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ІНФОРМАЦІЯ
про виконання основних завдань і функцій
Летичівським об'єднаним управлінням Пенсійного фонду України
за січень-листопад 2017 року
Летичівське об'єднане управління Пенсійного фонду України повідомляє,
що до бюджету управління з початку 2017 року надійшло 350209,9 тис.грн., з
них власних надходжень – 82891,48 тис.грн., з яких 82108,37 тис.грн. (99,0 %) –
частина єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, 783,11 тис.грн. (1,0 %) – кошти, адміністрування яких
здійснюється управлінням Фонду в районах. Забезпеченість виплати пенсій
власними коштами склала з початку року 24,6 %. За січень-листопад 2017 року
фінансування виплати пенсій становить 350209,9 тис.грн.
Заборгованість по платежах до Пенсійного фонду України (тис.грн.)
Станом
на 01.01.2017

Станом
на 01.12.2017

Відхилення,
+/-

Разом, в т. ч.:

1410,5

2256,5

+846,0

- борг по страхових внесках
- борг по пільгових пенсіях

738,0
672,5

1525,5
719,7

+787,5
+47,2

Борг приватних підприємців

11,3

11,3
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Переліки боржників та обсяги несплачених платежів станом на
01 грудня 2017 року відображено у додатку 1.
Станом на 01.12.2017 року загальна чисельність пенсіонерів становить
18770 осіб, в тому числі: Летичівський район - 8982 особи, Деражнянський
район - 9788 осіб.
Летичівським та Деражнянським відділами з питань призначення та
перерахунку пенсій за січень-листопад 2017 року призначено 613 нових
пенсій, проведено 4399 індивідуальних перерахунків та масові перерахунки
43481 особі.
Місячна потреба в коштах на виплату пенсій та допомог на грудень
2017 року склала 36125,0 тис.грн. Середній розмір пенсії станом на
01.12.2017 року становить: Летичівський район 1866,88 грн., Деражнянський
район 1864,10 грн.
8839 пенсіонерів отримують пенсію через установи банків, що
становить 47,2 % від загальної кількості пенсіонерів.
Економія поштового збору становить 2368,46 тис.грн.
Управлінням надано 27594 послуги для громадян, з них 12458 - в
Летичівському районі та 15136 - в Деражнянському районі.
У січні-листопаді 2017 року управлінням надано 12103 роз’яснення під
час особистого прийому громадян (5256 - в Летичівському районі, 6847 - в
Деражнянському районі); надійшло 80 письмових звернень (34 - в
Летичівському районі, 46 - в Деражнянському районі).
З початку 2017 року організовано 58 зустрічей в трудових колективах.
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