від 02 червня 2016 року

№ 149-р

Про реалізацію в районі державної
політики у сфері соціального страхування
та пенсійного забезпечення
Питання забезпечення реалізації статті 46 Конституції України щодо
функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального
страхування та своєчасного і повного фінансування соціальних виплат
знаходиться на постійному контролі.
На обліку в Ульяновському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду
України Кіровоградської області (далі – управління) перебуває 9,3 тис.
пенсіонерів. Середній розмір пенсії станом на 01 травня 2016 року складає
1431 грн., що більше на 7,5 відсотків аналогічного періоду минулого року.
Управлінням продовжується реформування пенсійної системи:
максимальний розмір пенсії обмежено 10740 грн.;
введено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам;
призначення пенсії державним службовцям та прирівняним до них осіб
здійснюється за нормами одного закону;
змінено пільговий пенсійний вік;
поетапно змінюється загальний стаж роботи для призначення пенсій на
пільгових умовах.
Станом на 01 травня 2016 року в Державному реєстрі
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
із
18144 застрахованих осіб за 4 місяці 2016 року до управління надійшло
7856,76 тис. грн. власних коштів. Порівняно з відповідним періодом минулого
року надходження зменшились на 3221,33 тис. грн.
Бюджет Пенсійного фонду України 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 2016 року легалізовано 5 працівників.
Протягом відповідного періоду 2015 року легалізовано 2 особи.

2
Станом на 01 травня 2016 року борг підприємства, яке визнано банкрутом
ВАТ «Перегонівський цукровий завод», склав в сумі 325,4 тис. грн..
Підприємство знаходиться у стадії ліквідації.
Заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку
пенсій, призначених на пільгових умовах за 4 місяці 2016 року, склала 85,1 тис.
грн., у тому числі по АФ «Красногірка» на суму 69,6 тис. грн. (поданий позов
до суду, задоволено вимог на суму 23,0 тис. грн.) та ПрАТ АФ «Ятрань» –
14,2 тис. грн.
На покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених на пільгових умовах за списком № 1 виробництв, робіт, професій,
посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах надійшло 3,3 тис. грн. або 100%
планового показника.
Надходження на покриття фактичних витрат на виплату та доставку
пільгових пенсій за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і
показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в
яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
становить 13,15 тис. грн. або 70,0%.
Управлінням протягом І кварталу велась активна робота по ліквідації
заборгованості з платежів до бюджету Фонду.
Так, на боржників, які порушують законодавство про сплату
обов’язкових платежів, подано 4 матеріали на комісію з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат. Відповідно до наданих матеріалів на нарадах за
участю органів Фонду з метою вжиття заходів, спрямованих на погашення
боргів, заслухано 4 боржника.
Заходами примусового стягнення охоплено всі суми заборгованості. У
відділі Державної виконавчої служби Голованівського районного управління
юстиції на виконанні знаходиться 4 документи на загальну суму 48,8 тис. грн.
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від
27 травня 2016 року № 12 та з метою реалізації державної політики у сфері
соціального страхування та пенсійного забезпечення, збільшення надходжень
до Пенсійного фонду, зменшення обсягів заборгованості зі сплати страхових
внесків, фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на
пільгових умовах:
1. Ульяновському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України
Кіровоградської області, управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації:
затвердити графік погашення заборгованості з відшкодування фактичних
витрат на виплату та доставку пільгових пенсій та єдиного внеску кожним
підприємством, що має таку заборгованість погодивши їх з Голованівським
відділенням Голованівської об’єднаної державної податкової інспекції
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головного управління Міндоходів у Кіровоградські області та Ульяновським
об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Кіровоградської області;
взяти під особистий контроль стан виконання завдань з погашення
заборгованості та вжити вичерпних заходів щодо недопущення зростання в
майбутньому;
продовжити заслуховувати на засіданнях районної комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат керівників підприємств – боржників до
Пенсійного фонду України.
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
здійснювати заходи з метою забезпечення виплати заробітної плати на
підприємствах, установах та організаціях району не нижче законодавчо
встановленого рівня.
3. Голованівському відділенню Голованівської об’єднаної державної
податкової інспекції головного управління Міндоходів у Кіровоградські
області:
забезпечити виконання індикативного показника надходження єдиного
внеску у 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
Ульяновським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України
Кіровоградської області з метою своєчасного та цілісного наповнення
Державного
реєстру
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування.
4. Ульяновському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України
Кіровоградської області:
продовжити роботу, спрямовану на наповнення бюджету Фонду, сталого
фінансування виплати пенсій та обслуговування громадян;
забезпечити формування та ведення обліку застрахованих осіб в
Державному
реєстрі
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування;
здійснювати підготовчу роботу до впровадження централізованої системи
призначення пенсій;
проводити постійний аналіз фонду оплати праці страхувальників щодо
випадків нарахування застрахованим особам заробітної плати в розмірі,
меншому за мінімальний, визначений чинним законодавством;
забезпечити належний контроль за надходженням коштів від
легалізованих найманих працівників.
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5. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств та відомств України, які є виконавцями даного
розпорядження,
інформувати
про
виконання
завдань,
визначених
розпорядженням, щокварталу до 10 числа місця, наступного за звітним
періодом Ульяновське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Кіровоградської області.
6. Ульяновському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України
Кіровоградської області про стан виконання даного розпорядження щокварталу
до 20 числа місця, наступного за звітним періодом інформувати головне
управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 06 січня 2015 року № 2-р «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».
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації
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