
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Смілянська, 23, м. Черкаси, 18000 тел./факс (0472) 33-64-66,

E-mail: gu@ck.pfu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 21366538

___________________________________________________________________________

від ___________ 20__ р. № _______ На № __________ від ___________ 20__ р.

Вадиму Кобякову

foi+request-85208-3d249f03@
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Шановний пане Вадиме!

На Ваш запит щодо надання публічної інформації, який надійшов
до Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (далі –
Головне управління) та зареєстрований 28.04.2021 вх.№ 21/11 та в доповнення до
листа Головного управління від 05.05.2021 № 2300-0502-8/26682, повідомляє
наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими способами
та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі
виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим
Законом.

Враховуючи вищезазначене, надаємо помісячну інформацію про нараховану
та виплачену заробітну плату керівництву Головного управління Пенсійного
фонду України в Черкаській області (особам, які в період, зазначений в запиті,
займали посади начальника Головного управління, першого заступника
начальника Головного управління, заступників начальника Головного управління),
що додається.

Надбавки за вислугу років, премії, додаткові стимулюючі виплати (надбавка
за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи)
встановлюються у відсотках до посадового окладу державного службовця.
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Відповідно до Положення про преміювання у Пенсійному фонді України,
затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 04.08.2016 № 120,
встановлено порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій
керівникам та їх заступникам територіальних органів Фонду, які призначаються на
посаду та звільняються з посади Головою правління Фонду.

Згідно з підпунктом 7 пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280,
Голова правління Пенсійного фонду України призначає на посади та звільняє
з посад за погодженням з Міністром соціальної політики керівників
та заступників керівників територіальних органів. Відповідно до частини
четвертої статті 39 Закону України «Про державну службу» ранги державним
службовцям присвоює суб’єкт призначення, крім випадків, передбачених законом.

Одночасно повідомляємо, одному із заступників начальника Головного
управління ТАРАНУ Віталію Юрійовичу 14.07.2018 присвоєно черговий п’ятий
ранг державного службовця наказом Головного управління від 16.07.2018 № 294-о
(на той час він обіймав посаду заступника начальника управління – начальника
відділу забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління
Головного управління).

Відповідно до пункту 26 Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (зі змінами) у
двотижневий строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи
доводять до головних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування та
кредитування (далі – лімітна довідка). Лімітна довідка містить затверджені
бюджетні призначення та їх помісячний розподіл. Показники лімітної довідки
доводяться до відома головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня для
уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів асигнувань загального
фонду бюджету, помісячних планів використання бюджетних коштів.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, помісячні плани
використання бюджетних коштів, штатні розписи затверджуються керівником
відповідної вищестоящої установи.

Кошторис та план асигнувань затверджується на рік.
Враховуючи вищезазначене, надаємо помісячну інформацію про фонд

заробітної плати Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській
області з 01.01.2018 по 30.04.2021 (додається).

Надаємо інформацію про накази, відповідно до яких виплачено премії за
період з 01.01.2018 по 30.04.2021 (додається).

За період з 01.01.2018 по 24.04.2021 штатна чисельність Головного
управління становила:

з 01.01.2018 по 17.03.2019 – 800 одиниць (відповідно до наказу Головного
управління від 01.12.2017 № 181);

з 18.03.2019 по 07.10.2020 – 805 одиниць (відповідно до наказу Головного
управління від 18.03.2019 № 71);
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з 08.10.2020 по 24.04.2021 – 765 одиниць (відповідно до наказу Головного
управління від 07.10.2020 № 301).

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до
керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Додаток: на 3 арк.

Начальник Головного управління Світлана ЗІННИК

Лариса Кириченко (0472) 36 08 03


