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Про посилення взаємодії місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, управління Пенсійного
фонду України в Голованівському районі
щодо захисту прав застрахованих осіб у
соціальному страхуванні
Станом на 01 листопада 2014 року в Державному реєстрі
загальнообов’язкового державного соціального страхування із 18149 осіб
працездатного віку, які проживають в Голованівському районі, статус
застрахованої особи має 4962 особи (або 27,3%), що менше на 50,9% (або на
9507 осіб) до січня 2004 року до набрання чинності Законом України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та запровадження
страхових принципів державних виплат. По Кіровоградській області статус
застрахованої особи має відповідно 379,6 тис (або 63,4%), що менше на
19,7%(або на 74,9 тис).
Однією із основних причин зменшення застрахованих осіб є розвиток
технологічного процесу, що спричиняє вивільнення працюючих.
В порівнянні з 2004 роком найбільшими темпами зменшується кількість
застрахованих осіб у сільському господарстві – 56,6%. У жовтні 2014 року
внесено 1477 індивідуальних відомостей на працюючих у сільському
господарстві проти 2611 осіб у 2004 році (втрата 1134 осіб).
Станом на сьогодні із 18149 осіб працездатного населення не мають
офіційно оформлених трудових відносин або доходів за даними органів
Міністерства доходів і зборів та Пенсійного фонду 4357 осіб або 24,0%.
Бюджет Пенсійного фонду віддзеркалює стан економіки регіону, а
єдиний внесок – це похідна від фонду оплати праці (98% у загальній сумі
надходжень). Структура надходжень наполовину складається з коштів
бюджетних установ, в результаті виплата пенсій в районі на 73,5 % дотаційна.
Поряд із цим, пенсіонерів в районі 9644 особи при фактичній чисельності
працюючих 5213 (майже вдвічі).
Станом на 01 грудня 2014 року заборгованість минулих років по внесках
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування становить 325,4 тис.
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грн., в тому числі недоїмка по страхових внесках 325,4 тис. грн.
(ВАТ «Перегонівський цукровий завод»). Заборгованість по сплаті єдиного
внеску за даними Голованівського відділення Гайворонської ОДПІ станом на
01 жовтня 2014 року склала 312,0 тис грн.
З метою реалізації державної політики у сфері соціального страхування
та пенсійного забезпечення, збільшення надходжень до Пенсійного фонду,
зменшення обсягів заборгованості зі сплати страхових внесків, відповідно до
рішення колегії районної державної адміністрації від 30 грудня 2014 року № 43:
1. Управлінню соціального захисту населення тримати на постійному
контролі питання щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати
та безумовного дотримання законодавства про працю.
2. Відділу агропромислового розвитку, управлінню економічного
розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та житлово-комунального
господарства районної державної адміністрації забезпечити в межах
повноважень постійний моніторинг стану розрахунків підприємств відповідних
галузей з бюджетом Пенсійного фонду, у разі виникнення порушень надавати
пропозиції щодо вжиття заходів з ліквідації існуючої заборгованості та
розірвання контрактів з керівниками цих підприємств.
3. Районному центру зайнятості забезпечити здійснення обміну
інформацією з управлінням Пенсійного фонду України в Голованівському
районі з метою актуалізації реєстру застрахованих осіб.
4. Голованівському відділенню Гайворонської ОДПІ:
забезпечити виконання індикативного показника надходження єдиного
внеску в повному обсязі;
вжити заходи до платників єдиного соціального внеску, спрямовані на
недопущення виникнення заборгованості з його сплати та погашення існуючої
заборгованості;
забезпечити здійснення оперативного обміну інформацією з управлінням
Пенсійного фонду України в Голованівському районі з метою своєчасного та
цілісного наповнення Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
5. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств та відомств України, які є виконавцями даного
розпорядження,
інформувати
про
виконання
завдань,
визначених
розпорядженням, управління Пенсійного фонду України в Голованівському
районі щокварталу до 10 числа місця, наступного за звітним періодом.
6. Управлінню Пенсійного фонду України в Голованівському районі:
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вжити передбачені законодавством України заходи до платників, які
порушують порядок сплати страхових внесків, інших платежів до Пенсійного
фонду України;
забезпечити координацію роботи з районною державною адміністрацією,
районною радою, селищними, сільськими радами, соціальними партнерами та
контролюючими органами з питань погашення заборгованості до Пенсійного
фонду України;
узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження
надавати щокварталу до 20 числа місця, наступного за звітним періодом,
головному управлінню Пенсійного фонду України в області.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації
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