
Установа

Одиниця виміру: 

Звіт про виконання бюджету ПФУ

грн.

ГУ ПФУ в Хмельницькій області

на 1 ЖОВТНЯ 2019р.

Форма № 2 - ПФ (бюджет)

Додаток № 4

до наказу  Пенсійного фонду України

26.11.2013 №129

А Б 1 2

Затверджено бюджетом 
(зi змiнами)

ВиконаноНайменування показника Код 
рядка

0010Залишок власних коштiв на початок року 3 113 200,00 2 518 527,34

    Роздiл I. ДОХОДИ x x

0030Власнi доходи, усього 111 678 900,00 82 330 043,46

    у тому числi: x x

0050- сума єдиного внеску, розподiлена на загальнообов'язкове 
державне пенсiйне страхування

0110- кошти, сплаченi  банками за користування тимчасово вiльними 
коштами Пенсiйного фонду України,  та iншi власнi доходи

4 927 000,00 3 218 146,35

0130- 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

50 716 000,00 38 485 822,86

0135-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

46 960 500,00 33 962 026,09

0140- кошти на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi 
проживають на територiї України

9 075 400,00 6 664 048,16

0150Усього власних доходiв з урахуванням залишку 114 792 100,00 84 848 570,80

0155Перерозподiл власних коштiв на покриття тимчасових касових 
розривiв

6 168 616 900,00 4 661 557 469,89

0160Кошти Державного бюджету України на фiнансове забезпечення 
виплати пенсiй, надбавок i  пiдвищень до пенсiй, призначених за 
пенсiйними програмами, та дефiциту коштiв Пенсiйного фонду 
України, з яких:

6 517 418 600,00 4 594 033 200,00

0166- погашення заборгованостi з пенсiйних виплат за рiшеннями суду 1 633 300,00 1 220 799,12

0167Кошти Державного бюджету України на вiдшкодування витрат 
ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, пов"язаних з виплатою та 
доставкою пенсiй i грошової допомоги населенню

0168Кошти Державного бюджету України на виплату пiльг i житлових 
субсидiй громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у 
готiвковiй формi

457 025 900,00 463 666 211,72

0260УСЬОГО ДОХОДIВ 13 257 853 500,00 9 804 105 452,41

0265Позичка для покриття тимчасових касових розривiв, пов'язаних з 
виплатою пенсiй
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А Б 1 2

Затверджено бюджетом 
(зi змiнами)

ВиконаноНайменування показника Код 
рядка

    Роздiл II.  ВИДАТКИ x x

0280за рахунок власних доходiв, усього 8 142 998 300,00 6 074 525 541,56

    у тому числi на: x x

0300- пенсiйне забезпечення осiб, пенсiя яким призначена вiдповiдно 
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне 
страхування"

7 564 911 200,00 5 651 969 975,15

0310- 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"

107 715 200,00 79 554 277,26

0330- виплату щомiсячної цiльової грошової допомоги на прожиття 
згiдно iз Законом України "Про полiпшення матерiального 
становища учасникiв бойових дiй та осiб з iнвалiднiстю внаслiдок 
вiйни"

2 211 100,00 1 725 942,47

0340- пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб 
начальницького i рядового складу в частинi розмiру пенсiї iз 
солiдарної системи вiдповiдно до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування"

254 601 600,00 192 100 658,95

0350- пенсiйне забезпечення осiб, якi проживають за кордоном, та 
iноземних пенсiонерiв

9 075 400,00 6 655 599,48

0360- розрахунково-касове обслуговування i плату за пiдкрiплення 
готiвкою виплати пенсiї та грошової допомоги

3 650 000,00 2 262 770,00

0370- фiнансування адмiнiстративних витрат, пов"язаних iз 
виконанням функцiй, покладених на органи Пенсiйного фонду 
України

159 139 400,00 110 414 840,30

0371- оплату послуг  з виплати та доставки пенсiйних виплат iз 
солiдарної системи

41 694 400,00 29 841 477,95

0380- погашення позик, наданих з єдиного казначейського рахунка у 
2018 роцi

0440За 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, з яких:

4 647 964 400,00 3 258 172 238,15

0441- погашення заборгованостi з пенсiйних виплат за рiшеннями суду 1 633 300,00 1 158 714,72

0442- оплата послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат 20 884 800,00 13 787 942,99

0443За рахунок коштiв Державного бюджету України на 
вiдшкодування витрат ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, 
пов"язаних з виплатою та доставкою пенсiй i грошової допомоги 
населенню

0444За рахунок коштiв Державного бюджету України на виплату пiльг 
i житлових субсидiй громадянам на оплату житлово-комунальних 
послуг у готiвковiй формi

457 025 900,00 463 628 051,48

0510У С Ь О Г О   В И Д А Т К I В 13 247 988 600,00 9 796 325 831,19

0520Залишок власних  коштiв на кiнець року 9 864 900,00 7 779 621,22


