
 

Додаток до листа ДФС України  
від 10.11.2017 

№ 16/99-99-07-02-01- 15 

Зведена інформація 
"Показники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" 

станом на "01" жовтня 2017 року 

тис.грн. 

 
№ з/п 

 
Назва показників 

 
За 9 місяців 2017 року 

1 

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагороди за виконання 

робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, грошового 

забезпечення, оплати тимчасової непрацездатності та інших видів доходу, 

тис. грн. 

608 223 818,85 

2 

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагороди за виконання 

робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, грошового 

забезпечення, оплати тимчасової непрацездатності та інших видів доходу, 

на які нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове 

580 817 766,37 

3 
Нарахована страхувальниками сума єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. грн. 
125 220 038,61 

4 
Утримана сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування із заробітної плати застрахованих осіб, тис. грн. 
0,00 

5 Надходження страхових коштів, у тому числі пені та штрафів, тис. грн. 129 175 063,69 

 
5.1 

 
 

Перераховані страхові кошти, тис. грн.: 

5.1.1 Пенсійному фонду України 109 689 094,21 

5.1.2 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття 
7 235 050,64 

5.1.3* Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 0,00 

5.1.4* 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань 
0,00 

5.2 
Залишок страхових коштів, не перерахованих на кінець звітного періоду, 
тис. грн. 0,00 

6 
Сума недоїмки із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування на кінець звітного періоду, тис. грн. 
7 879 617,33 

7 
Сума заборгованості із сплати пені та штрафів на кінець звітного періоду, 

тис.грн. 
888 507,27 

8 Розстрочені суми єдиного внеску, тис.грн. 7 961,14 

9 Кількість платників на кінець звітного періоду (юридичні та фізичні 
особи), осіб 

4 130 831 

10 Середньооблікова чисельність працівників на кінець звітного періоду, 
одиниць 

10 326 987 

11 Кількість боржників на кінець звітного періоду, одиниць 523 993 

* надходження страхових коштів до Фонду соціального страхування України - 12 250 918,84 тис.грн.  
( у зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2015 року № 48 "Деякі 
питання розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування") 


