
Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

від 11 липня 2014 р. № 248

м. Знам’янка

Про стан наповнення бюджету 
Пенсійного фонду України в м. 
Знам’янці та Знам’янському 
районі

З метою погашення заборгованості платників зі сплати страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та фактичних витрат на виплату та 
доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, на виконання протокольного рішення 
наради з питання «Про діяльність фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, у тому числі щодо виконання бюджетів фондів за 2012-2013 роки та у І кварталі 
2014 року», проведеної 24 квітня 2014 року Прем’єр – міністром України, розпорядження 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації №188-р від 21 травня 2014 року 
«Про стан наповнення бюджету Пенсійного фонду України в області», з метою закріплення 
позитивних тенденцій щодо зменшення заборгованості у 2014 році, керуючись ст.40 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 Інформацію начальника управління Пенсійного фонду України в м. Знам’янці та 
Знам'янському районі Суслова Л.Г. з питання наповнення бюджету Пенсійного фонду 
України в м. Знам’янці та Знам’янському районі взяти до відома та враховувати у 
роботі.

 Рекомендувати управлінню Пенсійного фонду України в м. Знам’янці та 
Знам’янському районі:

 забезпечити безумовне виконання протокольного рішення наради з питань 
наповнення бюджету Пенсійного фонду України та погашення заборгованості з 
платежів, проведеної 24 квітня 2014 року Прем’єр – міністром України;

 здійснювати постійний моніторинг балансу трудових ресурсів та легалізації 
трудових відносин з метою забезпечення соціальних гарантій на законодавчо 
встановлений розмір заробітної плати;

 продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу з суб’єктами 
господарювання щодо своєчасного розрахунку по платежах до Пенсійного 
фонду України, особливу увагу приділивши бюджетним установам та 
комунальним підприємствам;



 забезпечувати виконання помісячних завдань з наповнення бюджету Фонду у 
2014 році та показників зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування з окремих видів господарських операцій;

 продовжити взаємодію із Знам’янською об’єднаною податкової інспекцією 
головного управління Міністерства доходів та зборів України в 
Кіровоградській області з питань надходження єдиного внеску від юридичних 
та фізичних осіб – підприємців;

 посилити взаємодію з відділом державної виконавчої служби Знам’янського 
міськрайонного управління юстиції, виконавчим комітетом Знам’янської 
міської ради щодо погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду 
України;

 забезпечити спільно з відділом державної виконавчої служби Знам’янського 
міськрайонного управління юстиції та Знам’янською об’єднаною податковою 
інспекцією головного управління Міністерства доходів та зборів України в 
Кіровоградській області співпрацю щодо виконання виконавчих документів з 
погашення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів;

 проводити оскарження дій або бездіяльності державних виконавців за 
порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження»;

 своєчасно реагувати на негативні тенденції у провадженні справ про 
банкрутство  (зокрема, затягування процедур внаслідок бездіяльності 
арбітражних керуючих);

 тримати на контролі виконання затверджених графіків погашення 
заборгованості по страхових внесках, пільгових та наукових пенсіях 
економічно – активних платників до 1 липня 2014 року відповідно до 
протокольного рішення Міністерства соціальної політики України від 23 січня 
2014 року;

 під час формування місцевих бюджетів надавати пропозиції щодо 
передбачення коштів на погашення заборгованості перед Пенсійним фондом 
України підприємств житлово-комунального господарства та установ, які 
фінансуються з місцевого бюджету;

 продовжити проведення аналізу фонду оплати праці страхувальників щодо 
випадків нарахування заробітної плати в розмірі, меншому за мінімальний 
розмір, визначений чинним законодавством, здійснювати належний контроль 
за надходженням коштів від легалізованих найманих працівників;

 проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями та 
самозайнятим населенням щодо своєчасної сплати єдиного соціального внеску 
і забезпечення прав застрахованих осіб на соціальні виплати.

 Управлінню соціального захисту населення  виконавчого комітету Знам’янської 
міської ради:

 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;

 підготувати комплексні пропозиції щодо детінізації заробітної плати;
 тримати на контролі погашення заборгованості із виплати заробітної плати, 

дотримання законодавства про працю.
 Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, 

відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі тримати на 
контролі стан розрахунків державних підприємств, комунальних підприємств та 



установ, що фінансуються з місцевого бюджету з бюджетом Пенсійного фонду 
України в області.

 Рекомендувати Знам’янському міськрайонному центру зайнятості забезпечити 
здійснення обміну інформацією з управлінням Пенсійного фонду України в м. 
Знам’янці та Знам’янському районі з метою актуалізації реєстру застрахованих осіб.

 Рекомендувати відділу державної виконавчої служби Знам’янського міськрайонного 
управління юстиції вжити невідкладних заходів з примусового стягнення коштів по 
виконавчих документах управління  Пенсійного фонду України в м. Знам’янці та 
Знам’янському районі.

 Рекомендувати Знам’янській об’єднаній державній податковій інспекції головного 
управління Міністерства доходів та зборів України в Кіровоградській області:

 забезпечити виконання індикативного показника надходження єдиного 
соціального внеску в повному обсязі;

 забезпечити вжиття заходів до платників єдиного соціального внеску, 
спрямованих 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.

 Організацію даного рішення покласти на заступників міського голови та керуючу 
справами – секретаря міськвиконкому. 

 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету та економічного розвитку міста (гол. Л.Суслов).

Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів А. Заруцький


