УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 27 листопада 2012 року

№ 977

Про результати роботи управління
Пенсійного фонду в м. Кіровограді по
наповненню бюджету Пенсійного фонду
України

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 34 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи лист управління Пенсійного
фонду в м. Кіровограді від 29 жовтня 2012 року № 5695/02-10, виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Взяти до відома інформацію про результати роботи управління
Пенсійного фонду в м. Кіровограді по наповненню бюджету Пенсійного фонду
України, що додається.
2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради та першому заступнику міського голови взяти під особистий контроль
питання стану наповнення бюджету Пенсійного фонду України та погашення
заборгованості зі сплати внесків по підприємствах та в організаціях міста
Кіровограда.

Міський голова

Пузакова 22 15 79

О. Саінсус

Інформація
про результати роботи управління Пенсійного фонду в м. Кіровограді
по наповненню бюджету Пенсійного фонду України
Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування до управління Пенсійного фонду в місті Кіровограді за 9 місяців
поточного року склали 779 776,0 тис. грн., з них 693 353,5 тис. грн. кошти
Пенсійного фонду, що складає 100,0 % від запланованого показника. Решта
надходжень перераховані до інших фондів.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження
збільшились на 78 959,8 тис. грн., або 112,9 %.
Надходження від платників, що обрали спрощену систему
оподаткування, склали 20544,7 тис. грн., що більше на 3 289,7 тис. грн., або
119,1 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових
пенсій по списку №1 порівняно з 2011 роком збільшилося на 485,6 тис. грн. та
складають119,1 % порівняно із відповідним періодом минулого року.
Значним резервом надходження коштів до Пенсійного фонду є
заборгованість по страхових внесках та єдиному соціальному внеску. Загальна
заборгованість станом на 01.10.2012 року складає 31 986,4 тис. грн. (по ЄСВ 12892,6 тис. грн.), в тому числі недоїмка по внесках - 25 423,0 тис. грн. (по
ЄСВ - 12154,0 тис. грн.), недоїмка по штрафних санкціях - 3 575,9 тис. грн. (по
ЄСВ - 427,1 тис. грн.), недоїмка по пені - 2987,5 тис. грн. (по ЄСВ 311,5 тис. грн.)
За період з 01.01.12 по 01.10.12 борг по внесках на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування зменшився на 756,4 тис. грн., а по єдиному
соціальному внеску збільшився на 7173,5 тис. грн.
Найбільшими боржниками є:
- ОКВП «Дніпро-Кіровоград» - 6460,2 тис. грн. (в т.ч. страхові внески1950,4 тис. грн., ЄСВ- 4509,8 тис. грн.);
- ПАТ «Автобусний парк» 13527 - 1145,8 тис. грн. (по ЄСВ);
- ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» - 1219,2 тис. грн. (по ЄСВ);
- КП «КРМЗ ім. В.К.Таратути» - 818,2 тис. грн. (страхові внески);
- ТОВ «Водне господарство» - 3 889,8 тис. грн. (страхові внески);
- ДП «Теплоенергоцентраль» ТОВ «ВЕТ» - 2593,7 тис. грн. (в т. ч.
страхові внески - 2579,5 тис. грн., ЄСВ - 14,2 тис. грн.);
- КП «Надра Кіровоградщини» - 1011,8 тис. грн. (в т.ч. страхові внески194,3 тис. грн., ЄСВ - 817,6 тис. грн.);
- ТОВ «Агро-гарант-цукор» - 1784,8 тис. грн. (страхові внески).
Підприємства житлово-комунального комплексу станом на 01.10.2012
року мають борг 17,4 млн. грн. (в т. ч. по ЄСВ - 7,3 млн. грн.), що складає 53 %
від загальної суми боргу.
З
них
підприємства
міського
підпорядкування
заборгували
3014,8 тис. грн., або 10 %, а підприємства обласного підпорядкування - 591,6
тис. грн., що становить 1,96 % .
Органами Пенсійного фонду України постійно вживаються заходи,
передбачені чинним законодавством, щодо скорочення недоїмки.
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За 9 місяців 2012 року були направлені матеріали по 293 підприємствахборжниках для розгляду на комісії з питань своєчасності виплати заробітної
плати та інших соціальних виплат.
Проведено 9 засідань робочих груп по погашенню заборгованості по
страхових внесках та єдиному внеску безпосередньо в управлінні Пенсійного
фонду за участю соціальних партнерів.
На підприємствах, установах та організаціях проведено 47 зустрічей в
трудових колективах по висвітленню питань щодо мети і завдань органів
Пенсійного фонду України.
Направлено 24 листи до правоохоронних органів з переліком боржників.
Внаслідок проведеної роботи 276 підприємств повністю погасили борги,
213 - частково, надійшло 8828,0 тис. грн. в рахунок погашення недоїмки зі
страхових внесків.
Найбільше погашення боргу по страхових внесках по підприємству
ТОВ «КРМЗ ім. В. К. Таратути» в сумі 953,0 тис. грн., ДП «Кіровоградтепло»
ТОВ «ЦНТІ УНТА» - 228,6 тис. грн., Геологорозвідувальна експедиція № 37
Казенного підприємства «Кіровгеологія» - 106,2 тис. грн., ПАТ «Автобусний
парк» 13527 - 1005,3 тис. грн.
До
порушників
пенсійного
законодавства
застосовуються
адміністративні важелі впливу. Протягом 9 місяців 2012 року накладені
89 адміністративних штрафів на посадових осіб загальною сумою 55930,50
грн., з них сплачені 50932 грн., решта знаходиться на виконанні в органах
Державної виконавчої служби.
По відшкодуванню недоїмки по страхових внесках за 9 місяців
поточного року подано 125 адміністративних позовів на суму 4432,3 тис. грн.,
а також 61 адміністративний позов на стягнення заборгованості по єдиному
соціальному внеску на суму 3518,9 тис. грн.
Управлінням направлені матеріали до прокуратури міста Кіровограда для
надання правової оцінки діям посадових осіб ОЖБК .
Постійно проводиться роз'яснювальна робота по дотриманню
законодавства з оплати праці, щомісячно направляється інформація до
управління економіки міської ради для заслуховування керівників підприємств
на відповідних комісіях міської ради та направляється перелік підприємств, які
не дотримуються чинного законодавств, до прокуратури міста та прокуратур
Кіровського та Ленінського районів.
Протягом 9 місяців 2012 року працівники УПФУ в м. Кіровограді взяли
участь у 51 рейді Кіровської та Ленінської робочих груп, у ході яких
перевірено діяльність 690 фізичних осіб - підприємців та виявлено 441 тіньове
робоче місце. За звітний період в місті легалізовано трудові відносини з
168 найманими працівниками, в результаті чого додатково перераховано
єдиного соціального внеску на суму 135,99 тис. грн., з них - 125,5 тис. грн. до
бюджету фонду.
Станом на 01.10.2012 року на обліку по м. Кіровограду перебуває 68432
пенсіонери, у тому числі одержують пенсії:
- за віком - 55337 осіб;
- за інвалідністю - 7327 осіб;
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- у разі втрати годувальника - 31 особа;
- за вислугу років – 1839 осіб;
- соціальні - 812 осіб;
- довічне утримання суддів - 14 осіб.
Середній розмір пенсії по м. Кіровограду станом на 01.10.2012 року
складає 1192,16 грн.
Фінансування та виплата пенсій здійснювалась своєчасно у встановлені
законодавством строки. За 9 місяців 2011 року призначено 2982 нові пенсійні
справи, здійснено 3940 перерахунків пенсій за додатково наданими
документами у зв'язку з додаванням стажу та заробітної плати. Встановлено
пенсій за особливі заслуги перед Україною 93 особам.
Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2012 рік» у
зв'язку із зміною розміру прожиткового мінімуму управлінням щоквартально
проводились перерахунки пенсій майже 67 тис. мешканцям міста. З 01 березня
2012 року відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» проведено перерахунки
пенсій 18952 кіровоградцям.
Робота УПФУ в м. Кіровограді направлена перш за все на безумовну
реалізацію конституційного права мешканців міста на державне пенсійне
забезпечення.
Завдяки співпраці з керівництвом міста, профільними управліннями
міської ради, зокрема управлінням економіки та фінансовим управлінням,
УПФУ в м. Кіровограді виконуються поставлені керівництвом країни та ПФУ
завдання.

Начальник управління економіки
Кіровоградської міської ради

О. Осауленко

Начальник управління Пенсійного
фонду України в м. Кіровограді

О. Колісніченко

