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До 25-річчя Пенсійного фонду України 

 
1991                                                                                                                                                          1991 

 
Створення Пенсійного фонду, як самостійної фінансово-банківської системи, було 

об’єктивною необхідністю, оскільки видатки на виплату пенсій фінансувались з державного 
бюджету за залишковим принципом. 

Верховною Радою СРСР у 1986 році прийнято основоположний нормативний акт - 
постанову «Про організацію Пенсійного фонду СРСР». 

Історія Пенсійного фонду України веде відлік з 21 
грудня 1990 року – дня утворення Українського 
республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР, 
яке з січня 1992 року перетворено в Пенсійний фонд 
України. 

Пенсійна реформа в Україні почалася з листопада 
1991 року, коли Верховна Рада прийняла закон “Про 
пенсійне забезпечення” та 6 грудня того ж року 
постанову “Про введення в дію Закону України “Про 
пенсійне забезпечення” всім непрацездатним громадянам 
України було гарантоване право на матеріальне 
забезпечення шляхом надання трудових або соціальних 
пенсій. 

Реалізація пенсійної реформи вимагала від кадрів 
не тільки високої кваліфікації, але й ініціативи, 
наполегливої праці щодо роз’яснення серед керівників 
підприємств усіх форм власності і господарювання та 
населення області переваг нової системи пенсійного забезпечення. 

У першому кварталі 1991 року в усіх районах та містах області почали працювати 
уповноважені спеціалісти Запорізької обласної філії українського республіканського відділення 
Пенсійного фонду СРСР у кількості 53 чоловік. Через рік їх налічувалось вже 76 осіб. 

У першому кварталі 1991 року в усіх районах та містах області почали працювати 
уповноважені спеціалісти Запорізької обласної філії українського республіканського відділення 
Пенсійного фонду СРСР у кількості 53 чоловік. Через рік їх налічувалось вже 76 осіб.  

Уповноважені спеціалісти розгорнули роз'яснювальну та організаційну роботу з 
формування та ведення обліку платників страхових внесків. На кінець 1991 року по області їх 
обліковувалось 8043. Забезпеченість власними коштами видатків на виплату пенсій та грошової 
допомоги складала 124 %. 

Таким чином, в 1991 році введена система сплати страхових внесків і вперше пенсії 
профінансовано з коштів, зібраних Пенсійним фондом, а не з Державного бюджету. Почалась 
розбудова пенсійної системи на страхових засадах. 

 
1992                                                                                                                                                         1992 

 
З 1 лютого 1992 року до штатного розпису 

замість посад уповноважених введено посади 
інспекторів та посаду інспектора з кадрів, а з 1 травня 
– головного спеціаліста з програмного забезпечення 
обробки інформації. 
   Постановою правління Пенсійного фонду України 
від 17.04.1992 № 3-15 Запорізьку обласну філію 
перетворено в обласне управління. 

Кабінет Міністрів України постановою від 
28.01.1992 № 39 “Про створення Пенсійного фонду 

 
 

Головне управління Пенсійного фонду 
України в Запорізькій області свою історію 
веде від 14 січня 1991 року, коли відповідним 

наказом було призначено начальника 
Запорізької філії Українського 

республіканського відділення Пенсійного 
фонду СРСР. Ним став Володимир 

Миколайович Чернов 
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України” затвердив Положення про Пенсійний 
фонд. Це перший нормативний акт, яким 
визначено головні завдання, функції, права та 
обов’язки Фонду. Його зобов’язано відтворювати 
пенсійні кошти шляхом господарської діяльності. 

Законом України від 16.10.1992  
№2704-XII доповнено Кодекс України про 
адміністративні правопорушення статтями 165 (1) 
та 244 (2), якими начальникам обласних управлінь 
Пенсійного фонду та їх заступникам надано право 
застосовувати до службових осіб – порушників 
порядку сплати страхових внесків адміністративні 
стягнення у вигляді штрафу. 

 
 

 
1993                                                                                                                                                          1993 

 
Декретом від 21.01.1993 № 8-93 “Про стягнення не внесених у строк податків та 

неподаткових платежів” Кабінетом Міністрів України надано органам Фонду право безспірного 
стягнення несплачених внесків через установи банків. У разі відсутності коштів на рахунках 
підприємств – звертати стягнення на майно у претензійно-позовному порядку. 

Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1993 року “Про внесення змін і 
доповнень до Закону України “Про пенсійне забезпечення” начальники обласних управлінь 
одержали право припиняти операції в банківських установах на рахунках суб’єктів 
підприємницької діяльності у разі відмови їх від реєстрації. 

Удосконалено структуру обласного управління. Групу обслуговування з 1 січня 1993 року 
реорганізовано у відділ господарської діяльності. У вересні створено відділ комп’ютеризації, у 
грудні – кадрово-юридичну службу в складі юрисконсульта та інспектора по кадрах. 

Внаслідок адміністративно-територіальних змін області з утворенням Великобілозерського, 
Розівського і Токмацького сільських районів Запорізьку обласну філію Фонду у 1993 році вже 

представляють 98 інспекторів у 30 
містах і районах області та районах м. 
Запоріжжя. 

На виконання доручень 
Кабінету Міністрів України від 
03.03.1993 № 10589/97 та відповідного 
доручення Пенсійного фонду України 
від 25.05.1993 № 13/01-5610 вперше 
було здійснено перевірку цільового 
використання коштів Пенсійного 
фонду органами соціального захисту 
населення та підприємствами зв’язку.  

У грудні 1993 року за 
ініціативи Пенсійного фонду та 
Міністерства зв’язку України 

створено Акціонерний поштово-пенсійний банк “Аваль”, уповноважений здійснювати 
розрахункові операції, пов’язані з виплатою пенсій, грошової допомоги і поштових переказів, з 
метою скорочення терміну обігу коштів та забезпечення своєчасної їх виплати (постанова 
Кабінету Міністрів України від 10.12.1993 № 1015).  

Заради скорочення терміну проходження коштів до пенсіонера змінено порядок 
фінансування. 
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1994                                                                                                                                                          1994 

 
Важливою для формування нормативної бази Пенсійного фонду стала постанова Кабінету 

Міністрів України від 01.06.1994 № 345 “Питання Пенсійного фонду України”. Новим 
положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим цією постановою, визначалось, що 
Пенсійний фонд України є центральним органом державної виконавчої влади. Відповідно 
службові та посадові особи Фонду і його органів стали державними службовцями. Бюджет Фонду 
включено до складу Державного бюджету.  

На виконання цієї постанови 
наказом Запорізького обласного 
управління ПФУ від 20.06.1994 №31 з 
1 липня 1994 року були створені 
районні та міські відділи Фонду зі 
статусом юридичних осіб. У структурі 
обласного управління створено відділ 
виконання бюджету, бухгалтерського 
обліку та звітності. 

24.10.1994 року створено Запорізьку обласну філію акціонерного поштово-пенсійного 
банку “Аваль”. Таким чином, протягом 1994 року було впорядковано вертикальну структуру 
управління Фондом в області, котра повністю відповідала адміністративно-територіальному 
устрою держави, а також структурам інших державних органів, які мали подібні функції щодо 
збору обов’язкових платежів. 
 
1995                                                                                                                                                          1995 

 
19 січня 1995 року Верховна Рада України прийняла постанову за № 10/95-ВР, відповідно 

до якої створено Хортицький – 7-й район м. Запоріжжя і 31-й адміністративно-територіальний 
центр в області. Наказом Запорізького обласного управління Пенсійного фонду України від 
29.03.1995 №34 утворено Хортицький районний відділ Фонду. 

У лютому 1995 року обласне управління Фонду перейшло на обслуговування до АППБ 
“Аваль”. 

В області намітилась стійка тенденція до 
зменшення працюючих на підприємствах 
основних галузей промисловості і сільського 
господарства. На одного пенсіонера вже 
припадало 1,6 працюючих проти 2,0 у 1991 році. 

В цих умовах з’явилася нагальна потреба у 
заходах щодо підвищення ефективності роботи з 
мобілізації коштів, зокрема за рахунок резервів їх 
надходжень та контролю за цільовим 
використанням бюджету ПФУ. Постановою 
правління Пенсійного фонду України від 
23.06.1995 №5-2 встановлено періодичність 
перевірок платників внесків та кількість перевірок 
пенсійних справ на одного спеціаліста на місяць. 

До статті 165-І Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено зміни, згідно 
яких суб’єктами відповідальності крім посадових осіб стали громадяни-підприємці та адвокати. 
Цивільний Кодекс України доповнено статтею 460, яка надала органам Пенсійного фонду України 
право відшкодовувати за регресними вимогами видатки на виплату пенсій, призначених по 
інвалідності внаслідок трудового каліцтва (професійного захворювання). 

У міських і районних відділах введено посади головних спеціалістів з планування бюджету 
та спеціалістів з контролю за правильністю призначення і виплати пенсій та грошової допомоги.  

У жовтні 1995 року законодавчо закріплено обов’язкову реєстрацію платників страхових 
внесків в органах Пенсійного фонду. 

 
 

На фото: відділ виконання бюджету, 
бухгалтерського обліку та звітності 
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В залежності від завдань, які 

вирішувались в ході пенсійної реформи, 
змінювалися структура та склад органів 
Фонду в області. До 5-ї річниці від Дня 
утворення Пенсійного фонду України в 
складі головного та 31 підвідомчих 
управлінь області згідно штатного 
розпису нараховувалось 515 
працівників. 
 

 
1996                                                                                                                                                          1996 
 

У січні 1996 року Указом Президента України головою 
правління Пенсійного фонду України призначено Зайчука Бориса 
Олександровича, який з вересня 1993 року працював заступником 
голови ПФУ. 

7 лютого 1996 року Верховна Рада України прийняла 
постанову за № 36/96-ВР, якою встановлено, що внески до Пенсійного 
фонду стягуються одночасно з одержанням коштів в установах банків 
на виплату заробітної плати. У разі недостатності коштів видача їх на 
виплату зарплати і перерахування внесків до Пенсійного фонду 
проводяться у пропорційних сумах. 

Начальникам обласних управлінь та їх відділів у районах і містах надано право припиняти 
операції на рахунках в установах банків у разі відмови платників внесків від реєстрації в органах 
Фонду. 

У березні 1996 року в регіональних 
управліннях Фонду утворені колегії при начальниках 
управлінь. 

Органами Фонду області розпочато 
відшкодування за регресними вимогами видатків на 
виплату пенсій по інвалідності від трудового 
каліцтва (професійного захворювання), або у 
випадку втрати годувальника. Робота проводилась 
згідно Інструкції, затвердженої постановою 
правління Фонду від 16.07.1996 №9-2 та 
зареєстрованої у Міністерстві юстиції 14.08.1996 за 
№ 444/1469. 

В 1996 році значно зміцнилась матеріальна база органів Пенсійного фонду області. 
Комплексами “АРМ-інспектор” обладнено 90 робочих місць в міських і районних відділах, що 
дозволило автоматизувати реєстрацію платників, облік надходжень, опрацювання звітних даних. 

Запорізьку обласну філію АППБ “Аваль” перейменовано на Запорізьку обласну дирекцію, 
відкрито філії цього банку в м. Бердянську та Мелітополі, до яких перейшли на обслуговування 
відповідні міські та районні відділи Фонду області. 

 
 

 
 

На фото : контрольно-ревізійний відділ 
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1997-1998                                                                                                                                       1997-1998 
 

Ці роки стали важливим етапом у формуванні законодавчої бази діяльності органів 
Пенсійного фонду. 

Указом Президента України від 28.02.1997 №187/97 встановлено відповідальність 
банківських установ за порушення пропорційності перерахування внесків до ПФУ при одержанні 
коштів на оплату праці. 

Законом України від 15.02.1997 № 77/97-ВР “Про внесення змін до Закону України “Про 
систему оподаткування” збір на обов’язкове державне пенсійне страхування включено до 
загальнодержавних обов’язкових платежів. 

26 червня 1997 року прийнято Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування”, яким визначено суб’єкти, об’єкти, ставки для нарахування та сплати вказаного 
збору. Заборонено використання коштів Фонду не за цільовим призначенням. Закріплено порядок 
та строки сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при одержанні в банках 
коштів на оплату праці. Встановлено порядок і строки 
реєстрації платників збору. Комерційні банки зобов’язані 
вимагати від них довідки про реєстрацію в органах 
Фонду. 

Законодавчо встановлено, що Пенсійний фонд є 
державним цільовим фондом, який не включається до 
Державного бюджету України. Постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.09.1997 № 1042 внесено 
відповідні зміни до п.7 Положення про Пенсійний фонд 
України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 
11.09.1997 № 1015 сільськогосподарським виробникам дозволено погашати заборгованість зі 
сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування продукцією власного виробництва. 

Створено юридичний відділ обласного управління, до складу якого введено спеціалістів по 
роботі з регресними позовами. 

На виконання постанови правління Пенсійного 
фонду України від 30.01.1998 №1-3, відповідно до 
наказу по Запорізькому обласному управлінню ПФУ від 
01.06.1998 №52 “Про штатний розпис на 1998 рік” 
відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та 
звітності було реорганізовано у відділ фінансового 
забезпечення і відділ виконання бюджету, 
бухгалтерського обліку та звітності на чолі з головним 
бухгалтером – начальником відділу. 

У квітні 1998 року Указом Президента України 
затверджені “Основні напрями реформування 
пенсійного забезпечення в Україні”, які були 
розроблені Кабінетом Міністрів України за 
безпосередньою участю Пенсійного фонду. 

Цього ж року запроваджено такі новації як 
відповідальність банків за видачу заробітної плати без відрахувань до Пенсійного фонду; 
обмеження на розмір заробітної плати, з якої сплачується збір до Пенсійного фонду; виплати 
пенсій через установи банків за згодою пенсіонерів; ставки збору до Пенсійного фонду з операцій 
купівлі-продажу валют, ювелірних виробів, відчуження автомобілів; погашення недоїмки шляхом 
вексельного обігу. 

Надано право громадянам, котрі здійснюють підприємницьку діяльність без створення 
юридичної особи, самостійно обирати спосіб оподаткування доходів за фіксованим розміром. 

З метою вирішення першочергових завдань, пов’язаних із реформуванням системи 
пенсійного забезпечення, передбачено розробити комплекс заходів щодо поетапного 
впровадження протягом 1998-2000 років у Пенсійному фонді України автоматизованого 

 
 

На фото : відділ виконання бюджету 
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персоніфікованого обліку відомостей у системі обов’язкового державного пенсійного 
страхування. 

На вимогу постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.1998 №1251 органами 
Пенсійного фонду в області за участю місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування вжито додаткових заходів щодо жорсткого контролю за погашенням 
підприємствами-боржниками недоїмки, в т.ч. шляхом надання товарів (послуг) власного 
виробництва пенсіонерам області в рахунок поточних пенсійних виплат. 

Вказані товари (послуги) надавались також в інші області для погашення боргу з виплат 
пенсій. 

За допомогою керівництва обласної дирекції АППБ “Аваль” в органах Фонду впроваджено 
систему “Банк-Клієнт”. В короткі терміни банком встановлено власне технічне обладнання та 
програмне забезпечення в усіх міських та районних відділах Фонду, що дозволило вже у І півріччі 
року перевести їх на обслуговування в АППБ “Аваль”. На базі банківської техніки спеціалісти 
обласного управління створили електронну пошту, що позитивно вплинуло на ефективність 
обміну оперативною інформацією. 
 
1999                                                                                                                                                          1999 
 

У травні 1999 року законодавчо закріплено право органів Пенсійного фонду проводити 
планові та позапланові перевірки фінансово-
господарської діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності стосовно сплати та 
цільового використання збору (Закон України від 
21.05.1999 № 700-XIV). 

В цьому ж році було здійснено 
розмежування джерел фінансування пенсій, 
призначених за різними пенсійними програмами, 
між бюджетом Пенсійного фонду та Державним 
бюджетом. 

Органи Пенсійного фонду в області 
посилили контроль за виконанням пенсійного 
законодавства щодо сплати обов’язкових платежів 
до бюджету Фонду. Вжито заходів щодо 

погашення недоїмки. Усіх керівників підприємств-боржників заслухано на засіданнях спеціальних 
комісій, створених при обласній державній адміністрації, райдержадміністраціях, 
райадміністраціях Запорізької міської ради та виконкомах міст обласного значення. 

Вжиті заходи щодо погашення недоїмки, зокрема за рахунок реалізації продукції, зданої 
сільгоспвиробниками в рахунок боргу, вексельного обігу, дозволили у 6 разів зменшити темпи 
росту недоїмки. Мобілізовано власних коштів на 87,9 млн. грн. більше ніж у 1998 році. 

Для введення персоніфікованого обліку зборів на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з 
максимальним використанням для цього можливостей 
банківської системи та Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків та інших обов'язкових 
платежів в Запорізькій області з 1 листопада 1999 року 
було створено спеціальний відділ в обласному 
управлінні з впровадження персоніфікованого обліку на 
чолі з начальником відділу та чотирма головними 
спеціалістами з програмного забезпечення. 

У структурах міських та районних відділів 
Пенсійного фонду України в області створено підвідділи 
організації впровадження персоніфікованого обліку. 

Спільним розпорядженням Пенсійного фонду України та Запорізької обласної державної 
адміністрації від 26.04.1999 № 11/22/203 затверджено Комплексний план впровадження в органах 
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Пенсійного фонду області автоматизованого персоніфікованого обліку відомостей у системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Першими розпочали впровадження 
СПОВ про застрахованих осіб Комунарський, Хортицький та Шевченківський райвідділи м. 
Запоріжжя, Бердянський, Токмацький міськвідділи, Вільнянський, Гуляйпільський, Кам’янсько-
Дніпровський, Мелітопольський, Токмацький та Якимівський райвідділи. 
 
2000                                                                                                                                                          2000 

 
2000 рік став для органів Пенсійного фонду в області роком зміцнення фінансово-

економічної основи формування бюджету Фонду. 
Законом України № 1461-ІІІ внесені зміни 

до Закону України “Про збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування”, згідно з якими 
фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, 
призначених відповідно до п.п.“б”-“з” статті 13 
Закону України “Про пенсійне забезпечення” 
стали об’єктом для нарахування збору у розмірі 
100%. 

З прийняттям Закону України від 
21.03.2000 № 484/2000 збір на обов’язкове 
державне пенсійне страхування нараховується на 
повну суму матеріальної допомоги (раніше він не 

нараховувався на суму допомоги до 12 мінімальних розмірів заробітної плати на рік включно). Усе 
це сприяло зміцненню платіжної та бюджетної 
дисципліни. 

В обласній державній адміністрації проведено 
розширену нараду за участю органів місцевої 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
правоохоронних та контролюючих органів, керівників 
підприємств-боржників щодо мобілізації коштів до 
бюджету Фонду. 

План надходжень власних коштів виконано на 
117%, в інші області на погашення боргу пенсіонерам 
перераховано 193 млн. грн. 

2000 рік знаменний ще й тим, що виконано 
вимоги Указу Президента України від 04.05.1998  
№401/98 – персоніфікований облік відомостей у системі обов’язкового державного пенсійного 
страхування впроваджено в усіх містах та районах Запорізької області. 

Отже, головними 
завданнями Пенсійного 
фонду у другій половині 
90-х років були: 
- фінансова стабілізація 
пенсійної системи; 
- ліквідація заборгованості 
з виплати пенсій; 
- створення необхідних 
передумов для проведення 

пенсійної реформи. 
Основними напрямами цієї роботи стали: 

 - вдосконалення законодавства щодо сплати обов’язкових платежів до Пенсійного Фонду; 
 - запровадження персоніфікованого обліку платежів; 
 - посилення платіжної дисципліни підприємств; 
 - звільнення Фонду від невластивих йому видатків. 

 
 

На фото : ревізія в м. Бердянську 
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Необхідно зауважити, що в Запорізькій області заборгованості з виплати пенсій та грошової 
допомоги не було взагалі. 
 

 
 

 
2001-2002                                                                                                                                       2001-2002 

 
Перший рік другого десятиліття існування Пенсійного фонду України ознаменувався 

початком персоніфікації відомостей про сплату страхових внесків – створенням передумов для 
функціонування солідарної системи за страховим принципом. 

У березні 2001 року затверджено нове положення про Пенсійний фонд України. Президент 
звернувся з Посланням до Верховної Ради і Кабінету Міністрів “Про основні напрями пенсійного 
забезпечення населення України”, яким передбачені заходи щодо проведення пенсійної реформи в 
2001-2009 роках. 

У Запорізькій, Луганській та Львівській областях розпочато експеримент по виконанню 
органами Пенсійного фонду функцій з реєстрації страхувальників, ведення 
інформаційної системи відомостей про застрахованих осіб, здійснення 
контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору на обов’язкове 
соціальне страхування на випадок безробіття. 

Верховна Рада прийняла у першому читанні проекти законів “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та “Про недержавне 
пенсійне забезпечення”. 

Постановою правління Пенсійного фонду України №14-1 від 
24.09.2001 начальником Головного управління Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області призначений Казачук Анатолій Васильович. 

Важливу роль у розвитку Пенсійного фонду України та його 
утвердженні як центрального органу виконавчої влади відіграла передача 

органам Фонду функцій з призначення та виплати пенсій, які раніше здійснювались органами 
соціального захисту населення. Цей процес розпочався 1 січня 1999 року з експерименту у 
Львівській області і остаточно завершився 1 липня 2002 року.  

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 11.04.2002 № 497 “Про забезпечення 
виконання функцій з призначення та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України”, якою 
органи державної влади зобов’язувались надавати всіляку допомогу у вирішенні питань, 
пов’язаних з передачею відповідних функцій. 

В Запорізькій області функцію з призначення пенсій органи Фонду взяли на себе з 1 липня 
2002 року. Чисельність працівників збільшилась на 752 посади і станом на 01.12.2002р. склала 
1490 осіб. 

Згідно постанови правління Пенсійного фонду України від 30.04.2002 №8-1 “Про 
затвердження структури органів Пенсійного фонду України” в липні 2002 року утворено головне 
управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області. Районні, міські відділи перетворені в 
управління в районах і містах області (наказ Запорізького обласного управління від 10.05.2002  
№75 “Про реорганізацію районних, міських та районних у м. Запоріжжі відділів Запорізького 
обласного управління Пенсійного фонду України”). 

Гостро постало питання розміщення управлінь та забезпечення їх комп’ютерною технікою. 
Завдяки наполегливості начальника головного управління Казачука А.В., всі управління 
Пенсійного фонду в районах і містах області були розміщені в приміщеннях, які відповідали 
вимогам часу. 
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В подальшому з його боку значна увага приділялась 
передачі орендованих приміщень в державну власність в 
оперативне управління Пенсійного фонду. Станом на 1 
жовтня 2010 року 16 підвідомчих управлінь розміщуються 
у власних приміщеннях. 

Передача цих функцій дала змогу вирішити низку 
важливих питань: 
� перетворити Пенсійний фонд України на 
збалансовану фінансову інституцію, що забезпечує увесь 
комплекс заходів з функціонування обов’язкової системи 
пенсійного страхування, починаючи зі збору внесків та 
закінчуючи виплатою пенсій; 
�  забезпечити призначення пенсій за даними СПОВ; 

раціонально планувати витратну частину бюджету 
Пенсійного фонду; 
� посилити контроль за достовірністю документів для 
призначення пенсій, що попереджувало випадки 
нецільового використання коштів; 
� прискорити терміни розгляду заяв про призначення 
пенсій; 
� зменшити документообіг у зв’язку з проведенням 
індексацій пенсій; 
зменшити адміністративні видатки, розпочати на базі 
Пенсійного фонду експеримент з підвищення 
ефективності діяльності державних цільових фондів та з 
використання даних СПОВ під час призначення різних 
соціальних виплат. 

З вересня 2002 року провадиться експеримент з використанням даних персоніфікованого 
обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування для 
призначення страхових виплат, державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлових субсидій у Гуляйпільському та Пологівському 
районах Запорізької, Жидачівському і Сокальському районах Львівської, містах Свердловську та 
Сєверодонецьку Луганської областей. 
 
2003-2005                                                                                                                                       2003-2005  
 

 У 2003 році прийнято Закон України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, який 
вступив в дію з 1 січня 2004 року. 

Друга половина 2003 та початок 2004 року для органів 
Пенсійного фонду в області – це напружена підготовка та 
впровадження вказаного закону. Проведені навчальні заходи з 
організації його виконання, розгорнуто широку інформаційно-
роз’яснювальну роботу, в т.ч. по передплаті та 
розповсюдженню відомчих друкованих видань Пенсійного 
фонду України: журналу “Вісник ПФУ”, газети “Пенсійний 
кур’єр”. 

Вирішенню завдань сприяла активізація співпраці з 
зацікавленими організаціями. 

Головним управлінням Пенсійного фонду в Запорізькій області були укладені наступні 
регіональні угоди про співпрацю: 
• з облпрофрадою - 19.02.2003 року (за ініціативи головного управління до вказаної угоди з 
метою активізації спільних дій щодо розвитку пенсійної реформи внесено відповідні корективи, 
угоду у новій редакції підписано 14.07.2009 року); 

 
 

На фото : управління пенсійного 
забезпечення головного управління 

Пенсійного фонду України в області 

 
 

На фото : приміщення управління 
Пенсійного Фонду України в  

м. Мелітополі – одне з кращих в області 
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• з обласним союзом промисловців і підприємців “Потенціал” - 12.04.2004 року; 
• з обласною радою ветеранів - 27.05.2004 року; 
з обласним комітетом молодіжних організацій - 15.06.2004 року. 

Відповідні територіальні угоди з соціальними партнерами 
укладено також у містах і районах області, зокрема 32 – з 
профоб’єднаннями, 14 – зі спілками роботодавців, 39 – з 
ветеранськими організаціями. 

 16 грудня 2003 року відбулась установча 
конференція Запорізької обласної організації профспілки 
працівників Пенсійного фонду України. В її роботі взяли 
участь 48 делегатів. Рішенням конференції створена 
обласна організація профспілки працівників Пенсійного 
фонду України, обраний склад обкому профспілки у 
кількості 34 чоловік, ревізійна комісія – 5 чоловік та  
2 делегати на установчий з’їзд профспілки працівників 
Пенсійного фонду. Головою обкому обрано Стригункова 
С.М. 

Згідно Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” реформована система 
державного пенсійного забезпечення охопила всіх 
працюючих громадян, втілено новий принцип 
нарахування пенсій на основі даних СПОВ. З цього часу 
поняття “трудовий” стаж замінено на “страховий” стаж. 

З метою комплексного оцінювання (рейтингу) 
результатів роботи підвідомчих управлінь наказом 
головного управління від 10.06.2003 № 98 з І півріччя 
2003 року введено оцінку (рейтинг) діяльності 
підвідомчих управлінь та затверджено її Методику. З 2004 
року оцінка діяльності управлінь проводиться 
щоквартально. За пропозиціями управлінь та відділів 

головного управління, управлінь у районах та містах 
в Методику неодноразово вносились зміни, пов’язані 
з підвищенням об’єктивності визначення рейтингу. 

14 вересня 2004 року наказом головного 
управління №142 заснована Дошка пошани 
головного управління Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області “Рівняймося на кращих”. 
Щорічно, до Дня працівника соціальної сфери, на 
Дошку пошани заносяться 18 кращих працівників 
органів Пенсійного фонду України в області.  

З січня 2005 року набрав чинності Закон 
України від 23.12.2004 № 2291-ІV “Про внесення 
змін до Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”, яким мінімальна 
пенсія за віком встановлена в розмірі прожиткового 
мінімуму для непрацездатних осіб при наявності у 
чоловіків 25 років страхового стажу, у жінок – 20. За 
кожний повний рік страхового стажу понад 
встановленого пенсія за віком збільшується на 1% 
розрахункового розміру пенсії, але не більше 1% від 
прожиткового рівня для непрацездатних осіб. При 
стажі менше нормативного пенсія за віком 

призначається пропорційно наявному. 
Соціальні пенсії переведені в соціальну допомогу. 

 
 

На фото : Підписання угоди про співпрацю 
з обласною радою профспілок 

 
 

На фото : конференція обласної 
профспілкової організації працівників 

Пенсійного фонду України 

Зведена таблиця місць у рейтингу управлінь 

Пенсійного фонду України в Запорізькій 

області на 2004 – 2009 роки 
 

№ 

з/п 

 

Управління 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

Управління в містах та районах м. Запоріжжя 

1 Жовтневий р-н 4 6 6 2 10 5 
2 Заводський 1 1 3 3 8 11 
3 Комунарський 10 11 7 10 11 10 
4 Ленінський 3 7 4 8 7 7 
5 Орджонікідзевський 8 10 1 1 6 8 
6 Хортицький 7 5 10 5 1 3 

7 Шевченківський 6 9 11 7 3 4 
8 м. Бердянськ 5 3 5 6 4 9 
9 м. Енергодар 9 4 2 4 2 6 
10 м. Мелітополь 2 2 8 9 5 1 

11 м. Токмак 11 8 9 11 9 2 

Управління в сільських районах області 

12 Бердянський р-н 5 7 4 10 9 1 

13 Василівський 2 1 3 1 16 7 
14 Великобілозерський 15 14 6 19 6 6 
15 Веселівський 19 4 7 12 12 20 
16 Вільнянський 16 19 14 9 11 18 
17 Гуляйпільський 1 5 8 20 19 15 
18 Запорізький 7 11 13 3 8 19 
19 К-Дніпровський 8 10 9 8 15 13 
20 Куйбишевський 9 13 19 4 5 14 
21 Мелітопольський 11 6 17 4 2 5 
22 Михайлівський 10 3 11 14 20 16 
23 Новомиколаївський 6 17 5 17 14 12 
24 Оріхівський 20 18 20 13 17 17 
25 Пологівський 12 12 2 18 13 3 

26 Приазовський 4 2 1 7 7 8 
27 Приморський 17 9 18 2 4 10 
28 Розівський 18 14 16 6 1 9 
29 Токмацький 3 8 15 16 18 11 
30 Чернігівський 13 16 12 14 10 2 

31 Якимівський 14 20 10 11 3 4 
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На виконання вимог наказу ПФУ від 30.06.2005 №81 «Про заходи щодо покращення 

прийому та вдосконалення роботи зі зверненнями громадян в органах Пенсійного фонду України» 
значно активізована діяльність управлінь щодо 
підвищення рівня організації роботи зі зверненнями 
громадян. Щоденно працюють консультаційні пункти, 
громадські приймальні, «гарячі телефонні лінії». За 
2005 рік до управлінь Фонду в області надійшло 16,9 
тис. звернень громадян. В головному управлінні 
прийнято 2,8 тис. відвідувачів. В підвідомчих – 10,2 
тис. громадян. 

За 15 років у державі сформувався стійкий, 
потужний фінансовий та організаційний механізм, що 
забезпечує функціонування пенсійної системи, яка 
сьогодні продовжує вдосконалюватись аби досягти 
світових стандартів, зробити життя пенсіонерів 
кращим, заможнішим. 
 
2006                                                                                                                                                          2006 

 
Із 2006-го року розпочалося використання Єдиного реєстру страхувальників як джерела 

даних про стан сплати страхових внесків для обчислення страхового стажу, забезпечено його 
взаємодію з Єдиним державним реєстром Держкомпідприємництва у корпоративній, 
телекомунікаційній системі Пенсійного фонду. 

Законодавчо вирішено питання про підвищення пенсій 
інвалідам війни, учасникам бойових дій і сім’ям загиблих, що 
розраховується виходячи із прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб. 

Заради збільшення надходжень до бюджету Фонду в 
області значно активізована співпраця з органами державної 
виконавчої служби.  

21 серпня 2006 року прийнято спільний наказ за №84/85 
“Про підвищення ефективності співпраці органів Державної 
виконавчої служби та Пенсійного фонду України в Запорізькій 
області”. 

У практичну роботу, крім звірок виконавчих 
документів, запроваджені спільні перевірки стану реалізації документів зі стягнення коштів на 
користь органів Пенсійного фонду, спільні селекторні наради тощо. 

Згодом спільним наказом від 06.04.2007 № 90/10/45 створено робочу групу, на засіданнях 
якої заслуховуються звіти керівників районних відділів ДВС та управлінь Фонду про спільну 
роботу. 

 
 

На фото : на особистому прийомі 
у А.В. Казачука 

 
 

На фото : кращі спеціалісти 
юридичного управління головного 

управління ПФУ 
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На фото : на святкуванні Дня працівника 

соціальної сфери 

 

На фото : спільна селекторна нарада 
з органами ДВС в області 

 
В квітні 2008 року наказом головного управління за №110 започаткований конкурс-огляд 

на кращий відділ ДВС та державного виконавця з виконання документів по стягненню коштів в 
інтересах ПФУ. 

Плідна співпраця сприяла значному збільшенню надходжень до бюджету Фонду від заходів 
ДВС. 
 
2007                                                                                                                                                         2007 
 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1522 від 02.11.2006 щодо передачі 
функцій пенсійного забезпечення на умовах Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від силових міністерств до Пенсійного 
фонду України. На виконання цього рішення в головному управлінні було створено управління 
пенсійного забезпечення військовослужбовців та працівників силових структур, вирішені питання 
його розміщення та комп’ютеризації робочих місць. 

З 1 січня 2007 року Пенсійному фонду передані функції по призначенню і виплаті пенсій та 
грошового забезпечення 13 відомчих силових і судових органів. 
 

  

На фото зліва: управління пенсійного забезпечення 
військовослужбовців та працівників силових структур 

Головного управління Пенсійного фонду України в області 

 

На фото справа: учасники виїзної колегії при начальнику 
головного управління розглянули питання  

«Про взаємодію управління Пенсійного фонду України в 
місті Бердянську з органами місцевої виконавчої влади 

щодо збільшення надходжень до бюджету Фонду» 
 

Завершено внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантіях їх 
соціального захисту”. 

В першому читанні схвалено проект Закону України “Про запровадження накопичувальної 
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування”. 
В 2007 році значно активізована інформаційно-роз’яснювальна робота. Основна увага була 
сконцентрована на забезпеченні відкритості в роботі управлінь, питаннях надходження коштів до 
бюджету, погашенні заборгованості перед Фондом. 
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На фото: учасники колегії при начальнику 
ГУ на екскурсії 

 

На фото : працівники відділу кадрового забезпечення та 
організаційно-інформаційної роботи 

 
Керівництвом Головного управління проведено 7 прес-конференцій, 12 прямих ліній в 

редакціях газет та на телебаченні. За рік в області проведено 
1179 зустрічей за місцем роботи та проживання громадян,  
567 виїзних прийомів, 381 семінар з платниками страхових 
внесків, 140 днів відкритих дверей. В засобах масової інформації 
оприлюднено 1026 матеріалів, розміщено 13 публікацій у 
виданнях Пенсійного фонду. 

За цим стояла наполеглива організаційна робота 
спеціалістів відділу кадрового забезпечення та організаційно-
інформаційної роботи. 

29 грудня 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів 
України Головою правління Пенсійного фонду України 
призначений Зарудний Олексій Борисович. 

 
2008                                                                                                                                                         2008 

 
Станом на 01.01.2008 року 

на обліку в управліннях Фонду 
перебувало 533,7 тисячі осіб, 
середній розмір пенсії яких 
складав 784 грн. Для 
диференціації пенсій з 1 січня 
2008 року величина оцінки одного 
року страхового стажу дорівнює 
1,2%, а з 1 жовтня – 1,35 %. 

З метою осучаснення 
розмірів пенсій більш ніж в 3 рази збільшений розмір середньої заробітної плати для призначення 

пенсій – з 306 до 928 грн. 
 З 1 квітня 2008 року 

встановлено мінімальну пенсійну 
виплату всім категоріям 
одержувачів на рівні не нижче 
розміру прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб. 

Загалом, за 2008 рік 
призначено близько 26 тисяч нових 
та 1,2 тисячі пенсій за особливі 
заслуги. 

 
 

На фото: Йде атестація керівництва управління 
Пенсійного фонду у м. Бердянську 

 
 

На фото : засідання колегії при начальнику 
Головного управління в області 
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2009                                                                                                                                                          2009 
 

 Проведено 6 масових перерахунків 
пенсій. 

Затверджено механізм контролю щодо 
сплати страхових внесків комерційними банками 
при видачі коштів на оплату праці. 

Затверджені графіки погашення в 2009 
році заборгованості по сплаті страхових внесків 
підприємств-боржників, втілений щомісячний 
моніторинг їх виконання. 

Запроваджений поденний календар-
графік, згідно якого кожному пенсіонеру 
визначена індивідуальна дата щомісячної 
виплати пенсій. 

Значно посилена увага щодо планування потреби в коштах на виплату пенсій та грошової 
допомоги, пофакторного аналізу обсягу видатків. 

 З 1 серпня 2009 року на виконання рішення 
правління Пенсійного фонду здійснений перехід на 
виплату пенсій військовим пенсіонерам безпосередньо 
на вкладні або карткові рахунки, відкриті у відділеннях 
ВАТ “Державний ощадний банк України”. Раніше 
виплату здійснювали спеціальні підрозділи Ощадбанку, 
які в подальшому були скорочені. 

Світова економічна криза негативно вплинула на 
ринок праці України. Зменшення рівня зайнятості 
населення - це зниження фонду оплати праці і в 
наступному - зменшення внесків до Пенсійного фонду. 
Склалася напружена ситуація щодо забезпечення коштів 
на виплату пенсій і матеріальної допомоги. 
В області, як і в країні в цілому, проявилась тенденція 
зниження забезпеченості коштів на виплату пенсій за рахунок власних надходжень. 
 

 

Чисельність пенсіонерів на обліку 

в управліннях Фонду станом на 01.01.2010 
 

1 2 3 4 5 6 7

772,5 299,9 225,4 75,10 100,9

1 Жовтневий 71,8 36,9 20,1 54,50 142,6

2 Заводський 53,5 50,1 17 33,90 275,6

3 Комунарський 136,8 32,7 36,8 112,50 51,9

4 Ленінський 136,5 56,6 43 76,00 86,6

5 Орджонікідзевський 100,1 55,8 29,5 52,90 163,6

6 Хортицький 118,9 19,9 35,7 179,40 24,9

7 Шевченківський 154,9 47,9 43,3 90,40 81,5

8 м.Бердянськ 121,3 43,5 37,3 85,70 46,6

9 м.Мелітополь 157,6 33,5 42,7 127,50 49,5

10 м.Токмак 34,2 9,4 11,8 125,50 33,1
11 м.Енергодар 54,4 25,4 12,8 50,40 155,9

1140 411,7 330 80,15 91,1

12 Якимівський 35,6 7,1 9,6 135,20 35,0

13 Бердянський 27,5 5,6 8,9 158,90 37,7

14 Василівський 67,4 14,8 21,5 145,30 64,1

15 Великобілозірський 8,4 1,4 2,6 185,70 36,8

16 Веселівський 22,7 4,3 6,6 153,50 38,9

17 Вільнянський 48,7 28,9 13,5 46,70 41,6

18 Гуляйпільський 28,9 5,5 9,7 176,40 35,7

19 Запорізький 57,2 6,4 16 250,00 26,6

20 К-Дніпровський 42,3 7,2 12,7 176,40 27,2

21 Куйбишевський 24,3 6,0 8,1 135,00 35,1

22 Мелiтопольський 51,6 7,4 14,2 191,90 48,3

23 Михайлiвський 30,9 5,5 9,3 169,10 26,3

24 Новомиколаївський 17,3 2,9 5,4 186,20 36,6

25 Орiхiвський 48,5 9,1 14,9 163,70 32,6

26 Пологiвський 43,1 15,4 13,3 86,40 59,3

27 Приазовський 29,3 4,3 8,7 202,30 32,7

28 Приморський 31,8 9,3 10,2 109,70 39,1

29 Розiвський 10 1,8 3,3 183,30 33,6

30 Токмацький 25,2 3,6 7,7 213,90 35,0
31 Чернiгiвський 19 3,3 6,4 193,90 33,4

669,7 149,8 202,6 135,25 40,3

1809,7 561,5 532,6 94,85 73,3

Чисельність 
постійного 
населення, 

тис.осіб

Чисельність 
пенсіонерів, 

тис.оcіб

РАЗОМ

Разом м.Запоріжжя

Разом по містах

Забезпеченість 
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На фото : засідання обласної комісії з питань погашення 
заборгованості заробітної плати, пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат 

 
 

На фото : Учасники колегії при начальнику головного 
управління за участю Голови ПФУ О.Б. Зарудного 

 
 

На фото : традиційна прес-конференція для 
ЗМІ. Перед журналістами – начальник ГУ 

ПФУ в області Анатолій Казачук 
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2010                                                                                                                                                          2010 
 

24 березня розпорядженням Кабінету Міністрів України № 
611-р Головою правління Пенсійного фонду України призначений 
Зайчук Борис Олександрович.  

Управління Фонду в області значно активізували роботу щодо 
збільшення надходжень до бюджету Фонду та посилення контролю 
за цільовим використанням коштів. 

Перш за все більше уваги стало приділятись контрольно-
перевірочній роботі, зменшенню заборгованості, співпраці з 
органами ДВС, податковою адміністрацією, територіальною 
державною інспекцією праці. 

За ініціативи головного управління прийнято розпорядження 
голови облдержадміністрації від 19.05.2010 № 127 щодо 
погашення заборгованості підприємств області перед 
Пенсійним фондом. 

18 червня за ініціативою головного управління 
Пенсійного фонду України відбулася спільна нарада з 
територіальною державною інспекцією праці в Запорізькій 
області, на якій розглянуто стан виконання заходів щодо 
забезпечення трудових прав найманих працівників, 
легалізації заробітної плати та зайнятості населення. 
Відмічалось постійне зростання результативності спільної 
роботи. 

Органами ПФУ в області за 9 місяців поточного року 
матеріали щодо порушення трудових прав найманих 
працівників по 3678 суб’єктах господарювання направлені 

для розгляду органам прокуратури, по 1729 - до 
територіальних органів Держнаглядпраці, по  
1658 – до податкових органів. 

За результатами перевірок керівникам 
підприємств видано 258 приписів, на 225 керівників 
направлені до суду протоколи про 
адмінвідповідальність, донараховано оплати праці в 
розрахунку на місяць у сумі 94,8 тис. грн., страхових 
внесків до Пенсійного фонду України - 32,2 тис. грн. 

За ініціативою головного управління Пенсійного 
фонду України 4 серпня стан роботи щодо легалізації 
заробітної плати та зайнятості розглянуто на виїзному 
засіданні Запорізької регіональної ради з питань 
взаємодії органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при 
голові облдержадміністрації у місті Бердянську. 

У липні в управлінні Пенсійного фонду в 
Шевченківському районі м. Запоріжжя відкрита перша в 
області операційна зала, яка дозволяє організувати 
обслуговування громадян на нових, зручних для людей 
принципах. 

17 липня набув чинності Закон України за № 2461-VІ 
“Про внесення змін до законів України “Про Державний 
бюджет на 2010 рік” та “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. Внесені зміни в п.п.4 п.8 розділу XV 
“Прикінцеві положення” закону України № 1058, якими 
передбачено, що фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий 

 
 

На фото : колектив головного 
управління на традиційному суботнику 

в парку «Дубовий гай» 

 
 

На фото : Спільна нарада з територіальною 
державною інспекцією праці 

 
 

На фото : Голова ОДА Петров Б.Ф. та 
міський голова Карташов Є.Г. на 

відкритті операційної зали 
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спосіб оподаткування (фіксований, єдиний податок), та члени сімей зазначених осіб, які беруть 
участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань 
особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, зазначеному цим 
Законом. 

Значно посилено контроль за рухом коштів, 
перерахованих управліннями Фонду на пенсійні 
виплати підприємствам поштового зв’язку та 
банківським установам, вжиті заходи щодо підвищення 
якості прогнозування видатків на рік та планування їх 
на наступний місяць. 

Наказом головного управління від 03.06.2010 № 
53 затверджені заходи щодо режиму економії коштів, 
передбачених для утримання головного та підвідомчих 
управлінь Пенсійного фонду в області. 

Верховна Рада України прийняла Закон України 
“Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, 
який набере чинності з 1 січня 2011 року. 

Органами Пенсійного фонду в області ведеться наполеглива робота щодо запровадження 
його в дію. 

Становлення ПФУ як соціальної та потужної самостійної фінансово-банківської установи з 
реалізації державної політики у пенсійній сфері відбулося завдяки людям, які тут працюють. 
Спеціаліст Пенсійного фонду сьогодні - це, насамперед, соціальний працівник, незалежно від його 
посадових обов’язків і характеру безпосередньої роботи. Саме цим принципом в кадровій роботі 
керуються управління Фонду в області. 

Першочергова увага приділяється професійному зростанню спеціалістів, формуванню 
висококваліфікованих фахівців, створенню сприятливих умов для їх діяльності, розвитку 
ініціативи та підвищення відповідальності. 
 
2011-2012                                                                                                                                       2011-2012 
 

З 1 січня набрав чинності Закон України від 
08.07.2010 № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
яким Пенсійний фонд України було визначено органом, 
що здійснює його збір та ведення обліку. Цим Законом 
було запроваджено Державний реєстр 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, який включає реєстр страхувальників та 
реєстр застрахованих осіб, визначено повноваження 
органів ПФУ, права та обов’язки платників єдиного 
внеску, порядок його обчислення та сплати, розподіл 
страхових коштів за видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування. Також було 
затверджено нормативно-правові акти КМУ та ПФУ для 

забезпечення виконання вказаного Закону. 
Платники замість сплати страхових внесків до чотирьох фондів соціального страхування 

почали сплачувати єдиний консолідований страховий внесок до Пенсійного фонду України. Така 
новація отримала схвальні відгуки, адже було забезпечено простоту і зручність сплати внеску та 
надання звітності одному контролюючому органу. 

Позитивним наслідком запровадження єдиного соціального внеску в області стало 
збільшення надходжень до всіх фондів соціального страхування. Зокрема, за 2011 рік було 
мобілізовано 6001,1 млн. грн. власних коштів, що в порівнянні з 2010 більше на 825,0 млн. грн. 
або на 15,9%. 

 
 

На фото : заступники начальника Головного 
управління : Тропешко В.С., Наталенко А.В., 
Жмурко С.О., Бурдик П.С., Кам’янченко С.А. 

 
 

Колегія при начальнику Головного управління 
розглядає підсумки роботи управлінь Фонду 
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В рамках адміністрування внеску було забезпечено надходження 856,6 млн. грн. до інших 
фондів соціального страхування. 

Перехід до єдиного соціального 
внеску дозволив збільшити не лише 
обсяги надходжень, а й кількість 
платників до різних фондів. Зокрема 
були залучені до сплати підприємці-
спрощенці, яким передбачено сплату 
страхових внесків в розмірі не менше 
мінімального страхового внеску. З цього 
джерела додатково отримано 72,7 млн. 
грн. 

Органи Пенсійного фонду в 
області успішно впоралися з усіма 
завданнями, покладеними на них 
відповідно до Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування».  
Зміни до пенсійного законодавства внесені Законом України від 08.07.2011  

№ 3668 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» 
передбачали поступове підвищення віку виходу на пенсію для жінок та збільшення страхового 
стажу, необхідного для призначення різних видів пенсій. 

Жителями Запорізької області вказані зміни були сприйняті з розумінням. Такій реакції з 
боку населення сприяла проведена управліннями Фонду в області широка роз’яснювальна робота 
в трудових колективах, наукових колах, серед студентської молоді як безпосередньо в організаціях 
та на підприємствах, так і через ЗМІ. 

Прийняті зміни, крім створення рівних умов пенсійного забезпечення громадян, які 
призначили пенсії в різні часи, стимулювання більш пізнього виходу на пенсію шляхом 
підвищення нормативної тривалості стажу, забезпечили зменшення видаткової частини бюджету 
Пенсійного фонду, що згодом позитивно позначиться на рівні пенсійного забезпечення 
найуразливіших верств населення.  

Так, в області за рахунок економії від прийняття вказаного Закону лише за 2012 рік 
зменшено навантаження на бюджет Пенсійного фонду на 213629,3 тис. грн. 

З часу набрання чинності вказаним законом за призначенням пенсій звернулось 29828 осіб 
жіночої статі, що складає 37% від загальної кількості призначених пенсій. З них 8890 (34%) жінок 
звернулись за пенсією достроково. 

На виконання Закону України від 05.05.2011 № 
547 «Про доступ до публічної інформації», яким було 
врегульовано права та порядок доступу кожного до 
інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, постановою правління ПФУ від 
15.08.2011 № 22-1 було затверджено Порядок 
складання, подання запиту на публічну інформацію та 
її отримання у Пенсійному фонді України, а також 
видано інші розпорядчі документи. 

Головним та підвідомчими управліннями 
Пенсійного фонду України в області створені належні 
умови для безумовного виконання норм вказаного 
Закону, розгляд, систематизацію, аналіз та контроль за 
наданням відповідей на запити на інформацію, що була створена в процесі виконання 
повноважень органів Пенсійного фонду. 

Станом на 01.02.2011 року в штаті Головного управління було 127 осіб. Його структура 
складалася з 8 управлінь, 2 відділів та 2 спеціалістів: з питань запобігання та протидії корупції і 
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питань режимно-секретної роботи. В порівнянні з 2010 роком зменшилась кількість заступників 
начальника Головного управління з 5 до 3-х, у т.ч. ліквідована посада першого заступника. 

На кінець року штатна чисельність зменшилась на 2 одиниці, на базі КРУ створено відділ 
внутрішнього аудиту. 

Головне управління ПФУ зайняло I місце за 
підсумками Всеукраїнського конкурсу «Приязна 
адміністрація» у Запорізькій області та нагороджене 
Грамотою обласної державної адміністрації. 

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 
«Приязна адміністрація» взяли участь  
20 райдержадміністрацій та 11 територіальних 
підрозділів центральних органів влади. Переможців 
конкурсу обирали не з точки зору виконання 
контрольних доручень, а через призму оцінки їх роботи 
з громадянами, заради яких і функціонують державні 
інститути. 

Наказом Головного управління від 23.05.2011  
№51 заснований щорічний конкурс на краще висвітлення актуальних питань пенсійної тематики. 
Підсумки підводяться до Дня журналіста окремо по друкованим та електронним ЗМІ. 
 
2013                                                                                                                                                          2013 
 

Законом України від 04.07.2013 №406 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», який набрав чинності 11.08.2013, 
повноваження щодо збору та обліку єдиного внеску, у т.ч. ведення реєстру страхувальників, були 
передані органам доходів і зборів. Робота управлінь Пенсійного фонду в області була направлена 
на те, щоб державна функція передачі адміністрування єдиного внеску пройшла безболісно та 

непомітно для платників. 
На підготовчій стадії управліннями 

Фонду було проведено інвентаризацію 
карток особових рахунків платників в 
частині повноти рознесення платежів та 
застосування фінансових санкцій. 

У серпні 2013 року було завершено 
облік в картках особових рахунків платників 
всіх первинних документів щодо 
нарахування та сплати єдиного внеску, 
зафіксовано залишки сум боргу та переплати. 
Роздруковано та передано до центрального 
апарату Пенсійного фонду відповідні акти 
передачі. Питома вага карток особових 
рахунків страхувальників області, які 
потребували додаткового опрацювання, 
становила менше 1%. Це були, переважно, 

платники, які перейшли з інших територій. 
В результаті скоординованих дій управлінь ПФУ та органів Міністерства доходів і зборів 

були забезпечені планові строки передачі відповідних функцій, без юридичних та технічних 
проблем.  

З 18.01.2013 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Закон опрацьований Головним 
управлінням, на його основні положення звернуто увагу начальників територіальних управлінь 
Фонду на засіданні колегії при начальнику Головного управління, що відбулася у червні 2012. 

 
 

Переможці обласного конкурсу на краще 
висвітлення питань пенсійної тематики в ЗМІ 

Кількість застрахованих осіб 

у 2011-2015 роках

465,5

493,5

513,8
518,2

521,6

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.09.2015

(т
и

с.
 ч

ол
.)



 

 

19

Перед начальниками підвідомчих управлінь були поставлені завдання щодо жорсткого 
контролю за ходом справ про банкрутство, зокрема 
щодо ініціювання в обов’язковому порядку 
включення представника управління до складу 
комітету кредиторів, оскарження дій (бездіяльності) 
арбітражних керуючих. Окремим завдання до 
набрання чинності нової редакції закону було 
проведення інвентаризації боржників перед 
Пенсійним фондом та порушення справ про 
банкрутство за спрощеною процедурою. 

З метою надання допомоги Головним 
управлінням запроваджено моніторинг оголошень у 
справах про банкрутство, які розміщуються на 
офіційному веб-сайті Вищого господарського суду 
України, та оперативне інформування про це 
територіальних управлінь Фонду. 

Постановою правління від 26.11.2013 №23-1 затверджена примірна структура Головних 
управлінь в АРК, областях, містах Києві, Севастополі та територіальних управлінь Пенсійного 
фонду України. 
 
2014                                                                                                                                                          2014 
 

Кабінетом Міністрів України Постановою затверджено нове Положення про ПФУ. 
Відповідною постановою правління Фонду від 22.12.2014 № 28-2 затверджено нове положення 

про територіальні органи ПФУ. 
Штатна чисельність Головного 

управління не змінилась, а спеціаліста з питань 
корупції введено до складу управління 
персоналу та організаційно-інформаційної 
роботи, створеного замість управління 
кадрового забезпечення та організаційно-
інформаційної роботи. 

У зв’язку з передачею функцій 
адміністрування єдиного внеску до органів 
Міністерства доходів і зборів замість 
управління надходження в структурі Головного 
управління створено управління надходження, 
прогнозування платежів, обліку застрахованих 

осіб та контрольно-перевірочної роботи. 
Серйозним випробовуванням для органів Пенсійного фонду в області стала робота по 

прийому на пенсійний облік вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей. 
Найбільш напруженим став період з вересня 2014 року по лютий 2015 
року. В цей час кожного дня до територіальних управлінь Фонду 
зверталося від півтори до двох с половиною тисяч громадян. Розуміючи 
важливість цієї справи, того, що за кожною пенсійною справою стоїть 
доля конкретної особи, спеціалісти управлінь працювали не рахуючись з 
особистим часом. 

На теперішній час Головним та територіальними управліннями в 
області здійснено прийом 96 717 громадян з питань запиу пенсійних 
справ, з яких 95 632 особи – з числа цивільних пенсіонерів, взято на 
облік та забезпечено виплату пенсій 96 538 особам (99,8%). 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.12.2014 
Зарудний О.Б. призначений головою правління Пенсійного фонду 
України. 

 
 

В Головному управлінні для відвідувачів щоденно 
працює консультаційний пункт 
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2015                                                                                                                                                          2015 
 
Згідно із Законом України від 02.03.2015 №213 скасовано норми щодо пенсійного 

забезпечення державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів та інших категорій 
осіб, яким пенсії призначались за спеціальними 
законами. 

Внесеними до 14 "пенсійних" законів змінами 
передбачено, що у період роботи на зазначених 
посадах призначені пенсії не виплачуються до 
звільнення з роботи. Отже, пенсіонер мав право 
вибору: продовжувати працювати на "спецпосаді" та 
отримувати заробітну плату, чи звільнитись і 
отримувати пенсію.  

Головним та підвідомчими управліннями 
проведена робота по установленню працюючих 
пенсіонерів з числа державних службовців та 
прирівняних до них осіб. Кожному з  
2,2 тисячі осіб цієї категорії повідомлено про 
особливий порядок виплати пенсій в період з 
01.04.2015 до 31.12.2015.  

З 1 квітня припинено виплату пенсій 920 пенсіонерам, які прийняли рішення продовжувати 
працювати.  

Крім того, у цей період згідно Закону працюючі пенсіонери отримують пенсію у розмірі 
85% від призначеної. 

Оскільки така норма не 
поширюється на інвалідів І та ІІ груп, 
інвалідів війни, учасників бойових дій, 
членів сімей військовослужбовців 
територіальними управліннями перевірені 
всі пенсійні справи 139 тисяч працюючих 
пенсіонерів на предмет достовірності 
внесеної інформації про інвалідність та 
участь у війні. 

Допускаючи, що в пенсійних 
справах може міститься не актуальна 
інформація про роботу пенсіонера, 
спеціалістами управлінь Пенсійного 
фонду в області ще в березні проведена 
інформаційна-роз’яснювальна робота як 
серед населення, так і з кадровими 

службами підприємств щодо необхідності повідомлення про зміну статусу у зв’язку з 
працевлаштуванням або звільненням. Проведено 5 прес-конференцій, 474 виступи на телебаченні, 
радіо, пресі, 292 зустрічі в трудових колективах. Це дало змогу протягом квітня - травня привести 
у відповідність пенсійні справи 11529 пенсіонерів та виплатити їм пенсії в повному обсязі. 

Загалом з 1 квітня 2015 року пенсію в розмірі 85% отримують 59069 працюючих 
пенсіонерів області. 

Також Законом № 213 внесені зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення» - 
змінено умови призначення пільгових пенсій стосовно віку та стажу, необхідних для призначення 
цього виду пенсій. 

З набранням чинності змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 
рік» управліннями Фонду в області проведено перерахунки та забезпечено виплату пенсій в 
підвищених розмірах 360,5 тисячі пенсіонерів (61% від загальної кількості). Середній розмір 
підвищення склав 122,87 грн. При цьому у інвалідів війни підвищення склало 320,70 грн., 
учасників бойових дій – 219,04 грн., у шахтарів – 322,28 грн. 

 
 

Засідання обласної комісії з питань погашення 
заборгованості за участю голови правління ПФУ 

О. Зарудного і голови ОДА Г. Самардака 
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Загалом середній розмір пенсії по області зріс на 74,13 грн. та станом на 01.10.2015 склав 
1782,94 грн. 

Значний позаплановий об’єм роботи виконаний у 
2015 році щодо проведення документальної перевірки за 
результатами співставлення даних в автоматизованих 
системах. Усього впродовж двох місяців територіальними 
управліннями було перевірено більше 191 тисячі 
пенсійних справ. Проведення цієї перевірки є підґрунтям 
для запровадження нової системи обслуговування 
громадян на базі централізованих інформаційних 
технологій. 

Неодмінною умовою виконання завдань, 
покладених на органи Фонду є формування якісного 
складу працюючих. Гранична чисельність складає 1497 
штатних одиниць, з них 1444 – посади державних 

службовців, 53 посади – службовців та обслуговуючого 
персоналу. Питома вага керівників і спеціалістів, які 
мають повну вищу освіту станом на 01.10.2015 року 
досягла 86,5%. Базову вищу освіту мають 6,1%, 
неповну вищу – 7,2%. Науковий ступінь мають  
2 державних службовця.  

З 01.04.2015 року без зміни штатної чисельності 
введено посаду першого заступника начальника 
Головного управління. 01.07.2015 року в його структурі 
створені управління платежів до пенсійної системи та 
захисту прав застрахованих осіб, адміністративно-
господарського забезпечення, інформаційно-
аналітичних систем та електронних реєстрів і 
бюджетно-фінансове управління. 

Постановою правління ПФУ від 30.07.2015  
№ 13-1 вперше затверджено «Порядок організації прийому та обслуговування осіб, які 
звертаються до органів ПФУ». 

З метою підвищення якості обслуговування громадян в усіх 28 управліннях Фонду в 
області в 2010-2014 роках впроваджена форма роботи громадських приймалень за принципом 
«єдиного вікна». В приміщеннях, в яких здійснюється прийом та обслуговування громадян, 
належним чином обладнані. Робочі місця створені за принципом відкритості та прозорості. 

Чільне місце в роботі Головного управління займає узагальнення кращого досвіду роботи 
підвідомчих управлінь з різних напрямів їх діяльності. За останні 10 років в інформаційно-
методичному бюлетені Головного управління розміщено 45 таких матеріалів, зокрема щодо 

роботи з обслуговування та розгляду 
звернень громадян управлінь в Запорізькому 
та Комунарському районах, легалізації 
ринку праці в м. Мелітополі та 
Мелітопольському районі, питань 
контрольно-перевірочної роботи за 
нарахуванням та сплатою платежів, 
практики впровадження в територіальних 
управліннях дистанційних форм 
інформаційно-роз’яснювальної роботи та 
обслуговування громадян тощо. 31 з них 
опубліковано у відомчих виданнях 
Пенсійного фонду. 

Працівники управлінь Фонду в 
області беруть активну участь у спартакіадах держслужбовців України. Збірна команда 

 
 

I тур щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець» 

 
 

Перший заступник та заступники начальника 
Головного управління Жмурко С.О., 
Кам’янченко С.А., Терещенко В.М. 

Структура складу державних службовців управлінь 

Пенсійного фонду в області за фахом осв іти станом на 

01.10.2015
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пенсійників 2 роки поспіль (2014, 2015) займає друге місце в обласних змаганнях. В 2015 році 
збірна команда держслужбовців Запорізької області зайняла I місце у Всеукраїнській спартакіаді. 
У її складі з 22 спортсменів, 7 – представники управлінь ПФУ. Це Науменко П.П., Павліченко 
І.М., Мандичев О.Г., Святковська Н.В., Цветкова Н.С., Гончаренко М.А., Гончаров В.М. 

Кабінетом Міністрів України внесено для 
розгляду Верховною Радою України проекту від 
30.04.2015 № 2767 Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування та єдиних принципів нарахування пенсій». 
Цим проектом закону вносяться зміни до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», запроваджується пенсійне забезпечення 
за накопичувальною професійною пенсійною 
програмою, визначається пенсійне забезпечення 
працівників залежно від умов праці (пенсія за віком на 
пільгових умовах) та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Доречно буде згадати людей, які починали 
історію Пенсійного фонду в області та зробили 
вагомий внесок у становлення пенсійної системи. 
Одні з них продовжують працювати, декого вже 
немає серед нас. 

Зокрема, це начальники Головного 

управління - Чернов Володимир Григорович, 
Казачук Анатолій Васильович, їх заступники – 
Балицька Любов Веніамінівна, Замула Тетяна 
Василівна, Наталенко Анатолій Васильович, 
Шингаренко Галина Іванівна; працівники 

Головного управління – Абліцов В.І., Авер’янова 
С.М., Асауленко Г.М., Белікова І.А., Гребешкова 
Л.М., Каверіна Т.С., Кирилова С.А., Консур В.О., 
Копейкіна Є.С., Корольова В.Б., Коцур В.В., 
Кудерметова Т.Д., Кухтін О.А., Литвинець Ю.С., 
Мєдвєдєва Н.Є., Мустафаєва О.М., Огнєв А.А., 
Пилипенко Л.В., Попова В.І., Потапова Т.В., 
Садовниченко І.А., Тищенко В.Б., Тройно І.С., 
Турбар С.П, Ширингіна О.М., Ящуренко Г. Є. 

Це і начальники територіальних 

управлінь Фонду – Артюхова Т.М., Бельченко 
Т.М., Береснєва Л.О., Бірюкова Л.В., Буц В.П., 
Герасименко Т.І., Деркач В.О., Дудко Н.Г., Дядькова Л.В., Єгорова О.В., Коновал В.О., 
Крамаренко Л.А., Крат В.К., Кузьменко Л.М., Кошель В.Г., Крамаренко Л.А., Литвиненко С.П., 
Мавроді Н.М., Мануілова Т.В., Мартиненко Л.Т., Міщенко Р.М., Несвіт В.В., Пікуль Р.Я., Сегеда 
В.А., Сидоренко Т.В., Сироватко Л.І., Сінашенко Т.І., Собецький А.Г., Тимченко С.В., Токар В.М., 
Христова С.В., Цибульняк Л.М., Шапотіннікова О.Т., Щебликіна С.І., Щусь В.В. 

Заступники начальників територіальних управлінь – Азарова Л.В., Біла І.М.,  
Боженок І.Є., Бурчак А.М., Висоцька Г.В., Ганюкова О.П., Жигло Г.Н., Замкова О.І., Калюжна 
Л.М., Касяненко В.О., Киричук В.П., Курілова Т.М., Ликов А.І., Лисогор Л.В., Мазуряк Л.В., 
Носова Г.Ф., Осипова О.М., Пархоменко Д.П., Пілецька Г.М., Раткова О.Ф., Рябець Н.М., Узунова 
Л.В., Фесенко В.І., Хворостян Т.В., Чкан Н.П., Шаповалова М.Й., Шваб О.І., Шляхова С.М.,  
Юркевич Л.І. 
 

 

 

Деякі демографічні показники та забезпеченість виплати 

пенсій власними коштами 

№ 

з/п
Управління Фонду в

Чистельність 

постійного 

населення, 

(тис. осіб)

Чисельність 

працюючих, 

(тис. осіб)

Чисельність 

пенсіонерів, 

(тис. осіб)

Кількість 

пенсіонерів на 

1000 

працюючих, 

(чол.)

Забезпеченість 

виплати пенсій 

власними 

коштами, %

1 2 3 4 5 6 7

768,8 262,8 255,5 1216 94,9

1 Жовтневому районі 68,8 35,2 22 626 130,8

2 Заводському районі 54,9 44,8 18,7 419 316,1

3 Комунарському районі 136,4 24,9 40,4 1621 43

4 Ленінському районі 136,5 30,9 47,8 1545 53,8

5 Орджонікідзевському районі
102,6 65,2 34,2 524 138,8

6 Хортицькому районі 116,1 14,4 38,1 2631 28,6

7 Шевченківському районі 153,5 47,4 54,3 1145 94

8 м. Енергодарі 54,5 21,2 15,6 736 165,4

9
м. Бердянську та Бердянському 
районі 140,3 25,2 55,8 2212 34,7

10
м. Мелітополі та 
Мелітопольському районі 205,8 35,4 58,2 1641 50,1

11
м. Токмаку та 
Токмацькому районі 56,2 7,9 19,3 2429 32,3

12 Василівському районі 64,8 13,2 21,3 1612 78,6

13 Великобілозерському районі 8,1 1,3 2,4 1803 42,9

14 Веселівському районі 21,9 3,3 6,4 1916 36,3

15 Вільнянському районі 47,8 6,5 15,6 2380 34,5

16 Гуляйпільському районі 26,9 5 11,8 2370 31,1

17 Запорізькому районі 57,9 5,8 16 2738 28,5

18
Кам'янсько-Дніпровському 
районі 40,6 4,3 11,9 2753 28,9

19 Куйбишевському районі 22,6 3,7 9,6 2577 27,6

20 Михайлівському районі 29,3 3,6 8,7 2416 31,1

21 Новомиколаївському районі 16,3 2,6 5,2 1983 39,7

22 Оріхівському районі 46,6 5,8 14,8 2535 30

23 Пологівському районі 40,7 9,6 16,5 1703 47,8

24 Приазовському районі 27,7 4 8,5 2098 32,8

25 Приморському районі 30,4 5,2 12,8 2456 27,9

26 Розівському районі 9 1,4 5,2 3529 16,5

27 Чернігівському районі 17,3 2,9 6,3 2168 34,5

28 Якимівському районі 34,1 4,2 9,6 2263 34,6

542 82,4 182,6 2312 38,6

1767,6 434,9 587 1958 70,2

Разом по сільських районах

Всього

Разом м. Запоріжжя

 


