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Про впровадження в Херсонській
області системи призначення і
виплати пенсій на базі централізованих
технологій та подальше реформування
пенсійної системи
Одними з пріоритетів роботи органів Пенсійного фонду України в Херсонській
області як у 2015 році, так і в поточному залишаються підвищення якості
обслуговування громадян через впровадження нових стандартів та розвиток
інформаційних технологій.
Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 14 грудня
2015 року №25-1 «Деякі питання впровадження електронних пенсійних справ на базі
централізованих інформаційних технологій», зареєстрованої у М іністерстві юстиції
України 28 грудня 2015 року за № 1645/28090, Херсонська область разом з трьома
іншими регіонами України взяла участь у пілотному проекті щодо впровадження
централізованої системи призначення та виплати пенсій на основі електронної
пенсійної справи. Вказана робота здійснюється на базі нової централізованої вебпідсистеми «Призначення та виплати пенсій». Проведено навчання фахівців
Пенсійного фонду України в області щодо роботи в нових умовах. З 01 січня
2016 року всі пенсійні справи призначаються за новим механізмом зі здійсненням
сканування повного пакета документів, що надаються заявниками. На сьогодні в новій
підсистемі протестовано майже 4 тис. пенсійних справ. Усіх спеціалістів, задіяних в
експлуатації програмного комплексу, забезпечено електронно-цифровими підписами
(далі - ЕЦП).
Використання нової підсистеми дозволяє суттєво скоротити терміни
призначення пенсій з 10 до 1 дня.
Протягом 2016 - 2017 років передбачається поступова реалізація положень
Концепції розвитку інформаційно-аналітичних систем Пенсійного фонду України, що
сприятиме подальшому розвитку інформаційно-телекомунікаційної системи цього
Фонду та запровадженню нових стандартів щодо обслуговування громадян, а саме:
перехід до електронного документообігу з використанням ЕЦП; розвиток
дистанційних форм обслуговування громадян шляхом розгортання пунктів
обслуговування (агентів Пенсійного фонду України); впровадження електронної
системи керування чергою та системи відео- й аудіофіксації прийому громадян;
надання послуги щодо фотографування пенсіонерів на пенсійне посвідчення
безпосередньо під час оформлення документів; подальший розвиток функціоналу
веб-пор галу електронних послуг Пенсійного фонду України.
У І кварталі 2016 році забезпечено виконання доведених показників по
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надходженню власних коштів на 100,6%, понад план надійшло 2,4 млн грн. Фонд
оплати праці за 3 місяці 2016 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року
збільш ився на 226,4 млн грн, темпи зростання - 122,3%.
Із 672 тис. осіб працездатного віку 58,7% мають статус застрахованої особи, з
них працюють 205.2 тис. осіб, у тому числі 187,7 тис. — наймані працівники та
17,5 тис. - фізичні особи-підприємці, які сплачують єдиний внесок. Щ е 189,3 тис.
громадян перебувають на обліку в центрах зайнятості, отримують різні види
держ авної допомоги, студенти та військовослужбовці. Виходячи з балансу трудових
ресурсів, в області 41,3%, або 277,5 тис. осіб працездатного віку, з яких 88 тис.
громадян ведуть особисте селянське господарство, не декларують свої доходи, не
сплачують єдиний внесок та відповідно не беруть участь у формуванні місцевого та
пенсійного бюджетів.
В області вживаються заходи, спрямовані на збільшення надходження коштів до
бюджетів усіх рівнів. Протягом І кварталу 2016 року робочими групами з питань
легалізації оплати праці та зайнятості населення проведено 90 рейдів та обстежено
708 суб’єктів господарювання. За результатами спільної роботи легалізовано оплату
праці 1316 працівників, додатково отримано єдиний внесок у сумі 451 тис. грн.
Кількість працівників, які отримують заробітну плату менше мінімально
встановленого розміру, з початку 2016 року скоротилась на 33,6% і складає 2,4 % до
загальної чисельності застрахованих осіб.
У рахунок погашення заборгованості до пенсійного бюджету надійшло
1463,9 тис.грн, у тому числі від вжиття заходів примусового стягнення органів
державної виконавчої служби - 1,0 млн грн.
Графіки, затверджені на виконання доручення Кабінету М іністрів України від
01 березня 2016 року № 22721/14/1-15 щодо зменшення заборгованості зі сплати
єдиного внеску, страхових внесків та з відшкодування витрат на виплату та доставку
пільгових пенсій, у І кварталі 2016 року виконано на 101,1%.
Для реалізації стратегії прозорості пенсійної системи органами Пенсійного
фонду України в області одночасно з традиційними методами інформаційнороз'ясню вальної
роботи
широко
використовуються
методи
дистанційного
обслуговування: сервіси «Інтернет-приймальня», консультації в режимі 8куре- зв’язку,
сервіси розсилання новин за допомогою використання каналу ГШЗ, інші методи
спілкування.
На веб-сайті головного управління Пенсійного фонду України в області
у січні - березні 2016 року розміщено 536 матеріалів з актуальних питань діяльності
Фонду. Станом на 01 квітня залучено до користування веб-порталом електронних
послуг Пенсійного фонду України 21,9 тис. мешканців області.
Традиційними формами інформаційно-роз'яснювальної роботи залишаються
такі: консультації за телефонами «гарячих» ліній (надано роз’яснення 6281 особі),
інформування населення через друковані та електронні засоби масової інформації
(185 статей загальним тиражем понад 1,2 млн екз.), участь у теле- та радіоефірах (317
програм), зустрічі з населенням за місцем проживання (193) та заняття у Школі
майбутнього пенсіонера (77). Організовано 60 семінарів із застрахованими особами та
представниками кадрових служб, проведено 26 засідань за «круглим столом» і
270 зустрічей з керівниками підприємств, 246 зустрічей з трудовими колективами
(охоплено майже 2 тис. осіб).
Враховуючи викладене, з метою реалізації державної політики у сфері
пенсійного забезпечення громадян та соціальних гарантій працюючих в області,
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керуючись статтею 6, пунктами 3, 10 частини першої статті 13, пунктом 2 статті 16,
пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Головам районних державних адміністрацій та рекомендувати міським
головам міст обласного значення:
1.1. Розглянути до 01 червня 2016 року на засіданнях колегій, міськвиконкомів
питання щодо погашення заборгованості зі сплати обов’язкових платежів до
Пенсійного фонду України та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
1.2. Продовжити заслуховування на засіданнях відповідних районних (міських)
комісій керівників підприємств-боржників зі сплати єдиного соціального внеску та
платежів до Пенсійного фонду України, а також керівників підприємств, що
нараховують працівникам заробітну плату в розмірах, менше мінімально
встановленого рівня.
1.3. З метою збільшення чисельності працюючих і мобілізації надходжень до
бюджетів усіх рівнів у 2016 році забезпечити координацію роботи з органами
Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України та Держпраці
України в області з питань вжиття спільних заходів щодо детінізації доходів і відносин
у сфері зайнятості населення.
1.4. Про виконання завдань, визначених підпунктами 1.1 - 1.2 цього пункту,
інформувати головне управління Пенсійного фонду України в області до 20 серпня
2016 року та до 20 січня 2017 року.
2. Рекомендувати головному управлінню Пенсійного фонду України в області:
2.1. Забезпечити впровадження нових стандартів обслуговування громадян на
базі новітніх технологій.
2.2. Проводити
моніторинг звітності
страхувальників
щодо
випадків
нарахування застрахованим особам заробітної плати в розмірі, меншому за
мінімально визначений чинним законодавством. Забезпечити оперативний обмін
інформацією з Головним управлінням Державної фіскальної служби України та
Головним управління Держпраці у Херсонській області з метою актуалізації реєстру
застрахованих осіб.
2.3. Забезпечувати контроль за станом виконання графіків погашення
заборгованості по обов’язкових платежах до Пенсійного фонду України, затверджених
на місцевому рівні відповідно до доручення Кабінету М іністрів України від
01 березня 2016 року № 22721/14/1-15.
2.4. Продовжити проведення системної інформаційно-роз'яснювальної роботи з
населенням та громадськими організаціями щодо реформування пенсійної системи.
2.5. Про результати виконання завдань, передбачених даних пунктом
розпорядження, поінформувати обласну державну адміністрацію до 25 січня
2017 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І.Січова

