від 15 липня 2013 року
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Про стан наповнення бюджету
Пенсійного фонду в районі,
погашення заборгованості єдиного
соціального внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за
січень-травень 2013 року
До бюджету Пенсійного фонду району з усіх джерел фінансування
станом на 01 червня 2013 року надійшло 83771,13 тис. грн., в тому числі кошти
єдиного внеску – 29641,11 тис.грн..
Власні надходження в січні-травня поточного року склали 33003,77 тис.
грн., що становить 103,0 % планових показників. Управлінням Пенсійного
фонду України в районі виконано завдання по наповненню бюджету Фонду.
Пенсійні виплати за п’ять місяців поточного року забезпечено в повному
обсязі.
Загальна сума нарахованої заробітної плати та інших видів доходів по
району за п’ять місяців 2013 року складає – 87870,91 тис. грн.
За п’ять місяців поточного року сума заборгованості по виплаті
заробітної плати в районі, за даними щомісячного розрахунку суми страхових
внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування суб’єктів
підприємницької діяльності, становить 7,8 тис. грн. (виробничо-комерційна
фірма «Агроінформсервіс»).
Станом на 01 червня 2013 року заборгованість всього становить
460,3 тис. грн., в тому числі безпосередньо недоїмка по страхових внесках
325,4 тис. грн. Борг підприємств, які визнані банкрутом, склав 325,4 тис.грн.,
або 70,7 % до загальної суми боргу.
За звітний період в управлінні рахується 38 боржників по економічноактивним платникам з дієвим статусом заборгованості на суму 134,9 тис. грн., в
тому числі недоїмка – 130,2 тис. грн., фінансові санкції – 3,2 тис. грн., пеня –
1,4 тис. грн.
За п’ять місяців поточного року для примусового виконання до відділу
Державної виконавчої служби Голованівського районного управління юстиції
було передано 93 виконавчих документи на загальну суму боргу 356,0 тис. грн.
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За вказаний період погашено 61 виконавчий документ на загальну суму
139,5 тис. грн.. Залишок на 01 червня 2013 року складає 24 документи на суму
63,2 тис. грн.
За п’ять місяців 2013 року до відділу Державної виконавчої служби, для
подальшого звернення органів Державної виконавчої служби з відповідними
заявами до суду, було направлено 17 заяв по фізичним особам – підприємцям
про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі
України.
Станом на 01 червня 2013 року було подано до Кіровоградського
окружного адміністративного суду 16 позовів про стягнення боргу з фізичних
осіб підприємців на загальну суму 56,3 тис. грн.
З метою погашення заборгованості до Пенсійного фонду України в
Голованівському районі та відповідно до рішення колегії районної державної
адміністрації від 12 липня 2013 року № 13:
1. Управлінню Пенсійного фонду України в Голованівському районі:
вжити заходи щодо забезпечення погашення боргу та недопущення його
росту;
забезпечити надходження платежів відповідно до доведених завдань;
надавати пропозиції та матеріали на засідання районної комісії з питань
санації та реструктуризації, банкрутства підприємств та засідання районної
комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків.
2. Дочірньому підприємству «Межиріцький вітамінний завод» ДАК
«Укрмедпром» забезпечити повне погашення заборгованості зі сплати єдиного
соціального внеску та надати інформацію районній державній адміністрації в
термін до 01 серпня 2013 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Кирилюк Н.К.
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