
 

 
Україна 

Знам`янська   міська  рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від     12     грудня    2014  року          № 435 

м. Знам`янка 

 

 
Про посилення взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, управління Пенсійного 

фонду України в м. Знам’янці та 

Знам’янському районі щодо захисту прав 

застрахованих осіб у соціальному 

страхуванні 

 

 

З метою реалізації державної політики у сфері соціального страхування та 

пенсійного забезпечення, збільшення надходжень до Пенсійного фонду, зменшення 

обсягів заборгованості зі сплати страхових внесків, керуючись ст.  40     Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Інформацію начальника управління Пенсійного фонду України в м. Знам’янці та 

Знам'янському районі Суслова Л.Г. з питання посилення взаємодії місцевих органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, управління Пенсійного фонду України в м. 

Знам’янці та Знам’янському районі щодо захисту прав застрахованих осіб у соціальному 

страхуванні взяти до відома та врахування у роботі. 

2. Рекомендувати управлінню Пенсійного фонду України в м. Знам’янці та 

Знам’янському районі (нач.Суслов Л.Г.): 

 взяти під особистий контроль виконання завдань з надходження коштів до 

бюджету Пенсійного фонду України;  

 вжити вичерпних заходів для скорочення боргів підприємств із страхових 

пенсійних внесків, відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових 

пенсій; 

 вжити організаційні заходи щодо погашення заборгованості підприємств 

житлово-комунального господарства та установ, що фінансуються з 

державного і місцевих бюджетів; 

 здійснювати постійний моніторинг балансу трудових ресурсів та легалізації 

трудових відносин з метою забезпечення соціальних гарантій на законодавчо 

встановлений розмір заробітної плати; 

 вжити передбачені законодавством України заходи до платників, які 

порушують порядок сплати страхових внесків, інших платежів до Пенсійного 

фонду України; 

 



 забезпечити координацію роботи з органами місцевого самоврядування, 

соціальними партнерами та контролюючими органами з питань погашення 

заборгованості до Пенсійного фонду України. 

3. Управлінню соціального захисту населення  виконавчого комітету Знам’янської 

міської ради (нач.Волошина А.М.): 

 продовжити заслуховування на засіданнях міської комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат керівників підприємств – боржників до 

Пенсійного фонду України; 

 тримати на контролі питання щодо погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, дотримання законодавства про працю. 

4. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

(нач.Лаптєва Л.О.), відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та 

торгівлі (нач.Третьякова К.В.) вжити організаційні заходи щодо погашення заборгованості 

до бюджету Пенсійного фонду України державних підприємств, підприємств житлово-

комунального господарства та установ, що фінансуються з місцевого бюджету. 

5. Рекомендувати Знам’янському міськрайонному центру зайнятості 

(нач.Компанієць Л.В.)  забезпечити здійснення обміну інформацією з управлінням 

Пенсійного фонду України в м. Знам’янці та Знам’янському районі з метою актуалізації 

реєстру застрахованих осіб. 

6. Рекомендувати відділу державної виконавчої служби Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції (нач Ніколаєва О.С.) активізувати стягнення 

заборгованості, необтяженої мораторієм на примусову реалізацію майна відповідно до 

Закону України “Про виконавче провадження”. 

7. Рекомендувати Знам’янській об’єднаній державній податковій інспекції головного 

управління Державної фіскальної служби України в Кіровоградській області (в.о.нач. 

Коваленко В.І. ): 

 забезпечити виконання індикативного показника надходження єдиного 

соціального внеску в повному обсязі; 

 вжити заходи до платників єдиного соціального внеску, спрямовані на 

недопущення виникнення заборгованості з його сплати і погашення існуючої 

заборгованості; 

 забезпечити здійснення оперативного обміну інформацією з Пенсійним 

фондом України з метою своєчасного та цілісного наповнення Державного 

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

8. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради № 248 

від 11 липня 2014 року «Про стан наповнення бюджету Пенсійного фонду України в м. 

Знам’янці та Знам’янському районі».   

9. Організацію даного рішення покласти на заступників міського голови,   керуючу 

справами міськвиконкому.  

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку міста (гол. Л.Суслов). 

 

 

 

                     Міський голова     І. Крижановський 

 

 
 
 

 


