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Вих. №27/11 від 12.01.2011р. 
 

Пенсійний фонд України 
01601, м.Київ-14, вул.Бастіонна, 9 

 
 

Запит  
про проведення громадської експертизи діяльності 

Пенсійного Фонду України  
 
 

Громадська організація «Центр громадської адвокатури» (Свідоцтво про державну реєстрацію 
об’єднання громадян № 782 від 18.05.2007 року, видане Управлінням державної реєстрації 
Львівської міської ради, код ЄДРПОУ 35145707), згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 
05.11. 2008 р. № 976, прийнятої КМУ відповідно до пункту 4 статті 5 Указу Президента України 
від 15 вересня 2005 р. № 1276 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики", звертається до Вас з проханням про сприяння у проведенні громадської 
експертизи діяльності Пенсійного Фонду України. 

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму 
демократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського 
суспільства оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання 
такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем 
для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі. 

Актуальність проблеми. Одним з основних завдань Пенсійного Фонду України є ефективне 
та цільове використання коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та 
системи контролю за витрачанням коштів. Відповідно до своїх завдань Пенсійний Фонд планує 
свої доходи та видатки, здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного 
забезпечення, розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України, складає звіт про його 
виконання та подає їх в установленому порядку Міністру соціальної політики для внесення на 
розгляд Кабінету Міністрів України.   

На сьогоднішній день розмір коштів, які надходять до Пенсійного фонду, є досить значним і 
фактично наближається до розміру державного бюджету України, однак дефіцит коштів з кожним 
роком все зростає, і на даний час платники внесків змушені платити більше для збільшення 
бюджету Пенсійного фонду, причиною чого є збільшення кількості пенсіонерів, підвищення 
розмірів пенсій тощо. 

Мета проведення громадської експертизи – на основі громадського аналізу проведення 
оцінки діяльності Пенсійного Фонду України щодо ефективного та цільового використання 
коштів, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за 
витрачанням коштів, та формування рекомендацій щодо покращення діяльності Пенсійного Фонду 
України та впровадження пенсійної реформи.  

Предмет громадської експертизи – діяльність Пенсійного Фонду України щодо збирання та 
акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, та  ефективного та цільового 
використання цих коштів.  В тому числі щодо: 

 планування  доходів   та  видатків  Пенсійного  фонду  України та розроблення  проекту 
бюджету Пенсійного фонду України. 

 збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення. 



 2

 ефективності розподілу фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення. 
 стану перерозподілу коштів між регіонами з метою забезпечення фінансування і виплати 

пенсій, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів 
Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених актами законодавства. 

 стану проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення відповідно до 
своїх повноважень. 

 стану інформування громадськості про свою діяльність. 
 стану реалізації та проведення пенсійної реформи. 

Громадська експертиза передбачає також отримання інформації та завірених копій 
документів в межах компетенції Пенсійного Фонду України. Перелік документів та інших 
матеріалів, які необхідні для проведення цієї громадської експертизи:   

- відомості про порядок планування  доходів   та  видатків  Пенсійного  фонду  України. 
- відомості про джерела власних доходів (коштів), призначених для пенсійного забезпечення. 
- відомості про причини дефіциту у бюджеті Пенсійного Фонду України. 
- відомості про діяльність Пенсійного фонду щодо запровадження недержавного пенсійного 

забезпечення. 
- відомості про кількість осіб загалом та за категоріями громадян (пенсіонерів), які 

отримують пенсії та інші соціальні виплати за рахунок коштів Пенсійного фонду України. 
- відомості про суми, які виділяються на пенсії та інші соціальні виплати за категоріями 

громадян (пенсіонерів), які отримують ці виплати за рахунок коштів Пенсійного фонду 
України. 

- відомості про категорії громадян (пенсіонерів), які отримують пенсії за рахунок коштів 
державного бюджету України. 

- відомості про реалізацію пенсійної реформи, заходи, які здійснюються у зв’язку з цим. 
- відомості про стан проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення 

відповідно до своїх повноважень. 
- відомості про стан інформування громадськості про свою діяльність. 
Під час здійснення громадської експертизи може виникнути потреба отримання від Вас 

додаткових документів, про що Вас буде повідомлено додатково. 
Звертаємо Вашу увагу на те, що Центр громадської адвокатури не має на меті створювати 

перешкоди в діяльності Пенсійного фонду України, а бажає сприяти усуненню проблемних питань, 
які виникають в його діяльності і часто не залежать від самого фонду.  

Під час проведення громадської експертизи просимо керуватись Порядком сприяння 
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затв. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976. 

Додатки: 
1. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію об’єднання громадян № 782 від 18.05.2007 

року, видане Управлінням державної реєстрації Львівської міської ради; 
2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Громадська організація 

«Центр громадської адвокатури» № 200656 від 18.05.2007 року.  
 
 
З повагою 
Керівник ГО «Центр громадської адвокатури» 
Тарасенко Л.Л. 
 
 
Контактна інформація: 
м.Львів, вул.Родини Крушельницьких 3/13. 
тел. (032) 244-46-59, моб. 0974865593 
e-mail: cga@lawngo.net, pilgu@lawngo.net 
Додаткову інформацію про Центр громадської адвокатури можна отримати на веб-ресурсах організації: 
www.cga.in.ua, www.lawngo.net, www.pilga.in.ua.  


