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Про стан розрахунків платників єдиного
соціального внеску з управлінням
Пенсійного
фонду
України
в
Голованівському районі та збільшення
доходів за рахунок легалізації заробітної
плати
За результатами роботи управління Пенсійного фонду України в районі спільно з
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за 5 місяців
2011 року досягнуто позитивних результатів. У повному обсязі своєчасно профінансовано
53297,0 тис. грн. на виплату пенсій. Станом на 1 червня 2011 року в управлінні рахується
заборгованість із страхових внесків на економічно активних підприємствах в сумі
14,5 тис. грн.
Разом з тим, загальна сума заборгованості по платежах до Фонду станом на 1 червня
2011 року складає 339,9 тис. грн., яка за своєю структурою складається:
325,4 тис. грн., або 96,7 % - по підприємству, яке визнано банкрутом;
11,9 тис. грн., або 3,5 % – за підприємством СТ «Надія» яке має статус «Безнадійний».
Відповідно до ст. 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою
закріплення та розвитку позитивних тенденцій щодо збільшення у 2011 році надходжень
власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України в районі, скорочення заборгованості
по платежах на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, посилення соціальних
гарантій працюючих шляхом попередження порушень законодавства про оплату праці та її
легалізації, на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 6 червня 2011 року № 489-р «Про стан наповнення бюджету Пенсійного
фонду України в області, погашення заборгованості платників та збільшення доходів за
рахунок легалізації заробітної плати»:
1. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації:
розглядати хід виконання завдання з погашення заборгованості із платежів до Фонду на
засіданні районної комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та погашення
заборгованості із заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат;
з метою збільшення чисельності працюючих і мобілізації надходжень до бюджетів усіх
рівнів у 2011 році активізувати роботу щодо легалізації заробітної плати та «тіньової»
зайнятості населення;
здійснювати постійний моніторинг щодо кількості суб’єктів господарювання, які
нараховують працівникам заробітну плату на рівні, меншому ніж встановлено
законодавством за даними персоніфікованого обліку управління Пенсійного фонду України
в Голованівському районі. Заслуховувати керівників підприємств, що мають заборгованість
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із заробітної плати та виплачують заробітну плату в розмірах, менше мінімального
встановленого рівня;
провести особисті зустрічі із керівниками підприємств промисловості, сільського
господарства, будівництва, транспорту, торгівлі, житлово-комунального господарства, у
яких заробітна плата виплачується у розмірах: менше мінімальної, встановленої
законодавством (960,00 грн.), менше середньої у відповідних галузях в Голованівському
районі;
тримати на постійному контролі стан дотримання законодавчо встановлених мінімальних
гарантій з оплати праці суб’єктами господарювання району.
2. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації
організувати персональну роботу з керівниками комунальних підприємств, що фінансуються
з місцевого бюджету та знаходяться в управлінні райдержадміністрації, з питання своєчасної
сплати обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України та погашення заборгованості
перед ним.
3. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації спільно з
координаційною радою профспілок Голованівському району провести роботу з керівниками
сільськогосподарських підприємств щодо розрахунків потреби працівників для проведення
обробітку наявних земель, а також на обслуговування тваринництва і порівнювати ці
розрахунки з фактичною чисельністю найманих працівників.
4. Управлінню Пенсійного фонду України в Голованівському районі:
вжити вичерпних заходів щодо виконання планових завдань з наповнення бюджету
Пенсійного фонду України у 2011 році;
застосовувати передбачені законодавством контрольні, фіскальні та примусові заходи до
платників, які порушують порядок сплати платежів до Пенсійного фонду України. У разі
виявлення даних, що свідчать про порушення пенсійного законодавства та нарахування і
сплати збору з окремих видів господарських операцій суб’єктами господарювання, в
установлені терміни направляти матеріали до Державної служби боротьби з економічною
злочинністю управління Міністерства внутрішніх справ України в області;
забезпечити своєчасне реагування на негативні тенденції у провадженні справ про
банкрутство (зокрема, затягування процедур внаслідок бездіяльності арбітражних
керуючих), вжити усіх можливих заходів, які б сприяли скороченню термінів перебування
підприємств у процедурах банкрутства та надходженню коштів до бюджету Фонду з
урахуванням особливостей кожної справи;
проаналізувати стан виконавчого провадження за виконавчими документами щодо
погашення заборгованості управління Пенсійного фонду України в Кіровоградському
районі та надавати відділу державної виконавчої служби Кіровоградського районного
управління юстиції пропозиції щодо суттєвого збільшення надходжень від заходів
Державної виконавчої служби;
під час зустрічей довести завдання щодо розміру середньомісячної заробітної плати, яка
має бути у 2011році, з урахуванням наявного потенціалу підприємств, їх спеціалізації,
розмірів земельних ділянок, урожайності сільськогосподарських культур, чисельності
працівників, обсягів споживання енергоресурсів тощо.
5. Відділу державної виконавчої служби Голованівського районного управління юстиції:
забезпечувати постійний контроль за стягненням коштів по виконавчих документах
управління Пенсійного фонду України в Голованівському районі;
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оперативно реагувати на звернення управління Пенсійного фонду України в
Голованівському районі про факти порушення законодавства під час виконання вказаних
рішень та вживати відповідні заходи щодо їх усунення;
спільно з управлінням Пенсійного фонду України в Голованівському районі
організовувати та забезпечувати виїзні перевірки проблемних підприємств-боржників для
вивчення ситуації та отримання документів і інформації, які сприятимуть виконанню
рішень, в тому числі і для опису майна боржників;
визначати перелік підприємств-боржників, які мають зареєстроване нерухоме майно,
транспортні засоби та кошти для погашення боргів;
активізувати роботу щодо стягнення заборгованості шляхом примусової реалізації майна
боржника, що перебуває в інших осіб, а також майна та коштів, що належать боржникові від
інших осіб (дебіторська заборгованість) з метою вжиття заходів по забезпеченню погашення
боргів до Пенсійного фонду України.
6. Управлінню Пенсійного фонду України в Голованівському районі узагальнену
інформацію про стан виконання даного розпорядження надавати райдержадміністрації
щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

