

За окремим 

планом 

Машкін В. Г., 

 Усачова Т. М., 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно. 

Протягом 9 місяців 190 осіб підвищили кваліфікацію за 

програмою короткотермінових семінарів з питань запобігання 

і протидії корупції в територіальних управліннях Фонду. На 

базі навчально-методичного центру Державного 

підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого 

обліку Пенсійного фонду України” навчання пройшли 520 

осіб. Знання  фахівцями Фонду антикорупційного 

законодавства перевірялись на їх підсумковому тестуванні. 
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11.2 Розробка акту Пенсійного 

фонду України щодо критеріїв 

та системи оцінки ефективності 

роботи працівників органів 

Пенсійного фонду України для 

визначення рівня 

результативності та 

ефективності служби, 

планування кар’єри, виявлення 

необхідності підвищення рівня 

професійної компетентності, 

стимулювання результативної 

діяльності 

До 01 липня  

2017 року 

Заступники 

Голови правління,  

Усачова Т. М., 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконано 

Постановою правління Пенсійного фонду України від 

07.04.2017 № 8-2 (у редакції постанови правління Пенсійного 

фонду України  від 07.07.2017 № 15-5) затверджено Критерії, 

за якими здійснюється оцінка ефективності роботи 

територіальних управлінь Пенсійного фонду України та  

Порядок проведення оцінки результативності роботи 

територіальних управлінь Пенсійного фонду України. 

12.1 Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

працівників органів Фонду 

щодо дотримання норм 

антикорупційного 

законодавства та законодавства 

про державну службу, 

насамперед, в частині 

обмеження та заборони видів 

поведінки державних 

службовців 

Протягом року Машкін В. Г., 

Усачова Т. М.,  

Шуляк А. П., 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь 

Виконується постійно. 

З питань роз’яснення положення антикорупційного 

законодавства серед державних службовців проведено 3524 

семінарів, нарад, лекцій тощо.  

Протягом 9 місяців 2017 року в засобах масової інформації 

(телебачення, радіо, преса, в мережі Інтернет) оприлюднено 

1274 статей (роз’яснень, коментарів тощо) антикорупційного 

спрямування.  

 

 

12.2 Проведення тестування 

працівників органів Пенсійного 

фонду України для визначення 

рівня знань антикорупційного 

законодавства та законодавства 

про державну службу 

ІV квартал Машкін В. Г.,  

Усачова Т. М.,  

Шуляк А. П., 

керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Пенсійного фонду 

України, 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Термін виконання не настав 
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Фінансово-господарські корупційні ризики 

13 Розробка та впровадження 

технологій єдиної 

централізованої системи 

аналітики та управління 

фінансами у солідарній системі 

загальнообов’язкового 

державного пенсійного 

страхування 

До 31 грудня 

2017 року 

Машкін В. Г., 

Малецький О. М. 

 

В процесі виконання. 

Визначено та розпочато виконання плану робіт щодо 

модернізації підсистем Інтегрованої комплексної 

інформаційної системи Пенсійного фонду України в частині 

розвитку підсистеми аналітики та звітності для збору даних, 

контролю та аналізу бюджету Пенсійного фонду України. 

 

14 Здійснення моніторингу 

адміністративних витрат та 

аналіз причин їх зростання, 

зокрема на придбання товарів, 

робіт та послуг, оплати 

комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

Протягом року Заступники 

Голови правління,  

Король Т. І.,  

Усачова Т. М., 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно. 

Проводиться моніторинг адміністративних витрат та 

здійснюється аналіз використання коштів на фінансування 

адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, 

покладених на органи Пенсійного фонду України. Зростання 

видатків зумовлене підняттям цін на товари роботи, послуги, 

мінімальної заробітної плати, тарифів на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв.  

15 Здійснення постійного 

контролю за фінансуванням 

пенсійних виплат з метою 

недопущення надання переваг 

при спрямуванні коштів на 

об’єкти з виплати та доставки 

пенсій 

Протягом року Король Т. І., 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно. 

З початку року фінансування пенсійних виплат 

забезпечено в терміни визначені законодавством в обсязі 

190,3 млрд. грн. Здійснюється щоденний контроль за 

спрямуванням коштів, шляхом проведення аналізу 

оперативної звітності, наданої підвідомчими управліннями 

Фонду. 

16.1 Здійснення органами 

Пенсійного фонду України 

закупівель з використанням 

електронної системи закупівель 

у порядку, визначеному 

законодавством, та відповідно 

до вимог наказу Пенсійного 

фонду України від 01.04.2016 

№ 35 “Про заходи щодо 

забезпечення виконання Закону 

України “Про публічні 

закупівлі”. 

Протягом року Усачова Т. М.,  

Малецький О. М., 

Король Т. І.,  

Рябцева Т. Б., 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно. 

За 9 місяців 2017 року Пенсійним фондом України та його 

територіальними органами за результатами 1707 процедур 

закупівель товарів, робіт і послуг в електронній системі 

укладено 1598 договорів на загальну суму 931,1 млн. грн. З 

них 1235 договорів на загальну суму 52,7 млн.грн. укладено 

за допороговими процедурами, загальна кількість яких склала 

1325 процедур. Економія склала більше 10,3 млн. грн., у тому 

числі 7,4 млн.грн. – за допороговими процедурами (11,7% 

очікуваної вартості)  

Найбільші економічними стали процедури закупівлі, 

застосовані органами Пенсійного фонду в Кіровоградській 

(22,1%), Хмельницькій (22,2%),Запорізькій (16%) областях та 

м. Києві (17,3%). 
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16.2 Здійснення моніторингу 
організації та проведення 
підвідомчими органами 
процедур закупівель, включаючи 
аналіз за результатами перевірок 
питань недопущення поділу 
предмета закупівлі на частини 
або заниження його вартості для 
уникнення проведення 
процедури закупівлі, визначення 
його не у відповідності з 
реальною потребою замовника, 
створення оптимальних умов для 
уникнення можливостей 
варіювання з критеріями оцінки 
учасників з метою надання 
переваг заздалегідь обраному 
учаснику 

За окремим 

графіком 

Рябцева Т. Б.,  

Шуляк А. П., 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно. 

Запроваджено моніторинг організації та проведення 

підвідомчими органами Фонду процедур закупівель.  

Результати моніторингу, у тому числі щодо обґрунтованості 

вимог до предмета закупівлі, практики розгляду та оцінки 

пропозицій, укладення договорів, розглянуто на нарадах з 

начальниками головних управлінь 7 червня, 18 липня, 29 

вересня 2017 року. 

В установленому порядку забезпечується оприлюднення 

інформації щодо проведення закупівель  

Контрольно-наглядові корупційні ризики 

17 Дослідження повноти вжиття 

заходів по стягненню 

заборгованості по платежах, 

адміністрування яких 

здійснюється органами 

Пенсійного фонду України, та  

За окремими 

графіками під 

час проведення 

аудиторських 

досліджень та 

інших 

контрольних 

заходів 

Заступники 

Голови правління,  

Шуляк А. П.,  

Рябцева Т. Б., 

начальники 

територіальних 

управлінь 

 

Виконується постійно. 
В ході аудиторських досліджень у Волинській, 

Хмельницькій, Вінницькій, Запорізькій, Закарпатській та 
Одеській областях досліджувались питання повноти вжиття 
заходів по стягненню заборгованості по платежах, 
адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного 
фонду України. В ході перевірок організації правової роботи 
у територіальних управліннях у Хмельницькій, Вінницькій, 
Запорізькій та Закарпатській областях перевірено 
своєчасність передачі виконавчих документів на примусове 
стягнення в органи державної виконавчої служби. 

Проведено перевірки щодо дотримання порядку обліку 
платежів в картках особових рахунків платників, повноти та 
своєчасності виставлення платникам до відшкодування 
фактичних витрат на виплату пільгових пенсій, повноти та 
своєчасності охоплення заходами стягнення заборгованості з 
платежів, моніторингу  даних реєстру щодо виявлення ознак 
використання праці неоформлених працівників та порушень 
законодавства про працю у Центральному об’єднаному 
управлінні та головному управлінні у м. Києві. 



14 

 


