УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " 26 " червня 2013 року

№ 359

Про результати проведеної роботи в
м. Кіровограді по наповненню
бюджету Пенсійного фонду України
за 4 місяці 2013 року
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. «а» ст. 27
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
07 травня 2013 року № 231-р «Про стан погашення в області заборгованості із
сплати внесків до Пенсійного фонду України», враховуючи лист управління
Пенсійного фонду в м. Кіровограді від 25 березня 2013 року № 2007/02-10,
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 за 4 місяці
2013 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. Першому заступнику міського голови, 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.

Міський голова

Пузакова 22 15 79

О. Саінсус

Інформація про результати проведеної роботи в м. Кіровограді по
наповненню бюджету Пенсійного фонду України за 4 місяці 2013 року
Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування до Управління Пенсійного фонду в м. Кіровограді за 4 місяці
2013 року склали 318,2 млн. грн., або 100% від запланованого показника.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року вони збільшились на
21,8 млн. грн., або на 7,3 %.
Надходження від платників, що обрали спрощену систему оподаткування,
склали 12,5 млн. грн.
Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових
пенсій за списом №1 порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшилася
на 205,4 тис. грн., або на 22,2 %.
Значним резервом надходження коштів до Пенсійного фонду є
заборгованість по страхових внесках та єдиному соціальному внеску. Загальна
заборгованість станом на 01.05.2013 року становить 29,9 млн. грн. (із них ЄСВ
– 11,2 млн. грн.), в тому числі недоїмка по внесках – 23,0 млн. грн. (із них
ЄСВ – 10,3 млн. грн.), недоїмка по штрафних санкціях – 6,9 млн. грн. (із них
ЄСВ – 0,9 млн. грн.).
За період з 01.01.13 року по 01.05.13 року борг по внесках на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування зменшився на
1,4 млн. грн., а по єдиному соціальному внеску збільшився на 0,4 млн. грн.
Найбільшими боржниками є:
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» - 2 631,3 тис. грн. (ЄСВ);
ПАТ «Автобусний парк» 13527 – 1 086,8 тис. грн. (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» – 3 637,7 тис. грн. (страхові
внески - 3 618,8 тис. грн., ЄСВ – 18,9 тис. грн.);
ТОВ «Агро-гарант-цукор» - 1 784,8 тис. грн. (страхові внески);
КП «Надра Кіровоградщини» – 764,7 тис. грн. (страхові внески –
20,0 тис. грн., ЄСВ – 744,7 тис. грн.).
Підприємства
житлово-комунального
комплексу
станом
на
01.05.2013 року мають борг 10,5 млн. грн. (в т. ч. по ЄСВ – 4,4 млн. грн.), що
складає 39,4 % від загальної суми боргу. Із них підприємства міської
комунальної власності заборгували 3 957,6 тис. грн., або близько 13,2 % від
загальної суми боргу.
Органами Пенсійного фонду України вживаються заходи, передбачені
чинним законодавством щодо скорочення недоїмки.
За 4 місяці 2013 року були направлені 240 матеріалів по підприємствахборжниках для розгляду на комісії з питань своєчасності виплати заробітної
плати та інших соціальних виплат.
З метою вирішення проблеми погашення заборгованості по внесках до
бюджету Пенсійного фонду України проведено 6 засідань робочих груп по
погашенню заборгованості по страхових внесках та єдиному внеску в управлінні
Пенсійного фонду за участю соціальних партнерів.
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На підприємствах, установах та організаціях проведено 28 зустрічей в
трудових колективах по висвітленню питань щодо мети і завдань органів
Пенсійного фонду України.
Продовжувала свою роботу і міська комісія з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Протягом січня-квітня
2013 року нею проведено 6 засідань, на яких розглянуті 137 питань по
підприємствах-боржниках.
В результаті проведеної роботи 73 підприємства повністю погасили борги,
61 - частково, надійшло 2481,9 тис. грн. в рахунок погашення недоїмки внесків.
До порушників пенсійного законодавства застосовуються адміністративні
важелі впливу. Протягом 4 місяців 2013 року накладено 52 адміністративні
штрафи на посадових осіб загальною сумою 28,0 тис. грн., які сплачені на суму
22,4 тис. грн.
По відшкодуванню недоїмки по страхових внесках
подано
19 адміністративних позовів на суму 344,3 тис. грн. та 43 на стягнення
заборгованості по єдиному соціальному внеску на суму 6,2 тис. грн.
Направлені матеріали до прокуратури міста Кіровограда для надання
правової оцінки діям посадових осіб ОЖБК, КП „Надра Кіровоградщини”,
ВАТ „ Кіровоградський кар`єр”, Кіровоградське комунальне підприємство по
утриманню шляхів, ОКВП «Дніпро Кіровоград».
Протягом 4 місяців 2013 року проведено 7 засідань міської робочої групи
з питань легалізації виплати зарплати та зайнятості населення, на які були
запрошені 426 керівників підприємств міста, що допускають факти
нарахування заробітної плати працівникам на рівні, нижчому за встановлений
законодавством мінімальний.
Кіровською та Ленінською районними у м. Кіровограді робочими
групами спільно зі спеціалістами управління ПФУ в м. Кіровограді здійснено
обстеження 234 підприємств, за результатами чого легалізовані 32 «тіньові»
робочі місця. В результаті проведеної роботи до бюджету ПФУ додатково
надійшли 14,0 тис. грн.
Станом на 01 травня 2013 року на обліку по м. Кіровограду перебуває
68471 пенсіонер, у тому числі одержують пенсії:
за віком – 54888 осіб;
за інвалідністю – 7597 осіб;
у разі втрати годувальника – 3385 осіб;
за вислугу років – 1848 осіб;
соціальні – 738 осіб;
довічне утримання суддів – 15 осіб.
На обліку в управлінні ПФУ міста перебуває 5669 ветеранів війни, із них:
747 інвалідів війни, 617 учасників бойових дій, 4305 учасників війни (тил),
177 осіб, які є членами сімей загиблих ветеранів війни, та 1329 осіб, які є
членами сімей померлих ветеранів війни, а також 20472 особи дітей війни.
Протягом січня-квітня 2013 року кількість одержувачів пенсій
зменшилась на 195 осіб.
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Середній розмір пенсії по м. Кіровограду складає 1428,58 грн. Він зріс в
порівнянні з відповідним періодом 2012 року (1251,63 грн.) на 11,4 %.
Фінансування та виплата пенсій здійснювалась своєчасно у встановлені
законодавством строки.
З 01 січня 2013 року відповідно до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2013 рік» проведено перерахунки пенсій 58621 пенсіонеру.
Пенсії в нових розмірах виплачені в основних відомостях січня 2012 року.
Додаткові видатки склали 507,6 тис. грн.
З 01 березня 2012 року здійснено перерахунок пенсій за вислугу років
565 жителям міста із числа осіб льотних екіпажів у зв'язку із зростанням
середньомісячної заробітної плати працівників. Додаткові видатки склали
472,1 тис. грн.
В результаті проведених перерахунків пенсій у порівнянні з відповідним
періодом минулого року на одну особу зменшилась кількість отримувачів
пенсій до 800 грн., на 26 осіб зменшилась кількість пенсіонерів, які отримують
пенсію від 801 грн. до 1000 грн., на 242 особи зменшилась кількість
пенсіонерів, які отримують пенсію від 1001 грн. до 1500 грн., та на 102 особи
збільшилась кількість пенсіонерів, які отримують пенсію понад 1500 грн.
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

