
 Звіт про виконання бюджету ПФУ 

 на 1 ЛИПНЯ 2018р. 

Установа ГУ ПФУ в Луганській області Форма № 2-ПФ 
 Форма № 2-ПФ Коди 
Одиниця виміру:  грн. за ЄДРПОУ 21792658 
Адреса за ОКУД 1 

 Найменування показника Код  Виконано 
 рядка 
 А Б 1 
Залишок коштiв на початок року 0010 46 189 404,32 
залишок коштiв переданий до АУ 0011 759 559,54 
Роздiл I. Доходи      x 
Доходи (без урахування позики на покриття касових розривiв) 0015 6 749 100 995,44 
Власнi надходження  - всього,      у тому числi : 0020 38 350 457,87 
страховi внески страхувальникiв 0030 453 916,06 
утримання страхових внескiв iз застрахованих осiб 0040 4 270,09 
страховi внески вiд фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької  0050 3 489,24 
дiяльностi та осiб, якi забезпечують себе роботою самостiйно,  
займаються адвокатською, нотарiальною роботою, пов'язаною з  
отриманням доходу 

частина фiксованого податку фiзичної особи - суб"єкта  0060 15 603,80 
пiдприємницької дiяльностi 

частина єдиного податку фiзичної особи - суб"єкта  0070 35 909,75 
пiдприємницької дiяльностi 

страховi внески вiд добровiльної участi у системi  0080 10 335,85 
загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування 

вiдшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пiльгових 0090 34 592 272,39 
 пенсiй 

вiдшкодування коштiв за регресними вимогами 0100 652,17 
кошти на виплату рiзницi у пенсiйному забезпеченнi наукових  0110 268 789,26 
(науково-педагогiчних) працiвникiв iнших наукових установ,  
органiзацiй, пiдприємств та вищих навчальних закладiв 

кошти банку за користування тимчасово вiльними коштами Фонду 0120 914 828,46 
iншi кошти 0130 1 296 215,05 
кошти на виплату пенсiй пенсiонерам iноземних держав, що  0140 754 175,75 
проживають на територiї України 

Кошти на виплату компенсацiї ООН 0150 
Кошти Державного бюджету - всього, у тому числi: 0160 2 086 440 200,00 
-  загального фонду Державного бюджету на фiнансове  0170 2 086 440 200,00 
забезпечення виплати пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй,  
призначених за рiзними пенсiйними програмами, та дифiциту  
коштiв Пенсiйного фонду України 

сплата єдиного внеску на загальнообов"язкове держ соц страх за  0175 
деякi категорiї застрах осiб та покр недоотр суми коштiв вiд  
застосування розмiру єдиного внеску, передб ч13 i 14 ст8 ЗУ"Про  
збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов"язкове держ соц  
страх 

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соцiального  0190 
страхування України на випадок безробiття 

Кошти Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на  0200 
виробництвi та професiйних захворювань України 

Позичка на покриття касових розривiв 0220 
Кошти по перерозподiлу 0230 4 660 650 260,00 
Перерахування коштiв для акумуляцiї на казначейському рахунку 0240 36 339 922,43 
Одержано коштiв вiд регiонiв 0250 
Профiнансовано регiони 0260 
Разом доходiв 0270 6 749 100 995,44 



 Найменування показника Код  Нараховано пенсiй Фактично  
 рядка виплачено пенсій за 
  звітний період 

 А Б 1 2 
Роздiл II.  Видатки      x x 
1.0. Заборгованiсть з виплати пенсiй та грошової допомоги на  0280 
початок року 

2.0. Видатки  за рахунок власних надходжень  -  всього 0290 4 892 615 087,62 4 986 390 701,02 
у тому числi:  видатки пов'язанi з виплатою пенсiй та грошової  0300 4 892 615 087,62 4 906 750 887,53 
допомоги та видатки на доставку пенсiй  -  всього 

з них  -  в сiльськiй мiсцевостi 0310 2 233 289 412,88 2 241 307 584,83 
2.1.Видатки на виплату пенciй та допомоги згiдно iз ЗУ "Про  0320 4 796 481 526,66 4 810 496 634,14 
загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 0330 2 208 593 703,15 2 216 570 391,36 
- на виплату пенсiй згiдно iз ЗУ "Про загальнообов'язкове  0350 4 760 642 241,12 4 760 642 241,12 
державне пенсiйне страхування" 

- з яких видатки на виплату пiльгових пенсiй (список №1) 0351 267 576 855,84 267 576 855,84 
- з яких видатки на виплату пiльгових пенсiй (список №2) 0352 48 077 415,28 48 077 415,28 
- на виплату допомоги на поховання 0360 35 839 285,54 35 839 285,54 
- з яких виплати допомоги на поховання по пiльгових пенсiях  0361 557 162,19 557 162,19 
(список №1) 

- з яких виплати допомоги на поховання по пiльгових пенсiях  0362 106 753,14 106 753,14 
(список №2) 

- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 0370 x 14 015 107,48 
- з яких оплата послуг по доставцi пiльгових пенсiй та грошової  0371 84 711,00 253 181,27 
допомоги (список №1) 

- з яких оплата послуг по доставцi пiльгових пенсiй та грошової  0372 16 766,69 71 088,74 
допомоги (список №2) 

2.1.1. На виплату рiзницi мiж розмiром пенсiї, обчисленим  0375 366 277 916,03 368 027 979,82 
вiдп.до абз.1 ч 1, ч 3 ст.28, та розмiром пенсiї, обчисленої  
вiдповiдно до ст.27  ЗУ "Про загальнообов'язкове державне  
пенсiйне страхування" - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 0376 221 573 222,66 222 962 554,13 
- на виплату рiзницi мiж розмiром пенсiї, обчисленим вiдп.до  0377 364 070 328,98 364 070 328,98 
абз.1 ч 1, ч 3 ст.28, та розмiром пенсiї, обчисленої вiдповiдно до 
 ст.27  ЗУ "Про загальнооб.держ.пенсiйне страхування" 

- на виплату допомоги на поховання 0378 2 207 587,05 2 207 587,05 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 0379 x 1 750 063,79 
2.2.Видатки на випл.пенсiй особам, пенсiя яким призначена зг. з  0380 43 445 478,38 43 496 969,66 
iнш.закон.актами в частинi,що не перевищує розм.труд.пенсiї за  
вiком вiдповiдно до ЗУ"ЗДПС"-всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 0390 22 508 931,08 22 546 444,25 
- згiдно iз ЗУ  "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" 0400 
- зг.iз ЗУ "Про державну службу","Про дипломатичну службу" 0410 29 414 992,47 29 414 992,47 
- згiдно iз ЗУ "Про Нацiональний банк України" 0420 353 252,36 353 252,36 
- згiдно iз ЗУ "Про прокуратуру" 0430 1 936 693,70 1 936 693,70 
- згiдно iз ЗУ "Про статус народного депутата" 0440 221 862,30 221 862,30 
- згiдно з Положенням про помiчника-консультанта НДУ,  0450 245 258,50 245 258,50 
затвердженим постановою ВРУ вiд 13.10.95 №379 

- згiдно iз ЗУ "Про статус суддiв" 0460 13 416,23 13 416,23 
- згiдно iз ЗУ "Про судову експертизу" 0470 
- згiдно з Митним кодексом України 0480 337 024,41 337 024,41 
- згiдно iз ЗУ "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" 0490 10 333 833,12 10 333 833,12 
- згiдно iз ЗУ "Про державну пiдтримку засобiв масової  0500 589 145,29 589 145,29 
iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" 

- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 0510 x 51 491,28 
Cума витрат на  виплату мiнiмального розмiру пенсiй за вiком  0511 11 355 126,49 11 415 255,61 
особам, якi досягли 65 рокiв за наявностi у чол.-35, а у жiн.- 30  
р. трудового стажу(ч2ст28 ЗУ "Про ЗДПС") 

-  в тому числi в сiльськiй мiсцевостi 0512 6 506 178,87 6 552 165,33 



На виплату мiнiмального розмiру пенсiй за вiком особам, якi  0513 11 267 450,35 11 267 450,35 
досягли 65 рокiв за наявностi у чол.-35, а у жiн.- 30 р.  
трудового стажу 

 на виплату допомоги на поховання 0514 87 676,14 87 676,14 
на оплату послуг з виплати та доставки 0515 x 60 129,12 
2.3.Видатки на виплату пенсiй особам, пенсiя яким призначена  0520 35 698 500,51 35 698 500,51 
вiдповiдно до ЗУ "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з  Начальник   головного управління Начальник 

фінансово-економічного  О.В.Шарунова Л.П.Юртіна 
вiйськової служби, та деяких iнших осiб", в частинi, що не  управління 

перевищує розмiру трудової пенсiї за вiком вiдповiдн.до  
ЗУ"ЗДПС"-всього 

- на виплату пенсiй особам, пенсiя яким призначена вiдповiдно  0525 35 698 500,51 35 698 500,51 
до ЗУ "Про пенс.забезп. осiб, звiльнених з вiйськової служби, та 
 деяких iнших осiб", в частинi, що не перевищує розмiру  
трудової пенсiї за вiком вiдповiдно до ЗУ"ЗДПС" 

- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 0530 x x 
2.4.Видатки на випл.пенсiй особам,пенсiя яким призн.зг.iз ЗУ  0540 4 392 745,39 4 398 238,34 
"Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", в частинi, що не  
перевищує розмiру трудової пенсiї за вiком, на яку має право  
особа вiдповiдно до ЗУ "ЗДПС"- всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 0550 1 571 436,57 1 573 056,30 
- на випл.пенсiй особам,пенсiя яким призн.зг.iз ЗУ "Про наукову 0560 4 337 935,07 4 337 935,07 
 i науково-технiчну дiяльнiсть", в частинi, що не перевищує  
розмiру трудової пенсiї за вiком, на яку має право особа  
вiдповiдно до ЗУ "ЗДПС" 

- на виплату допомоги на поховання 0570 54 810,32 54 810,32 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 0580 x 5 492,95 
2.5.Видатки на виплату рiзницi у пенсiйному забезпеченнi  0590 
наукових (наук.-педагогiчних) працiвникiв наукових установ,  
органiзацiй, пiдприємств та вищих навчальних закладiв за  
рах.коштiв цих установ, органiз., пiдпр.та закладiв - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 0600 
- на виплату рiзницi у пенсiйному забезпеченнi  0610 
наукових(наук.-педаг.)прац.наук.установ, органiзацiй,  
пiдприємств та вищих навч закладiв.зг.ЗУ"Про наукову i  
науково-технiчну дiяльнiсть", та сумою пенсiї,обчисл.вiдпов.до  

- на виплату допомоги на поховання 0620 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 0630 x 
2.6.Видатки на виплату щомiсячної грошової допомоги на  0640 1 241 710,19 1 245 289,27 
прожиття згiдно iз ЗУ"Про полiпшення матерiального становища 
 учасникiв бойових дiй та iнвалiдiв вiйни" - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 0650 615 342,08 617 692,92 
- на виплату доплати на полiпшення матерiального становища  0660 1 241 535,18 1 241 535,18 
учасникiв бойових дiй та iнвалiдiв вiйни 

- на виплату допомоги на поховання 0665 175,01 175,01 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 0670 x 3 579,08 
2.7.Видатки, пов'язанi з виплатою пенсiй пенсiонерам, якi  0680 x 
виїхали за кордон 

2.8.Видатки за розрахунково-касове обслуговування та оплату за 0690 x 1 668 100,00 
 пiдкрiплення готiвкою виплати пенсiй 

2.9.Видатки на органiзацiю роботи та утримання органiв Фонду,  0710 x 77 235 105,52 
в т.ч.: 

на оплату послуг  з виплати та доставки пенсiй, призначених  0711 1 747 260,00 13 504 520,00 
вiдповiдно до  Закону України "Про загальнообов'язкове  
державне пенсiйне страхування" 

2.10. iншi видатки 0720 x 
2.11. Видатки, пов'язанi з виплатою пенсiй пенсiонерам  0730 x 736 607,97 
iноземних держав, що проживають на територiї України 

3.0.Видатки на виплату компенсацiї ООН 0740 x 
4.0.Сума витрат на виплату пiльгових пенсiй, видатки, якi не  0741 80 132 954,23 80 245 487,95 
вiдшкодовуються пiдприємствами без правонаступникiв та  
лiквiдованими,  всього: 

-  в сiльськiй мiсцевостi 0742 18 210 395,29 18 242 414,94 



Сума витрат на виплату пiльгових пенсiй, видатки, якi не  0743 80 132 954,23 80 132 954,23 
вiдшкодовуються пiдприємствами без правонаступникiв та  
лiквiдованими. 

на оплату послуг з виплати та доставки 0744 x 112 533,72 
На виплату пенсiй за вислугу рокiв артистам  0745 59 930 097,37 60 057 939,74 
теотрально-концертних та iн. видовищних закладiв, пiдприємств  
i колективiв до досягнення пенс. вiку - всього 

-  в тому числi в сiльськiй мiсцевостi 0746 28 639 682,01 28 734 303,10 
На виплату пенсiй за вислугу рокiв артистам  0747 59 839 184,60 59 839 184,60 
теотрально-концертних та iн. видовищних закладiв, пiдприємств  
i колективiв до досягнення пенс.вiку 

 на виплату допомоги на поховання 0748 90 912,77 90 912,77 
на оплату послуг з виплати та доставки 0749 x 127 842,37 
5.0.Видатки  на пенсiйне забезпечення працiвникiв, зайнятих  0750 778 186 119,78 778 861 904,89 
повний робочий день на пiдземних роботах, та членiв їх  
сiмей-всього 

у т.ч.  в сiльськiй мiсцевостi 0760 399 910 719,70 400 153 067,18 
-  на виплату пенсiй працiвникам, якi були безпосередньо зайнятi0770 337 787 825,85 337 787 825,85 
 повний робочий день на пiдземних роботах 

на виплату доплат до мiнiмального розмiру пенсiй шахтарям  0780 429 996 112,32 429 996 112,32 
(ст.8 ЗУ "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi" ) 

на виплату доплат до пенсiй у зв"язку з втратою годувальника  0790 7 927 563,39 7 927 563,39 
(ст.7 ЗУ "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi" ) 

- на виплату допомоги на поховання 0800 2 474 618,22 2 474 618,22 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 0810 x 675 785,11 
6.0. Видатки  на виплату пенсiй працiвникам, якi були зайнятi  0820 4 217 267,21 4 260 497,89 
повний робочий день з особливо шкiдливими та важкими  
умовами працi в сiльськогосподарському виробництвi - всього 

у т.ч. в сiльськiй мiсцевостi 0830 3 997 416,61 4 039 875,55 
- виплату пенсiй працiвникам, якi були зайнятi повний робочий  0840 4 200 389,85 4 200 389,85 
день з особливо шкiдливими та важкими умовами працi в  
сiльськогосподарському виробництвi 

- на виплату допомоги на поховання 0850 16 877,36 16 877,36 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 0860 x 43 230,68 
7.0.Видатки на виплату пенсiй згiдно iз ЗУ "Про пенсiйне  0870 17 199 799,55 17 282 182,09 
забезпечення вiйськовослужбовцiв" - всього 

у т.ч. в сiльськiй мiсцевостi 0880 8 371 166,32 8 426 755,62 
- на виплату пенсiй вiйськовослужбовцям рядового,  0890 14 237 028,45 14 237 028,45 
сержантського та старшинського складу строкової служби 

- на виплату надбавки до пенсiй згiдно iз ЗУ "Про статус  0900 1 753 900,27 1 753 900,27 
ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" 

    з яких на виплату доплати до пiдвищення пенсiї членам сiмей 0905 11 998,50 11 998,50 
загиблого 

- на виплату державної соцiальної допомоги на догляд iнвалiдам  0910 390 497,29 390 497,29 
1,2,3 групи 

- на виплату доплати на полiпшення матерiального становища  0920 136 525,99 136 525,99 
iнвалiдiв вiйни 

- на виплату допомоги на поховання 0930 681 847,55 681 847,55 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 0940 x 82 382,54 
8.0.Видатки на виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, 0950 235 690 555,23 236 658 477,85 
 призначених за рiзними пенсiйними програмами, держ.соц.  
доп.особам, якi не мають право на пенсiю - всього 

у т.ч. в сiльськiй мiсцевостi 0960 123 493 581,61 124 196 180,58 
8.1.Видатки на виплату рiзницi мiж сумою пенсiї, призн.особам,  0970 14 859 146,32 14 875 202,37 
якi працювали в орг.держ.влади i органах мiсц.самовр., та  
розм.труд.пенсiї за вiком - всього 

у т.ч.  в сiльськiй мiсцевостi 0980 6 862 127,68 6 872 434,41 
- згiдно iз ЗУ  "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" 0990 
- згiдно iз ЗУ "Про державну службу", "Про дипломатичну  1000 7 407 760,57 7 407 760,57 
службу" 

- згiдно iз ЗУ "Про Нацiональний банк України" 1010 69 295,89 69 295,89 
- згiдно iз ЗУ "Про прокуратуру" 1020 3 918 056,64 3 918 056,64 



- згiдно iз ЗУ "Про статус народного депутата" 1030 354 230,99 354 230,99 
- згiдно з Положенням про помiчника-консультанта НДУ,  1040 58 141,44 58 141,44 
затвердженим постановою ВРУ вiд 13.10.95 №379 

- згiдно iз ЗУ "Про статус суддiв" 1050 98 060,78 98 060,78 
- згiдно iз ЗУ "Про судову експертизу" 1060 
- згiдно з Митним кодексом України 1070 21 350,39 21 350,39 
- згiдно iз ЗУ "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" 1080 2 649 979,48 2 649 979,48 
- згiдно iз ЗУ "Про державну пiдтримку засобiв масової  1090 177 794,42 177 794,42 
iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв" 

- на виплату допомоги на поховання 1100 104 475,72 104 475,72 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1110 x 16 056,05 
8.2.Видатки на виплату пенсiй прац.льотно-випробного складу та 1120 5 760 668,69 5 768 035,08 
 особам льотних екiпажiв повiтр.суден цив.ав., якi вийшли на  
пенсiю до набрання чинностi ЗУ вiд 17.11.99 - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 1130 3 000 557,68 3 005 250,10 
- на виплату пенсiй працiвникам льотно-випробного складу та  1140 5 760 668,69 5 760 668,69 
особам льотних екiпажiв 

- на виплату допомоги на поховання 1150 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1160 x 7 366,39 
8.3.Видатки на виплати надбавок та пiдвищень до пенсiй,  1170 204 882 248,67 205 798 829,22 
призначених за рiзними пенсiйними програмами - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 1180 108 526 365,31 109 191 498,55 
- на виплату надбавок до пенсiй, призначених згiдно iз ЗУ "Про  1190 23 435 271,62 23 435 271,62 
пенсiї за особливi заслуги перед Україною" 

- у тому числi на доплати до пенсiй  згiдно з постановою  1195 549 326,42 549 326,42 
КМУвiд 02.12.09  №1309 

- на виплату надбавок до пенсiй, призначених згiдно iз ЗУ "Про  1200 3 459 273,73 3 459 273,73 
донорство кровi та її компонентiв" 

- на виплату надбавок до пенсiй, призначених згiдно iз ЗУ "Про  1210 
статус гiрських населених пунктiв" 

- на виплату допомоги пенсiонерам на непрацездатних членiв сiм'ї1220 1 687 423,27 1 687 423,27 
 (надбавка на дiтей) 

- на виплату допомоги по догляду за одинокими пенсiонерами та 1230 1 177 648,53 1 177 648,53 
iнвалiдами 

- на виплату державної соцiальної допомоги на догляд (ст.7 iнв.  1240 379 789,02 379 789,02 
1,2,3 групи) 

- на виплату щомiсячної доплати до пенсiї особам, яким  1250 1 138,80 1 138,80 
виповнилося 100 i бiльше рокiв 

-  у т.ч.пенсiонерам, яким  пенсiя призн.органами МО та МВС 1260 
- на виплату надбавок до пенсiй, призначених згiдно iз ЗУ "Про  1270 32 418 462,44 32 418 462,44 
статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соц.захисту" 

    з яких на виплату доплати до пiдвищення пенсiї членам сiмей 1275 119 349,83 119 349,83 
загиблого 

- на виплату доплати до пенсiї у зв'язку з втратою годувальника, 1276 
 встановленої постановою КМУ вiд 28.03.2014 року № 76 

- на виплату надбавок до пенсiй, призначених згiдно iз ЗУ "Про  1280 32 016,47 32 016,47 
реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" 

-  на виплату пiдвищень до пенсiй, призначених згiдно iз  1290 250 792,07 250 792,07 
Законом України "Про жертви нацистських переслiдувань" 

-  на виплату надбавок до пенсiй, призначених згiдно iз ЗУ "Про  1300 32 562 028,35 32 562 028,35 
соцiальний захист дiтей вiйни" 

- на виплату одноразової грошової допомоги в розмiрi десяти  1315 713 963,16 713 963,16 
мiсячних пенсiй 

- на виплату щомiсячної державної адресної  допомоги до пенсiї, 1316 108 397 850,93 108 397 850,93 
 встановленої постановою КМУ №265 вiд 26.03.2008 року 

- на виплату допомоги на поховання 1317 366 590,28 366 590,28 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1320 x 916 580,55 
8.4.Видатки на виплату пенсiй особам, якi вiдповiдно до  1330 9 385 416,82 9 410 628,68 
законодавства мають право виходу на пенсiю ранiше  
встановленого вiку  - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 1340 4 641 028,11 4 661 378,05 



- на виплату пенсiй багатодiтним матерям та матерям iнвалiдiв з  1350 6 231 019,30 6 231 019,30 
дитинства 

- на виплату пенсiй окремим категорiям громадян(лiлiпути,  1360 
диспропорцiйнi карлики) 

- на виплату пенсiй iнвалiдам по зору I групи - слiпим та  1370 
iнвалiдам з дитинства I групи 

- на виплату пенсiй згiдно iз ЗУ "Про основнi засади соц.захисту  1380 
ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" 

- на виплату пiдвищень до пенсiй згiдно iз ЗУ "Про основнi  1390 11 418,43 11 418,43 
засади соц.захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого  
вiку в Українi" 

- на виплату достр.пенсiй за вiком iнвалiдам, учасникам вiйни,  1400 3 125 908,93 3 125 908,93 
сiм'ям загиблих вiйськовослуж. та осiб начальницького i  
рядового складу органiв внутрiшнiх справ 

- на виплату допомоги на поховання 1410 17 070,16 17 070,16 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1420 x 25 211,86 
8.5.Видатки на виплату пенсiй особам, якi не мають трудового  1430 803 074,73 805 782,50 
стажу для призначення пенсiй - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 1440 463 502,83 465 619,47 
- на виплату соцiальних пенсiй 1450 779 128,49 779 128,49 
- на виплату доплат особам iз числа дiтей - сирiт 1470 22 751,62 22 751,62 
- на виплату пенсiй особам, якi мають статус бiженця 1480 
-   на виплату допомоги на поховання 1490 1 194,62 1 194,62 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1500 x 2 707,77 
9.0.Видатки на виплату рiзницi у пенсiйному забезпеченнi  1510 463 863,85 464 722,94 
наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 1520 118 963,04 119 371,03 
- на виплату рiзницi мiж сумою пенсiї, призн.науковим  1530 432 549,51 432 549,51 
(науково-педагогiчним) працiвникам зг.iз ЗУ"Про наук.i  
наук.-техн. дiяльнiсть", та сумою пенсiї, обчисленої вiдповiдно  
до iнших законодавчих актiв 

- на виплату допомоги на поховання 1540 31 314,34 31 314,34 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1550 x 859,09 
10.0.Видатки на виплату пенсiй згiдно iз ЗУ "Про внесення змiн  1560 
до деяких законiв України у зв'язку iз закриттям ЧАЕС" -  

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 1570 
- на виплату пенсiй, пов'язаних з дострок.виходом прац. на  1580 
пенсiю(понад термiн, встан.пунктом "r" частини 1 статтi 49 ЗУ  
"Про зайнятiсть населення") 

- на виплату щомiсячної доплати до пенсiй 1590 
-  у т.ч.пенсiонерам, яким  пенсiя призн.органами МО та МВС 1600 
- на виплату допомоги на поховання 1610 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1620 x 
11.0.Видатки на виплату пенсiй, доплат та комп.до них, призн.  1630 86 050 882,16 86 165 286,33 
згiдно iз ЗУ "Про статус i соц.захист громадян, якi постраждали  
внаслiдок Чорноб.катастрофи" - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 1640 41 426 202,55 41 493 675,14 
11.1.Видатки на виплату пенсiй особам,вiднесеним до категорiї 1 1650 75 314 516,12 75 400 793,37 
 - всього 

- на виплату додаткової пенсiї пенсiонерам, якi  1660 4 483 152,85 4 483 152,85 
постражд.внаслiдок Чорноб.катастрофи, вiднес.до катег.1(ст.50) 

- на виплату пенсiй пенсiонерам по iнвалiдностi та у зв'язку з  1670 70 831 363,27 70 831 363,27 
втратою годувальника, якi постражд.внаслiдок  
Чорноб.катастрофи, вiднес.до кат.1(ст.54) 

- на виплату довiчної стипендiї особам, якi брали безпосередню  1680 
участь у гасiннi пожежi на Чорнобильськiй АЕС та її охоронi 

- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1690 x 86 277,25 
11.2.Видатки на виплату пенсiй та доплат особам, вiднесеним до  1700 10 103 418,31 10 125 533,23 
категорiї II,III,IV - всього 



- на виплату пенсiй пенсiонерам, якi постраждали внаслiдок  1710 8 002 920,69 8 002 920,69 
Чорнобильської.катастрофи, вiднесеним до категорiї  
II,III,IV(ст.55) 

- на виплату додаткової пенсiї пенсiонерам, якi постраждали  1720 2 100 497,62 2 100 497,62 
внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесеним до категорiї  
II,III,IV(ст.51) 

- на виплату доплати непрацюючим пенсiонерам, якi проживають 1730 
 у зонах радiоактивного забруднення (ст.39) 

- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1740 x 22 114,92 
11.3.Видатки на виплату компенсацiй за втрату годувальника та  1750 632 947,73 638 959,73 
допомога на поховання - всього 

- на виплату компенсацiй за втрату годувальника (ст.52) 1760 199 564,10 199 564,10 
- на виплату допомоги  на поховання 1770 433 383,63 433 383,63 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1780 x 6 012,00 
12.0.Видатки, пов'язанi з достроковим виходом працiвникiв на  1790 
пенсiю вiдповiдно до ст.49 ЗУ "Про зайнятiсть населення" (до  
досягнення загальновстановленого пенсiйного вiку) -  всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 1800 
- на виплату пенсiй, пов"язаних з достроковим виходом  1810 
працiвникiв на пенсiю 

- на виплату допомоги на поховання 1820 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 1830 x 
12.1. iз загальної суми видаткiв виплата щомiсячної державної  1835 
адресної допомоги до пенсiї(дотацiя) - всього 

- видатки на виплату щомiсячної державної адресної допомоги  1836 
до пенсiї(дотацiя) 

- на виплату допомоги на поховання 1837 
- на оплату послуг по доставцi 1838 x 
14.0.Видатки на пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв,  1940 180 965 571,55 181 005 131,40 
осiб начальницького i рядового складу та суддiв у вiдставцi 

14.1.Видатки на виплату рiзницi мiж сумою пенсiї, призн.  1950 168 062 720,68 168 100 894,28 
вiдповiдно до ЗУ "Про пенс.забезпечення осiб, звiльнених з  
вiйськової служби, та деяких iнших осiб", та пенсiєю iз  
солiдарної системи вiдповiдно до ЗУ"Про заг.обов.держ.пенсiйне 
 страх."-всього 

у т.ч. в сiльськiй мiсцевостi 1960 x x 
- на виплату пенсiй вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i  1970 166 581 037,83 166 581 037,83 
рядового складу 

- на виплату одноразової допомоги 1980 331 746,98 331 746,98 
- на виплату  допомоги на поховання 1990 1 149 935,87 1 149 935,87 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 2000 x 38 173,60 
14.2. Видатки на виплату щомiсячного довiчного грошового  2010 12 902 850,87 12 904 237,12 
утримання суддям у вiдставцi - всього 

- у т.ч. в сiльськiй мiсцевостi 2020 4 465 018,50 4 465 018,50 
- на виплату щомiсячного довiчного грошового утримання  2030 12 800 560,27 12 800 560,27 
суддям у вiдставцi 

- на виплату пiдвищень та надбавок до пенсiй суддям у вiдставцi 2040 45 266,60 45 266,60 
- на виплату допомоги на поховання 2050 57 024,00 57 024,00 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 2060 x 1 386,25 
15.0. Видатки на виплату щомiсячної державної адресної  2065 7 518 225,85 7 558 878,61 
допомоги до пенсiї iнвалiдам вiйни та учасн.бойових дiй - всього 

- у т.ч.в сiльський мiсцевостi 2066 4 157 507,14 4 186 570,57 
- на виплату щомiсячної державної адресної допомоги до пенсiї  2067 7 355 812,83 7 355 812,83 
iнвалiдам вiйни та учасникам бойових дiй 

- на виплату допомоги на поховання 2068 162 413,02 162 413,02 
- на оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової допомоги 2069 x 40 652,76 
16.0.Усього видаткiв 2070 6 709 248 340,43 6 792 843 390,62 
- у т.ч.в сiльський мiсцевостi 2075 3 094 159 467,18 3 104 879 536,50 
16.1.Видатки пов'язанi з виплатою пенсiй та грошової допомоги  2080 6 709 248 340,43 6 727 339 377,04 
та видатки на доставку пенсiй 



16.1.1.На виплату пенсiй та допомоги 2095 6 665 471 148,83 6 665 471 148,83 
-  з них зг.iз ст.48 ЗУ "Про ЗДПС" та ст.56 ЗУ "Про пенсiйне  2097 x 1 916 135,47 
забезпечення вiйськовослужбовцiв ..." 

16.1.2.На виплату допомоги на поховання 2100 43 777 191,60 43 777 191,60 
16.1.3. На оплату послуг по доставцi пенсiй та грошової  2110 x 18 091 036,61 
допомоги 

- з яких на оплату послуг з виплати та доставки пенсiй,  2111 x 14 135 799,91 
призначених вiдповiдно до ЗУ "Про загальнообов'язкове  
державне пенсiйне страхування" 

- з яких на оплату послуг з виплати та доставки пенсiй за  2112 x 3 955 236,70 
рахунок коштiв Державного бюджету 

16.2. Видатки за розрахунково-касове обслуговування та оплату  2120 x 79 639 813,49 
за пiдкрiплення готiвкою виплати пенсiй, утримання органiв  
Фонду, випл.пенсiй пенсiонерам iноземних держав, що  
проживають на територiї України  та iншi видатки 

17.0.Заборгованiсть з виплат на кiнець звiтного перiоду 2130 x 
18.0.Повернення позички 2140 x 
19.0.Перераховано до Пенсiйного фонду 2150 x 
20.0.Разом 2152 x 6 792 843 390,62 
21.0.Залишок коштiв на кiнець року(кварталу) в розрахунках 2154 x 3 206 568,68 
22.Списано позичку 2155 x 



 Категорія одержувачів Код  Фактична наявність 
 рядка На початок року На кінець  
 звітного періоду 

 А Б 1 2 
Роздiл III.   Вiдомостi про контингент одержувачiв пенсiй та грошової       x x 
допомоги 

1.0. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують трудовi пенсiї згiдно iз ЗУ "Про 2160 291550 267640 
 загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2170 137215 126917 
- з яких чисельнiсть одержувачiв пiльгових пенсiй (список №1) 2175 11978 9632 
- з яких чисельнiсть одержувачiв пiльгових пенсiй (список №2) 2176 4126 3367 
1.1. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2180 x 6582 
- з яких кiлькiсть виплат допомоги на поховання по пiльгових пенс.(сп.№1) 2185 x 89 
- з яких кiлькiсть виплат допомоги на поховання по пiльгових пенс.(сп. №2) 2186 x 22 
1.3. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують рiзницю мiж розм пенсiї,  2188 85649 100658 
обчислен вiдп.до абз.1, ч.1, ч.3 ст.28 та розмiром пенсiї обчисленим вiдп.до  
ст.27 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" 

- у т.ч.в сiльський мiсцевостi 2189 46958 54555 
1.3.1. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2190 x 336 
iз загальної чисельностi одержувачiв особи, якi досягли 65 рокiв за наявностi 2191 35953 
 у чол.-35, а у жiн.- 30 р. трудового стажу (ч2ст28 ЗУ "Про ЗДПС") 

-  в тому числi в сiльськiй мiсцевостi 2192 20732 
Кiлькiсть  виплат допомоги на поховання 2193 171 
2.0.Чисельнiсть пенсiонерiв, якi працювали в органах держ.влади i орг.  2195 2503 2349 
мiсцевого  самовряд.,яким призначена пенсiя зг. з iнш.зак.акт., в частинi, що  
не перевищує розмiру труд.пенсiї за вiком - всього 

- у т.ч. в сiльськiй мiсцевостi 2200 1298 1208 
- згiдно iз ЗУ  "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" 2210 
- згiдно iз ЗУ "Про державну службу", "Про дипломатичну службу" 2220 1747 1635 
- згiдно iз ЗУ "Про Нацiональний банк України" 2230 10 9 
- згiдно iз ЗУ "Про прокуратуру" 2240 90 96 
- згiдно iз ЗУ "Про статус народного депутата" 2250 8 7 
- згiдно з Положенням про помiчника-консультанта народного депутата  2260 13 11 
України, затвердж. пост.ВРУ вiд 13.10.95 №379 

- згiдно iз ЗУ "Про статус суддiв" 2270 2 1 
- згiдно iз ЗУ "Про судову експертизу" 2280 
- згiдно з Митним кодексом України 2290 7 9 
- згiдно iз ЗУ "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" 2300 589 550 
- згiдно iз ЗУ "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформ. та  2310 37 31 
соцiальний захист журналiстiв" 

2.1.iз загальної чисельностi одержувачiв пiльгових пенсiй, особи, по  яким не 2311 5410 
  вiдшкодовуються витрати пiдприємствами без правонаступникiв та  
лiквiдованими 

-  в сiльськiй мiсцевостi 2312 788 
3.0.Чисельнiсть пенсiонерiв, пенсiя яким призначена вiдповiдно до ЗУ "Про  2320 4630 4816 
пенс.забезп. осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", в  
частинi, що не перевищує розм.труд.пенсiї за вiком вiдповiдно до ЗУ"Про  
заг.обов.держ.пенсiйне страх." 

4.0. Чисельнiсть пенсiонерiв, пенсiя яким призначена згiдно iз ЗУ "Про  2330 226 187 
наукову та наук.-техн.дiяльн." в частинi, що не перевищує розмiру трудової  
пенсiї за вiком 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2340 61 48 
4.1. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2350 x 7 
5.0.Чисельнiсть одерж.рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної  2360 39 
науковим(науко-пед.) прац.науков.установ, органiзацiй, пiдприємств та вищих 
 навч.закладiв зг. iз ЗУ "Про наук.i наук.-техн. дiяльнiсть", та сумою пенсiї,  
обчисленою вiдповiдно до iнш.зак.актiв 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2370 3 
5.1.Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2380 x 
6.0.Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують доплати на полiпшення  2390 4233 3862 
матерiального становища iнвалiдiв вiйни 



у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2400 2053 1785 
6.1. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2405 x 1 
7.0. Чис. пенсiонерiв, якi виiхали за кордон на постiйне мiсце проживання 2410 
Чисельностьi одержувачiв за вислугу рокiв артистам теотрально-концертних  2411 5667 
та iн. видовищних закладiв, пiдприємств i колективiв до досягнення  

-  в тому числi в сiльськiй мiсцевостi 2412 2705 
Кiлькiсть  виплат допомоги на поховання 2413 29 
8.0. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують пенсiї i якi були безпосередньо  2420 x x 
зайнятi повний робочий день на пiдземних роботах 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2430 3354 3076 
якi одержують виплату пенсiї i якi були безпосередньо зайнятi повний  2440 6958 6651 
робочий день на пiдземних роботах 

якi одержують доплати до мiнiмального розмiру пенсiй шахтарям (ст.8 ЗУ  2450 32015 31025 
"Про пiдвищення престижностi шахтарської працi" ) 

якi одержують доплати до пенсiй у зв"язку з втратою годувальника (ст.7 ЗУ  2460 231 463 
"Про пiдвищення престижностi шахтарської працi" ) 

8.1.Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2470 x 156 
9.0. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують пенсiї i якi були безпосередньо  2480 497 457 
зайнятi повний робочий день з особливо шкiдливими та важкими умовами  
працi в сiльськогосподарському виробництвi 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2490 482 443 
9.1.Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2500 x 5 
10.0. Чисельнiсть одержувачiв пенсiй та допомоги згiдно iз ЗУ "Про пенсiйне 2510 694 651 
 забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу  
органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2520 389 349 
10.1. Чисельнiсть одержувачiв пенсiй та допомоги згiдно iз ЗУ "Про статус  2530 561 523 
ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" 

   з яких чис. одержувачiв допл. до пiдвищення пенсiї членам сiмей загиблого 2535 53 49 
10.2. Чисельнiсть одержувачiв, якi отримують державну соцiальну допомогу  2540 82 62 
на догляд iнвалiдам 1,2,3 групи 

10.3.Чисельнiсть пенсiонерiв,якi одержують доплати на полiпшення  2550 417 399 
матерiального становища iнвалiдiв вiйни 

10.4. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2560 x 38 
11.0.Чисельнiсть одержувачiв рiзницi мiж сумою призначеної пенсiї та  2570 2147 1714 
розмiром трудової пенсiї за вiком - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2580 1043 881 
- згiдно iз ЗУ  "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" 2590 
- згiдно iз ЗУ "Про державну службу", "Про дипломатичну службу" 2600 1421 1099 
- згiдно iз ЗУ "Про Нацiональний банк України" 2610 11 5 
- згiдно iз ЗУ "Про прокуратуру" 2620 130 121 
- згiдно iз ЗУ "Про статус народного депутата" 2630 8 7 
- згiдно з Положенням про помiчника-консультанта народного депутата  2640 10 9 
України, затвердж. пост.ВРУ вiд 13.10.95 №379 

- згiдно iз ЗУ "Про статус суддiв" 2650 1 1 
- згiдно iз ЗУ "Про судову експертизу" 2660 2 
- згiдно з Митним кодексом України 2670 8 4 
- згiдно iз ЗУ "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформ. та соц.  2680 29 20 
захист журналiстiв" 

- згiдно iз ЗУ "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" 2690 527 448 
11.1. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2700 x 15 
12.0. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi працювали в льотновипробному складi та  2710 71 67 
особам льотних екiпажiв повiтр.суден цивiл.ав., якi вийшли на пенсiю до  
набрання чинностi ЗУ вiд 17.11.99 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2720 37 34 
12.1. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2730 x 
13.0. Чисельнiсть пенсiонерiв , якi одержують надбавки та пiдвищення до  2740 x x 
пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2750 x x 
13.1. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi отримують надбавки  до пенсiй, згiдно iз  2760 10057 9222 
ЗУ "Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною" 



у тому числi чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують доплати до пенсiй   2765 11 12 
згiдно з постановою КМУвiд 02.12.09 №1309 

13.2. Чисельнiсть пенсiонерiв , якi одержують  надбавки до пенсiї, згiдно iз  2770 3033 2991 
ЗУ"Про донорство кровi та iї компонентiв" 

13.3. Чисельнiсть пенсiонерiв , якi одержують  надбавки до пенсiї, згiдно iз  2780 
ЗУ "Про статус гiрських населених пунктiв" 

13.4. Чисельнiсть пенсiонерiв , якi одержують  надбавку до пенсiї на  2790 1329 1260 
непрацездатних членiв сiм'ї 

13.5. Чис. осiб, якi одержують  доп. по догляду за пенс. та iнвалiдами 2800 3716 3333 
13.6. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi отримують держ.соц. допомогу на догляд  2810 145 124 
за iнвалiдами 1.2.3 групи 

13.7. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують доплати до пенсiй i яким  2820 1 1 
виповнилося 100 i бiльше рокiв 

у т.ч.кiлькiсть пенсiон.,яким призначена пенсiя органами МО та МВС 2830 
13.8. Чисельнiсть пенсiонерiв та одержувачiв надбавок до пенсiї згiдно iз ЗУ  2840 16397 14207 
"Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" 

    з яких чисельнiсть одержувачiв доплати до пiдвищення пенсiї членам  2845 416 369 
сiмей загиблого 

13.8a. Чис. осiб, яким виплачено доплату до пенсiї  у зв'язку з втратою  2846 
годувальника, встановленої постановою КМУ вiд 28.03.2014 року № 76 

13.9. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують надбавки до пенсiй згiдно iз ЗУ 2850 111 99 
 "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" 

13.10. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують пiдвищення до пенсiй,  2860 238 184 
призначених згiдно iз ЗУ "Про жертви нацистських переслiдувань" 

13.11. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують надбавки до пенсiй згiдно iз  2870 71281 65025 
ЗУ "Про соцiальний захист дiтей вiйни" 

13.12. Чисельнiсть непрацюючих працездатних осiб, якi одержують  2880 339 
щомiсячну компенс.виплату по догляду за iнвал.1 групи або престарiлим,  
який досяг 80-рiчного вiку 

13.13. Чисельнiсть осiб, яким виплачено одноразову грошову допомогу в  2885 x 57 
розмiрi десяти мiсячних пенсiй 

13.14. Чисельнiсть осiб, яким виплачено щомiсячну державну адресну   2886 38900 35623 
допомогу до пенсiї, встановлену постановою КМУ №265 вiд 26.03.2008 року 

13.15. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2887 x 419 
14.0. Чисельнiсть одержувачiв пенсiй та компенсацiй, пенсiї яким призначенi  2890 1071 1174 
на пiльгових умовах всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2900 570 612 
14.1. Чисельнiсть багатодiтних матерiв та матерiв iнвалiдiв з дитинства, якi  2910 842 896 
одержують пенсiю 

14.2. Чисел. лiлiпутiв та диспропорцiйних карликiв, якi одержують пенсiю 2920 
14.3. Чисельнiсть iнвалiдiв по зору 1 групи, якi одержують пенсiю 2930 
14.4. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують пенсiї згiдно iз ЗУ "Про  2940 
основнi засади соц.зах.ветер.працi та iнш. громадян похилого вiку в Українi" 

14.5. Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують пiдвищення до пенсiй згiдно iз  2950 10 12 
ЗУ "Про основнi засади соц.зах.ветер.працi та iнш. громадян похилого вiку в  
Українi" 

14.6. Чисельнiсть iнвалiдiв, учасникiв вiйни, сiмей загиблих  2960 229 278 
вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв  
внутрiшнiх справ 

14.7. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 2970 x 5 
15.0.Чисел. пенсiонерiв, якi не мають трудового стажу для призн. Пенсiй 2980 1662 1499 
у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 2990 983 837 
15.1.Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують соцiальнi пенсiї 3000 1662 1499 
15.2.Чисельнiсть осiб, якi одержують соцiальну допомогу на догляд 3010 1581 
15.3. Чисельнiсть дiтей-сирот, якi одержують доплату до пенсiї 3020 142 117 
15.4.Чисельнiсть пенсiонерiв, якi мають статус бiженця 3030 
15.5. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 3040 x 9 
16.0.Чисельнiсть одержувачiв рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної наук.  3050 434 145 
(науково-педагогiчн) працiвникам зг. iз ЗУ "Про наукову та наук.-техн.  
дiяльн.", та сумою пенсiї, обчис.вiдповiдно до iнших законодавчих актiв 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 3060 71 40 
16.1. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 3070 x 5 



17.1. Чисельнiсть працiвникiв, якi достроково вийшли на пенсiю(понад  3080 
термiн, встановлений пунктом "r" частини 1 ст.26 ЗУ "Про зайнятiсть  
населення") 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 3090 
17.2.Чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують щомiсячнi  доплати до пенсiї 3100 
у т.ч..чисельнiсть пенсiонерiв, яким пенсiя призначена органами МО та МВС 3110 
17.3. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 3120 x 
18.0.Чисельнiсть пенсiон., якi одерж.пенсiї та доплати  згiдно iз ЗУ "Про  3130 2606 2336 
статус i соц.захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської  
катастрофи" - всього 

у тому числi  -  в сiльськiй мiсцевостi 3140 1278 1134 
18.1.Чисельнiсть пенсiонерiв, вiднесених до 1  категорiї, якi одержують  3150 2036 1828 
додаткову пенсiю  (ст.50) 

18.2.Чисельнiсть пенсiонерiв, вiднесених до 1 категорiї, якi одержують  3160 2073 1862 
пенсiю по iнвалiдностi та в зв'язку з втратою годувальника (ст.54) 

18.2.1.Чисельнiсть осiб, якi брали безпосередню участь у гасiннi пожежi на  3170 
Чорнобильськiй АЕС та її охоронi 

18.3.Чисельнiсть пенсiонерiв, вiднесених до II, III, IV категорiї, якi  3180 533 474 
одержують пенсiї  (ст.55) 

18.4.Чисельнiсть пенсiонерiв, вiднесених до II, III, IV категорiї, якi  3190 2026 1987 
одержують додатковi пенсiї (ст.51) 

18.5.Чисельнiсть непрац.пенсiонерiв, якi проживають у зонах радiоактивного  3200 
забруднення  (ст.39) 

18.6.Чисельнiсть одержувачiв компенсацiй за втрату годувальника  (ст.52) 3210 251 248 
18.7. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 3220 x 38 
19.0.Чисельнiсть працiвникiв, якi достроково вийшли на пенсiю, вiдповiдно  3230 
до ст.26 ЗУ "Про зайнятiсть населення" 

- у т.ч. в сiльськiй мiсцевостi 3240 
19.1. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 3250 x 
19.2. в тому числi чисельнiсть пенсiонерiв, якi одержують щомiсячну  3252 
державну адресну допомогу до пенсiї(дотацiя) 

21.0. Чисельнiсть пенсiонерiв з числа вiйськовослужбовцiв, осiб  3320 9701 10072 
начальницького i рядового складу та суддiв у вiдставцi 

21.1. Чисельнiсть пенсiонерiв з числа вiйськовослужбовцiв, осiб  3330 9614 9981 
начальницького i рядового складу - всього 

- у т.ч. в сiльськiй мiсцевостi 3340 x x 
21.1.1.Чисельнiсть одержувачiв одноразової допомоги 3350 x 36 
21.1.2. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 3360 x 105 
21.2. Чисельнiсть одержувачiв щомiсячного довiчного грошового утримання 3370 87 91 
 суддям у вiдставцi - всього 

- у т.ч. в сiльськiй мiсцевостi 3380 32 34 
21.2.1. Чис. одержувачiв пiдвищень та надбавок до пенсiй суддям  у вiд-цi 3390 18 19 
21.2.2. Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 3400 x 1 
22.0. Чисельнiсть одержуiвчiв щомiсячної державної адресної допомоги до  3405 1837 1640 
пенсiї iнвалiдам вiйни та учасникам бойових дiй 

- у т.ч. в сiльськiй мiсцевостi 3406 1045 927 
22.1.Кiлькiсть виплат допомоги на поховання 3407 x 89 
23.0. Всього пенсiонерiв, у тому числi: 3410 317183 303525 
-  в сiльськiй мiсцевостi 3420 145444 137858 
-  якi проживають в iнтернатнiй установi (пансiонатi) 3430 967 892 
-  кiлькiсть виплат допомоги на поховання 3440 x 6990 


