від 26 травня 2015 року

№ 129-р

Про ситуацію в пенсійній сфері та заходи
із забезпечення її фінансової стабільності
Питання забезпечення реалізації статті 46 Конституції щодо
функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального
страхування та своєчасного і повного фінансування соціальних виплат
знаходиться на постійному контролі.
Станом на 01 травня 2015 року в Державному реєстрі
загальнообов’язкового державного соціального страхування із 18144 осіб
працездатного віку, які проживають в Голованівському районі, статус
застрахованої особи має 7713 (або 42,5%), із них 2184 особи працюють на
підприємствах, в яких бухгалтерія знаходиться в інших регіонах.
По галузі сільського господарства внесено 1477 індивідуальних
відомостей на працюючих або 19,2 % загальної кількості застрахованих осіб.
745 осіб звітують як фізичні особи підприємці, 1940 осіб забезпечують
себе роботою самостійно (одноосібники).
За чотири місяці 2015 року до управління Пенсійного фонду України в
районі надійшло 189,25 тис. грн. власних коштів.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року їх надходження
збільшились на 133,86 тис. грн., або 341,5%.
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 72,1% дотаційна.
Одним із додаткових джерел наповнення бюджету Пенсійного фонду є
збільшення надходжень за рахунок детінізації заробітної плати та легалізації
робочих місць. Протягом І кварталу 2015 року було легалізовано 2 працівники
та надійшло додаткових коштів в сумі 1,0 тис. грн. Протягом відповідного
періоду 2014 року було легалізовано 30 осіб та надійшло 5,3 тис грн.
Детальний аналіз заробітної плати в галузі сільського господарства
показує можливість отримання додаткового фонду заробітної плати та
нарахувань ЄСВ при підвищенні заробітної плати із мінімальної до середньої
по галузі.
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Станом на 01 травня 2015 року борг підприємства яке визнано банкрутом
ВАТ «Перегонівський цукровий завод» склав в сумі 325,4 тис. грн.
підприємство знаходиться в стадії ліквідації.
Заборгованість з відшкодування пільгових пенсій за чотири місяці
2015 року склала 22,1 тис. грн. по АФ «Красногірка» на суму 16,6 тис. грн.
поданий позов до суду.
На покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених на пільгових умовах по списку № 1 надійшло 6,3 тис. грн. або
95,45% планового показника.
Надходження на покриття фактичних витрат на виплату та доставку
пільгових пенсій по списку № 2 – 114,4 тис. грн. або 117,81%.
Управлінням Пенсійного фонду України в районі протягом кварталу
велась активна робота по ліквідації заборгованості з платежів до бюджету
Фонду.
Так, на боржників, які порушують законодавство про сплату
обов’язкових платежів, подано чотири матеріали на комісію до районної
державної адміністрації.
Комісіям з питань погашення заборгованості направлено матеріали, на
підставі яких на нарадах за участю органів Фонду з метою вжиття заходів,
спрямованих на погашення боргів, заслухано чотири боржника.
Проінформовано соціальних партнерів по виявлених дев’яти фактах
заборгованості боржників.
Заходами примусового стягнення охоплено всі суми заборгованості.
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 22 травня 2015 року № 14:
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 райдержадміністрації 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.
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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 управління Пенсійного
фонду України в Голованівському районі щокварталу до 10 числа місяця,
наступного за звітним періодом.
6. Управлінню Пенсійного фонду України в Голованівському районі:
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 місяця, 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.
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