
ПРОЕКТ 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
Виконавчий комітет 

 

Рішення 
  

від                       2016 р.                                           №   
 

м. Знам`янка 

 

 

Про реалізацію державної політики 

у сфері соціального страхування та 

пенсійного забезпечення 

 

                 З метою вжиття додаткових заходів щодо виконання пріоритетних 

завдань з наповнення бюджету Пенсійного фонду, скорочення заборгованості 

по платежах, ведення реєстру застрахованих осіб в системі соціального 

страхування, подальшого впровадження якісно нового рівня обслуговування 

громадян, захисту прав осіб у соціальному страхуванні, наповнення бюджету 

Пенсійного фонду України за рахунок підвищення рівня платіжної дисципліни, 

збільшення кількості робочих місць, підвищення рівня заробітної плати в місті, 

на виконання розпорядження № 130-р від 31.03.2016р. голови Кіровоградської 

ОДА   «Про реалізацію в області державної політики у сфері соціального 

страхування та пенсійного забезпечення», керуючись ст.         Закону України 

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

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Інформацію начальника Знам’янського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Кіровоградської області Суслова Л.Г.»Про 

реалізацію державної політики у сфері соціального страхування та пенсійного 

забезпечення»  взяти до відома та врахування у роботі. 

 

2. Рекомендувати Знам’янському об’єднаному управлінню Пенсійного 

фонду України Кіровоградської області: 

 

продовжити роботу, спрямовану на наповнення бюджету Фонду, стале 

фінансування виплат пенсій та обслуговування громадян;  

 

забезпечити формування та ведення обліку застрахованих осіб в 

Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; 



 

здійснити підготовчу роботу по впровадженню централізованої системи 

призначення пенсій; 

 

проводити постійний аналіз фонду оплати праці страхувальників щодо 

випадків нарахування застрахованим особам заробітної плати в розмірі, 

меншому за мінімальний, визначений чинним законодавством; 

 

забезпечити належний контроль за надходженням коштів від легалізованих 

найманих працівників.   

 

3. Управлінню соціального захисту населення Знам’янського міського 

виконавчого комітету: 

 

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; 

 

здійснювати організаційні заходи з метою забезпечення виплати заробітної 

плати на підприємствах, установах та організаціях міста не нижче законодавчо 

встановленого рівня.  

 

4. Управлінню містобудування, архітектури та житлово – комунального 

господарства, відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури 

та торгівлі  вжити організаційні заходи щодо недопущення появи 

заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України підприємств житлово – 

комунального господарства міста та установ, що фінансуються з місцевого 

бюджету. У разі необхідності внести зміни до міського бюджету, передбачивши 

видатки на погашення заборгованості зі сплати обов’язкових платежів до 

Пенсійного фонду України та єдиного соціального внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування зазначених платників. 

 

5. Рекомендувати Олександрійській об’єднаній державній податковій 

інспекції головного управління Державної фіскальної служби України в 

Кіровоградській області: 

 

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 актуалізації реєстру застрахованих осіб. 

 

 

6. Структурним підрозділам виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради, територіальним органам міністерств та відомств України в місті, які є 

виконавцями даного рішення інформувати про виконання завдань, визначених 

рішенням, Знам’янське об’єднане управління Пенсійного фонду України 

Кіровоградської області щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним 

періодом. 

 

7. Знам’янському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України 

Кіровоградської області узагальнену інформацію про стан виконання даного 

рішення надавати щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним 

періодом головному управлінню Пенсійного фонду України в Кіровоградській 

області. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови . 

 

 

 

 

Міський голова      С. Філіпенко 

 

 
 
 

 


