
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 
від " 05 " березня  2015 року                                                               № 118 
 
 
Про результати проведеної роботи в 
м. Кіровограді по наповненню 
бюджету Пенсійного фонду України 
протягом 2014 року 

 
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. «а» ст. 27 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання 
доручення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від               
21 січня 2015 року № 01-26/6/4 щодо ситуації в пенсійній сфері та заходи із 
забезпечення її фінансової стабільності в умовах реалізації Урядової програми 
дій, враховуючи лист управління Пенсійного фонду в м. Кіровограді від              
05 лютого 2015 року № 1208/01-10, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Взяти до відома інформацію про результати проведеної роботи в           
м. Кіровограді по наповненню бюджету Пенсійного фонду України протягом 
2014 року, що додається.  

2. Продовжити практику заслуховування на засіданнях міської комісії з 
питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування керівників 
підприємств, що мають борги перед Пенсійним фондом України.  

3. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради взяти під особистий контроль питання стану наповнення бюджету 
Пенсійного фонду України та погашення заборгованості зі сплати внесків по 
підприємствах та в організаціях міста Кіровограда. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                         І.Марковський 
 
 
 
 
Пузакова  24 06 24 
 



 
 

Інформація про результати проведеної роботи в м. Кіровограді по 
наповненню бюджету Пенсійного фонду України протягом 2014 року 

 
 

Протягом 2014  року до управління Пенсійного фонду в м. Кіровограді з 
усіх джерел фінансування надійшло коштів на суму 1 268 666,7 тис. грн. Власні 
надходження склали 14 271,3 тис. грн., від розмежування сплати єдиного 
соціального внеску склали – 1 080 285,36 тис. грн. 

Середньомісячна потреба коштів на фінансування виплати пенсій та 
грошової допомоги на 01.01.2015 р. склала 105 882,68 тис. грн. Видатки на 
виплату пенсій та грошової допомоги склали 1 270 592,1  тис. грн. Видатки на 
виплату пенсій та грошової допомоги за рахунок власних надходжень склали 
1 073 764,3 тис. грн., що становить – 84,5 % від загальної суми видатків. 

Станом на  01 січня 2015 року на обліку в управлінні Пенсійного фонду 
України в м. Кіровограді перебуває 22 414 юридичних та фізичних осіб. Із них  
95 юридичних осіб є платниками сум відшкодування фактичних витрат на 
виплату та доставку пільгових пенсій та ще 4 відшкодовують кошти на виплату 
різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників. 

Борг зі сплати страхових внесків на 01 січня 2015 року склав                      
13 233,5 тис. грн., в т.ч. недоїмка по внесках 7 803,9 тис. грн. З початку року 
заборгованість зменшилась на 3 875,5 тис. грн. або на 22,7 %. Кількість 
боржників становить 119, що на 18 менше ніж на початок року. 

У загальній сумі заборгованості борг за економічно активними 
платниками відсутній.  3 945,3 тис. грн., або 29,8% рахується за платниками, які 
перебувають у процедурах банкрутства, або щодо яких порушено справу про 
банкрутство та 9 288,2 тис. грн., або 70,2%, за платниками, у яких відсутні 
активи для погашення боргу.  

Протягом звітного періоду проводилась робота з наповнення бюджету 
власними коштами, зокрема за рахунок посилення контролю за сплатою 
страхових внесків та погашення заборгованості платників. 

Управління фонду в своїй роботі взаємодіє із соціальними партнерами, 
правоохоронними органами, органами Державної виконавчої служби, 
Держнаглядпрацею та виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради.           

Продовжувала свою роботу і міська комісія з питань погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Протягом 2014 року нею 
проведено 8 засідань, на яких розглянуті 104 питання по підприємствах-
боржниках. В результаті вжитих заходів по 33 підприємствах борг погашено 
повністю, по 47 – частково.  

Протягом 2014 року проведено 7 засідань міської робочої групи з питань 
легалізації виплати зарплати та зайнятості населення, на які були запрошені 
1515 керівників підприємств міста, що допускають факти нарахування 
заробітної плати працівникам на рівні, нижчому за встановлений 
законодавством мінімальний. 
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Кіровською та Ленінською районними у м. Кіровограді робочими 
групами спільно зі спеціалістами управління ПФУ в м. Кіровограді здійснено 
обстеження 710 підприємств, за результатами чого легалізовані 152 «тіньові» 
трудові відносини. В результаті проведеної роботи до бюджету ПФУ додатково 
надійшли 172,3 тис. грн.  

Заходами примусового стягнення охоплено всі суми заборгованості. На 
виконанні в органах виконавчої служби знаходиться  виконавчих документів 
про стягнення на загальну суму 14 997,8 тис. грн. Крім того, проводиться й 
активна попереджувальна робота для недопущення виникнення заборгованості 
перед бюджетом Фонду. 

Борг по підприємствах житлово-комунального комплексу, розташованих 
на території  міста станом на 01.01.2015 року становить 6454,9 тис. грн., що 
складає 48,8 %  від загальної суми заборгованості.  

 
З метою дотримання правильності нарахування та сплати збору на 

обов’язкове державне Пенсійне страхування за 2014 рік проведено 221 виїзна 
документальна перевірка,  із них 136 на письмову заяву страхувальників, 80 за 
повідомленням державного реєстратора про зняття з обліку, 1 за вимогою 
правоохоронних органів, 4 з метою виявлення та підтвердження 
недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності.    

З 01 квітня 2012 року в управлінні функціонує відділ з прийому та 
обслуговування громадян за принципом „єдиного вікна”. Протягом  2014 року 
спеціалістами  відділу забезпечено прийом 47171 особи. 

Для самостійного ознайомлення розміру пенсії, зарахування страхованого 
стажу в управлінні встановлені та введені в дію „інформаційні кіоски ”. 

Для зменшення кількості звернень мешканців міста проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота щодо пенсійного забезпечення громадян. 
Крім того, керівництвом управління проводились  зустрічі з громадянами міста 
за місцем проживання, на підприємствах та установах міста.  

Протягом 2014 року спеціалістами управління, відповідальними за облік 
застрахованих осіб, забезпечено ведення реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування. 

За звітними даними станом на 01.01.2015 року на обліку по                                 
м. Кіровограду перебуває 69376 пенсіонерів, у тому числі одержують пенсії: 

за віком – 55551 особи; 
за інвалідністю – 7790 осіб; 
у разі втрати годувальника – 3332 осіб; 
за вислугу років – 2703 осіб; 
соціальні – 672 осіб; 
довічне утримання суддів – 20 осіб. 
Середній розмір пенсії по м. Кіровограду складає 1 544,15 грн., тобто зріс 

в порівнянні з відповідним періодом 2013 року (1478,05 грн.) на 9,57 %, 
кількість одержувачів пенсій збільшилась на 1250 осіб, кількість ветеранів 
війни зменшилось на 431 особи. 
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Фінансування та виплата пенсій здійснювалась своєчасно у встановленні 
законодавством строки.  

В результаті проведених перерахунків пенсій у порівнянні з відповідним 
періодом минулого року: 

кількість отримувачів пенсій у розмірі до 800 грн. зменшилась на 36 осіб; 
кількість пенсіонерів, які отримують пенсію від 801 грн. до 1000 грн. 

збільшилась на 989 осіб; 
кількість пенсіонерів, які отримують пенсію від 1001 грн. до 1500 грн. 

зменшилась на 6335 осіб; 
кількість пенсіонерів, які отримують пенсію понад 1500 грн. збільшилась 

на 4153 осіб. 
За  2014 рік призначено 3275 нових пенсійних справ, що на 511 більше 

ніж за аналогічний період минулого року.  З інших районів та областей прибуло 
і поставлено на облік 1787 пенсійних справ. 

За 2014 рік до управління всього надійшло 1081 звернень, що в 
порівнянні з відповідним періодом минулого року менше на 206 звернень. 967 
осіб прийнято керівництвом управління на особистому та виїзних прийомах. 
Найчастіше порушувались питання роз’яснення норм діючого пенсійного 
законодавства, перерахунку пенсій, добровільна участь у сплаті страхових 
внесків.  

Робота, що проводиться, направлена перш за все на безумовну 
реалізацію конституційного права мешканців міста на державне пенсійне 
забезпечення. 

 
 
 
Начальник управління економіки  
Кіровоградської міської ради                                                               О. Осауленко 
 
 
 
Начальник управління Пенсійного  
фонду України в м. Кіровограді                                                       О. Колісніченко 
 

 
 
 


