від 05 листопада 2013 року

№ 307-р

Про роботу управління Пенсійного
фонду України в Голованівському
районі за 9 місяців 2013 року
До бюджету Пенсійного фонду району з усіх джерел фінансування
станом на 01 жовтня 2013 року надійшло 178140,3 тис. грн. в тому числі кошти
єдиного внеску – 67285,4 тис. грн.
Власні надходження у січні-вересні поточного року склали 60530,3 тис.
грн., при плановій цифрі – 60570,03 тис. грн..
Управління Пенсійного фонду України в районі виконало завдання по
наповненню бюджету Фонду на 99,9%.
Пенсійні виплати в січні-вересні поточного року, забезпечено в повному
обсязі.
Загальна сума нарахованої заробітної плати та інших видів доходу по
району за 9 місяців 2013 року складає – 162208,9 тис. грн.
Станом на 01 жовтня 2013 року середня заробітна плата (дохід) на одну
застраховану особу складає в сумі – 2321,90 грн.
Станом на 01 жовтня 2013 року заборгованість по виплаті заробітної
плати в районі, за даними щомісячних звітів про суми нарахованої заробітної
плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування відсутня.
Станом на 01 жовтня 2013 року заборгованість по внесках всього
становить – 449,1 тис. грн., в тому числі безпосередньо недоїмка по страхових
внесках 325,4 тис. грн.
За звітний період в управлінні рахується 24 боржники по економічноактивним платникам з дієвим статусом заборгованості на суму – 123,7 тис. грн.,
в тому числі недоїмка – 121,6 тис. грн., фінансові санкції – 1,9 тис. грн., пеня –
0,3 тис. грн.
За 9 місяців поточного року для примусового виконання до відділу
Державної виконавчої служби Голованівського районного управління юстиції
було передано 126 виконавчих документів на загальну суму боргу 471,9 тис.
грн. За вказаний період завершено 108 виконавчих проваджень на загальну
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суму 431,1 тис. грн. залишок на 01 жовтня 2013 року складає 18 виконавчих
документа на суму 40,8 тис. грн.
За 9 місяців 2013року управлінням Пенсійного фонду України в
Голованівському районі було подано до Кіровоградського окружного
адміністративного суду 16 позовів про стягнення заборгованості з фізичних
осіб – підприємців по сплаті єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 56,3 тис.
грн. В погашення боргу надійшло 27,4 тис.грн. На виконання до відділу
Державної виконавчої служби Голованівського районного управління юстиції
направлено 11 рішень суду на суму 33,1 тис. грн., стягнено по одному рішенню
на суму 2,2 тис. грн.
З метою погашення заборгованості до Пенсійного фонду України в
Голованівському районі, що склалася на 01 жовтня 2013 року та відповідно до
рішення колегії районної державної адміністрації від 25 жовтня 2013 року
№ 34:
1. Управлінню Пенсійного фонду України в Голованівському районі:
вжити заходів щодо забезпечення погашення боргу та недопущення його
росту;
забезпечити надходження платежів відповідно до доведених завдань;
надавати пропозиції та матеріали на засідання комісій з питань санації та
банкрутства;
підприємств установ та організацій та забезпечення своєчасності та
повноти сплати податків та страхових внесків до бюджету Фонду.
2. Комунальному підприємству «Голованівський комбінат комунальних
підприємств» забезпечити повне погашення заборгованості зі сплати єдиного
соціального внеску та надати інформацію районній державній адміністрації.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Кирилюк Н.К.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації
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