
Заголовок: Керівник ГУ Пенсійного фонду у Вінницькій області Олена 

Корчака володіє достатньою інформацією про роботу Пенсійного фонду 

Ім’я автора: Дубінська Анна 

Вступ із досліджуваною заявою: Начальниця ГУ Пенсійного фонду у 

Вінницькій області Олена Корчака у газеті «Місто» (за 06.06.2018; С.30; 

[http://misto.vn.ua/news/item/id/11758]) дала кілька коментарів журналісту 

стосовно статистичних даних у питанні пенсій. 

Теза 1: «При середній зарплаті близько 7 тис. грн. Вінничина 

забезпечує лише 40 % від потреби на виплату пенсій». 

Доказ: Згідно листа Державної служби статистики України від 

22.06.2018 № 15.2 – 20 / 1031 П /, середньомісячна зарплата штатних 

працівників по Вінницькій області в січні-квітні становила 6989 грн. Лист 

додається (додаток 1). 

Вирок: Правда 

Теза 2: «Вінничина забезпечує лише 40 % від потреби на виплату 

пенсій». 

Доказ: Згідно листа Головного управління Пенсійного фонду України у 

Вінницькій області від 16.07.18 № 1610 / Д-10, станом на 01.07.2018 

забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 40,2%. Лист 

додається (додаток 2). 

Вирок: Правда, оскільки похибка у 0,2 % можлива, у зв’язку із 

різницею у термінах  написаної статті та листом-відповіддю. 

Теза 3: «41% населення Вінничини у працездатному віці не сплачує 

жодної копійки до Пенсійного фонду».  

Доказ: Згідно листа Головного управління Пенсійного фонду України у 

Вінницькій області від 16.07.18 № 1610 / Д-10, Пенсійний фонд не володіє 

інформацією щодо кількості сплачених внесків. Водночас, Головне 

управління ДФС у Вінницькій області (згідно листа від 25.07.18) не може 

підтвердити чи спростувати цю інформацію. Оскільки керівник ГУ 

Пенсійного фонду у Вінницькій області не може володіти точною 



інформацією, а відповідні організації не надають чіткі цифри, виникає сумнів 

у достовірності тези. Листи додаються (додаток 2 та 3). 

Вирок: Напівправда 

 

 

 

 

 

 

Додаток№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток№2 

 

 

16.07.2018 №1610/Д-10 

 

 

А. Дубінська 

sportanna777@gmail.com 

 

Щодо звернення 

 

Шановна Анно! 

 

 

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області на  Ваше звернення від 

03.07.2018р., інформує, що у частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається 

дотаційним регіоном. Станом на 01.07.2018 року забезпеченість власними коштами на виплату 

пенсій складає 40,2 %. Загальна звітна чисельність пенсіонерів станом на 01.07.18р. – 475,5 тис. 

осіб. 

Відповідно до Закону України від 04.07.2013 №406 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» функції з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

покладено на орган виконавчої влади, що забезпечує формування та  реалізує державну 

податкову політику, а саме Державну фіскальну службу України і тому головне управління 

Пенсійного фонду України у Вінницькій області не володіє інформацією, щодо кількості 

несплачених внесків. 

 

 

 
Заступник начальника  

 

Гречанюк  66-14-14 
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