
Залишок власних коштiв на початок року 10 46189400 46189404,32

Роздiл I. ДОХОДИ     x x

Власнi доходи, усього 30 178362800 61814760,06

у тому числi:     x x

- сума єдиного внеску, розподiлена на загальнообов'язкове державне 

пенсiйне страхування 50

- кошти, сплаченi  банками за користування тимчасово вiльними 

коштами Пенсiйного фонду України,  та iншi власнi доходи 110 3864700 5048138,03

- кошти  вiд пiдприємств на покриття фактичних витрат на виплату та 

доставку пенсiй, призначених особам, якi працювали на роботах за 

списком №1 виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, 

затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України 130 130400000 34451204,43

-кошти вiд пiдприємств на покр факт витрат на випл та дост 

пенсiй,призн особам,якi працювали на роботах за сп №2 виробництв, 

робiт,професiй,посад i показникiв,затв КМУ,а також прац, зайнятим на 

iн посадах,що дають право на приз пенсiї за вiком на пiл умо 135 42738300 20835950,29

- кошти на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi проживають на 

територiї України 140 1359800 1479467,31

Усього власних доходiв з урахуванням залишку 150 224552200 108004164,4

Перерозподiл власних коштiв на покриття тимчасових касових розривiв 155 7822700500 8726977592

Кошти Державного бюджету України на фiнансове забезпечення 

виплати пенсiй, надбавок i  пiдвищень до пенсiй, призначених за 

пенсiйними програмами, та дефiциту коштiв Пенсiйного фонду України, 160 4091631900 4091631900

на пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, виплату пенсiй, 

надбавок i пiдвищень, призначених за рiзними пенсiйними програмами , 

покриття дефiциту коштiв Пенсiйного фонду України 164 3834174000 3850362603

сплата єдиного внеску на загальнообов"язкове держ соц страх за 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 165 257457900 241269296,6

погашення заборгованостi з пенсiйних виплат за рiшеннями суду 166

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соцiального 

страхування  на випадок безробiття 240

Кошти Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на 

виробництвi та професiйних захворювань 250

УСЬОГО ДОХОДIВ 260 12138884600 12926613656

Позичка для покриття тимчасових касових розривiв, пов'язаних з 

виплатою пенсiй 265

Роздiл II.  ВИДАТКИ     x x

за рахунок власних доходiв, усього 280 9202677600 9539180380

у тому числi на:     x x

- пенсiйне забезпечення осiб, пенсiя яким призначена вiдповiдно до 

Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне 300 8863885700 9200662827

- виплату пенсiй, призначених згiдно з iншими законодавчими актами в 

частинi розмiру пенсiї, на яку особа має право вiдповiдно до Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" 310 80654900 88817284,19

- виплату щомiсячної цiльової грошової допомоги на прожиття згiдно iз 

Законом України "Про полiпшення матерiального становища учасникiв 

бойових дiй та iнвалiдiв вiйни" 330 2870000 2409531,34

- пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i 

рядового складу в частинi розмiру пенсiї iз солiдарної системи 

вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне 340 80839800 74153917,33

- пенсiйне забезпечення осiб, якi проживають за кордоном, та iноземних 

пенсiонерiв 350 1359800 1511394,34

- розрахунково-касове обслуговування i плату за пiдкрiплення готiвкою 

виплати пенсiї та грошової допомоги 360 3506700 3267100

- фiнансування адмiнiстративних витрат, пов"язаних iз виконанням 

функцiй, покладених на органи Пенсiйного фонду України, в тому 370 169560700 168358325,4

на оплату послуг  з виплати та доставки пенсiй, призначених вiдповiдно 

до  Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне 371 29722100 28536523,21

Звіт про виконання бюджету

головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області

на 1 січня 2019 року



- за рахунок коштiв Державного бюджету України на фiнансове 

забезпечення виплати пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, 

призначених за пенсiйними програмами з урахуванням витрат, 

пов"язаних з виплатою та доставкою пенсiйних виплат 440 2932840700 3382835555

у тому числi погашення заборгованостi з пенсiйних виплат за 

рiшеннями суду 441

У С Ь О Г О   В И Д А Т К I В 510 12135518300 12922015935

Залишок власних  коштiв на кiнець року 520 3366300 4597721,2


