ПРО СТАH HАПОВНЕННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ
До бюджету управління Пенсійного фонду України в Єланецькому районі за
1 півріччя 2016 року фактично надійшло власних надходжень в сумі 6001,9
тис.грн., в тому числі єдиного внеску 5971,2 тис.грн. та страхових внесків в сумі
30,7 тис.грн..
План власних доходів зі сплати страхових внесків виконаний на 102,9
відсотків. В розрізі джерел надходжень:
- кошти сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами ПФУ
виконано на 103,0 % (план 6,4 тис.грн., факт 7,6 тис.грн.);
- кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку
пенсій за списком №2 виконано на 94,7 % (план 13,2 тис.грн., факт 12,5 тис.грн.).
Невиконання відбулося по причині переведення сільськогосподарських
товаровиробників на спрощену систему оподаткування, а саме на єдиний податок
четвертої групи, який звільняє страхувальників від відшкодування витрат;
- інші кошти виконано на 103,9 % (план 10,2 тис.грн., факт 10,6 тис.грн.).
Перевиконання відбулося за рахунок проведення доплати до мінімального
страхового внеску застрахованою особою при виході на пенсію.
Темп зростання/зменшення складає 32,1 по страховим внескам та 50,0
відсотків по єдиному внеску.
Аналіз власних надходжень в розрізі видів платежів
Показники
1

Надходження єдиного внеску, розподіленого
на пенсійне страхування, разом

За 6 місяців 2016 року
План,
тис.грн.

5302,3

Факт,
тис.грн.

%

5971,2 112,6

2 Надходження власних коштів по ЗУ 1058

29,8

30,7

103,0

2.1 Інші надходження до Пенсійного фонду України

10,2

10,6

103,9

2.1.1 В .ч адміністративні штрафи

0

2.1.2 Страхові внески

4,2

2.1.3 Фіксований збір (єдиний та фікс .податок)

0

2.1.4 Інші (штрафи банку, повернення пенсій, тощо)
Кошти, сплачені банками за користування
тимчасово вільними коштами ПФУ
Надходження коштів на відшкодування витрат на
2.3 виплату та доставку пенсій, призначених на
пільгових умовах за списком 2
Надходження коштів на відшкодування витрат на
2.4 виплату та доставку пенсій, призначених на
пільгових умовах за списком 1
2.2

ВСЬОГО надходжень власних коштів

6,4
6,4

7,6

118,8

13,2

12,5

94,7

0

0

5332,1

0

6001,9 112,6

У відповідності із Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" протягом періоду, який аналізується, до управління ПФУ
надійшли кошти в рахунок сплати фактичних витрат на виплату та доставку
пільгових пенсій: за СП №2 – 12,5 тис.грн., належить до сплати 12,5 тис.грн..
Відповідно до пункту 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України
від 12 листопада 2015 року № 802-VІІI “Про внесення зміни до Закону України
“Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” щодо уточнення
об’єкта оподаткування для платників, що обрали спрощену систему
оподаткування”, пункту 4 Порядку списання сум заборгованості фактичних
витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до статті 13 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" 23 лютого 2016 року проведено списання
заборгованості фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що
утворилася в період з 01 січня 2015 року до 01 січня 2016 року, в сумі 66132,95
грн., в тому числі по слідуючим страхувальникам:
1)
ПСП "Агрофірма "Авангард"", код за ЄДРПОУ 03764689, в сумі
49849,71 грн. (сорок дев'ять тисяч вісімсот сорок дев'ять грн. 71 коп.);
2) ФГ Лагачева Ю.О. "Покровка" , код за ЄДРПОУ 20895921, в сумі
13100,64 грн. (тринадцять тисяч сто грн. 64 коп.);
3) ТОВ "Новий сад", код за ЄДРПОУ 32226746, в сумі 3182,60 грн. (три
тисячі сто вісімдесят дві грн. 60 коп.).
За 1 півріччя 2016 року загальний фонд оплати праці, на який нараховується
єдиний внесок, зріс на 113,5 відсотків в основному за рахунок збільшення
мінімального розміру заробітної плати. За цей період відбулося зменшення
кількості застрахованих осіб, яким нараховані виплати, на 130 осіб. Зниження
темпу надходжень єдиного внеску до 50 % відбулося за рахунок зменшення
тарифу єдиного внеску (з 39,4 відсотків в середньому по району до 21,5 відсотків).
На розрахункові рахунки управління, що відкриті в органах державного
казначейства, надійшло єдиного внеску в сумі 9805,88 грн. Ці кошти відповідно
до Закону України № 406-VII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” від 4 липня 2013
року кошти, в автоматичному режимі були перераховані на розрахункові рахунки
Єланецького відділення Очаківської ОДПІ.
Найбільшими установами, підприємствами та організаціями району, які
формують бюджет управління, є Районний відділ освіти Єланецької
райдержадміністрації, Єланецька центральна районна лікарня, Єланецький
професійний аграрний ліцей, Єланецька селищна рада, ТОВ "Новий сад", ПСП
"Агрофірма "Авангард" та інші.
До бюджету Пенсійного фонду надійшло коштів за додатковими ставками
66,3 тис.грн. при доведеному плановому показнику 0,3 тис.грн., в тому числі по
збору з операцій відчудження легкових автомобілів 65,4 тис.грн., по збору з
купівлі-продажу нерухомого майна – 0,9 тис.грн.).
Аналіз надходжень за додатковими ставками в розрізі видів платежів
Показники

За 6 місяців 2016 року
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тис.грн.
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Надходження збору за додатковими ставками,
разом
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автомобілі
з операцій купівлі-продажу нерухомого майна
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У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року фактичні надходження за
додатковими ставками збільшилися на 31,6 тис.грн. Темп росту складає 191,1
відсотків.
Про стан недоїмки за платниками збору
на обов’язкове державне пенсійне страхування
Станом на 1 липня 2016 року загальний борг підприємств, установ, та
організацій зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування становить 98,1 тис.грн., в т.ч. недоїмка по страховим внескам 0
тис.грн., борг по штрафним санкціям 37,4 тис.грн. та по пені 60,7 тис.грн., а саме:
 борг, який обліковується, як “безнадійний”
 дієвий статус боргу
Всього

98,1
тис.грн.
0 тис.грн.
98,1
тис.грн.

100 %
0%
100 %

Борг підприємства комунальної сфери (РКП "Єланецьводопостач") по
страховим внескам на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
складає 98,1 тис.грн. або 100 відсотків від загальної суми боргу (98,1 тис.грн.).
В управлінні обліковується борг в сумі 1666,80 грн. по одній фізичній особіпідприємцю Перову С., який не надав звіт за 2010 рік. На всю суму боргу
надіслано вимогу, яка знаходиться у відділі ДВС на виконанні.
Крім того, станом на 1 жовтня 2013 року загальний борг підприємств,
установ та організацій зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування становив 282,0 тис.грн., в т.ч. недоїмка по страховим
внескам 267,9 тис.грн., борг по штрафним санкціям 7,9 тис.грн. та по пені 6,2
тис.грн., а саме:
 борг, який обліковується, як “безнадійний”
 дієвий статус боргу
Всього

184,8
тис.грн.
97,2 тис.грн.
282,0
тис.грн.

65,5 %
34,5 %
100,0 %

За 1 півріччя 2016 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску
зменшилася на 8,1 тис.грн. по 4 фізичних особах-суб’єктах підприємницької
діяльності, в тому числі по одній ліквідовано в повному обсязі (ФОП Сизова
О.В.).

Борг підприємства комунальної сфери (РКП "Єланецьводопостач") по
єдиному внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування складає
182,0 тис.грн. або 76,8 відсотки від загальної суми боргу (237,0 тис.грн.).
Внаслідок наявної суми заборгованості по сплаті єдиного соціального
внеску не підтверджується стаж найманим працівникам цього підприємства, який
необхідно для призначення або перерахунку пенсії.
Загальну заборгованість мають слідуючі платники:
 Назва боржника
 ЄРКП ”Водопостач“
 ПП "УКАРАБКО"
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ЄРКП
"Єланецьводопостач" з сумою боргу більше 1,0 тис.грн. (100,0 %), до 1,0
тис.грн. – 0 боржник (0,0 %), до 100 грн. – 0 боржників (0,0 %).
З 14 боржників по єдиному внеску (з них 12 фізичних осіб) 14 мають суму
боргу більше 1,0 тис.грн. (100 %), до 1,0 тис.грн. – 0 боржник (0,0 %), до 100
грн. – 0 боржників (0,0 %).
З метою скорочення заборгованості зі сплати страхових та єдиного внесків
управлінням проведено ряд заходів, а саме:
- направлено 5 матеріалів до Єланецького відділення поліції Братського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області про
порушення кримінальної відповідальності стосовно ПП "УКАРАБКО" та
чотирьох ФОП (Бусуйок Л.А., Цалко Л.М., Бойчурі Н.П. та Миндру В.Ф.);
- направлено 6 матеріалів на засідання робочої групи з аналізу ситуації щодо
стану дотримання чинного законодавства з питань оплати праці та зайнятості,
фінансової дисципліни, виконання зобов'язань перед бюджетом при районній
державній адміністрації;
- у 2016 році (20 січня, 23 лютого, 4 квітня) відбулися засідання робочої групи
та проведено один круглий стіл (14 червня) за участю представників органів
державної фіскальної служби України, державної виконавчої служби України та
управління Пенсійного фонду України, на яких розглянуто питання виконання
плану по надходженню платежів до Фонду у 2016 році, визначено заходи по
зменшенню обсягів заборгованості по платежах зі сплати єдиного внеску та інших
платежах до Фонду, затверджено графіки виїзду до боржників, робочою групою
проведені виходи та виїзди до боржників.
Відповідно до Плану роботи управління Пенсійного фонду України в
Єланецькому районі Миколаївської області на 2016 рік передбачено зменшення
недоїмки економічно-активних платників на 25 % до кінця року (в т.ч. на 10 % у
першому півріччі). За 1 півріччя 2016 року забезпечено виконання річного
скорочення на 33,6 відсотків (дієвий борг на початок року 24,1 тис.грн.,
зменшено на 8,1 тис.грн.). Також Планом передбачено зменшення залишків сум за

виконавчими документами, що перебувають на виконанні органів ДВС по
стягненню заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на 30 % до кінця
року (в т.ч. на 15 % у першому півріччі) від 55,0 тис.грн.. Фактично за півріччя
зменшено залишки сум за виконавчими документами, що перебувають на
виконанні органів ДВС по стягненню заборгованості
зі сплати єдиного
соціального внеску на 12,5 відсотків.
Надавалася пропозиція на ім’я голови Єланецької районної адміністрації
про розгляд на найближчому засіданні колегії районної державної адміністрації
питання зайнятості населення, темпів росту (зменшення) фонду оплати праці,
платіжної дисципліни по сплаті внесків до ПФУ. В 1 півріччі 2016 року питання
легалізації на засіданні колегії не розглядалося.
На 01.07.2016 року не відшкодованих регресних вимог немає.
Відповідно до ст.106 Закону України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” № 1058-IV протягом звітного періоду управлінням
прийнято 6 рішень про застосування штрафних санкцій на суму 2,6 тис.грн. та
пені на суму 0 тис.грн.:
- за несвоєчасну реєстрацію в органах Пенсійного фонду (п.1ч.9ст.106)
прийнято 0 рішень;
за несвоєчасну сплату страхувальником сум страхових внесків
(п.2ч.9ст.106) прийнято 0 рішення на суму 0 тис.грн.;
- за приховування (заниження) страхувальником суми заробітної плати
(доходу), на які нараховуються страхові внески (п.3ч.9 ст.106) прийнято 2
рішення на суму 1,7 тис.грн.;
- за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів
(п.7ч.9ст.106) прийнято 0 рішення на суму 0 тис.грн.;
за донарахування органом ПФУ або страхувальником сум своєчасно не
обчислених та несплачених страхових внесків (п.4ч.9ст.106) прийнято 3 рішення
на суму 0,9 тис.грн.;
- за неподання розрахунку сум страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування у строки, визначені законом (п.5ч.9ст.106)
прийнято 0 рішень на суму 0 тис.грн.;
у тому числі подання недостовірних відомостей, що використовуються в
системі персоніфікованого обліку - 0 рішень на суму 0 тис.грн.;
- за неведення в установленому порядку обліку сум заробітної плати, на які
нараховуються страхові внески (п.6ч.9ст.106) – 0 рішення на суму 0 тис.грн.;
застосовано до банків за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне
зарахування на банківські рахунки органів ПФУ 1 рішення (п.1ч.10ст.106).
За звітний період в рахунок сплати фінансових санкцій зараховано 1108,88
грн. та пені 11,20 грн..
Про стан контрольно - перевірочної роботи за 6 місяців 2016 року
За звітний період проведено одну планову та 13 позапланових перевірок, в
т.ч. 11 за заявою страхувальника та 2 виявлення та підтвердження недостовірних
даних, заявлених у документах обов'язкової звітності.
В результаті проведених документальних перевірок у 10 платників виявлено
порушення щодо правильності застосування пенсійного законодавства.

За результатами перевірок донарахувано 66,29 грн., застосовано 5 штрафних
санкцій на загальну суму 2558,88 грн.. Одне рішення оскаржено до головного
управління Пенсійного фонду України, яке було скасовано. Адміністративні
штрафи не застосовувалися.
Перевірено 40 довідок про заробітну плату для обчислення пенсій,
проведено одну перевірку банку ("Укрінбанк").
Протягом поточного року від страхувальників скарг щодо результатів актів
документальних перевірок не надходило.
Роз’яснювальна робота
Протягом звітного періоду проведено 16 технічних навчань, на яких
вивчалися інструктивні та нормативні матеріали стосовно діяльності Пенсійного
фонду України.
З керівниками підприємств, установ, організацій, громадянами, що
займаються підприємницькою діяльністю та серед населення проводилась
інформаційно-роз’яснювальна робота з питань діяльності Пенсійного фонду
України та економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів,
проводились виїзні прийоми громадян по сільським радам, за місцем проведення
підприємницької діяльності.
Проведено 32 зустрічі в трудових колективах з питань, що стосуються
діяльності Пенсійного фонду, добровільної участі в загальнообов’язковому
державному пенсійному та соціальному страхуванні, запровадженню
накопичувальної системи.
Станом на 1 липня 2016 року на виконання заходів щодо детінізації доходів
та відносин у сфері зайнятості населення робочою групою проведено 4 засідання,
19 гарячих ліній, 10 спільних семінарів з роботодавцями, 127 зустрічей в трудових
колективах, роздано 354 буклети з роз’ясненням щодо наслідків не легалізованих
трудових відносин. 19 червня 2016 року працівниками управління спільно з
учасниками велоклубу “Горизонт” було проведено флешмоб на тему “Ми за
легалізацію трудових відносин”.
Спеціалістами управління постійно надаються консультації з питань, які
надходять від платників страхових внесків до управління Пенсійного фонду
стосовно правильності застосування чинного пенсійного законодавства.
Про стан організації правової роботи
Відпрацювання наявної суми недоїмки в судовому порядку:
1.Страхові внески:
Станом на 01.07.2016 року загальна сума заборгованості по страховим
внескам з урахуванням пені та штрафних санкцій в управлінні складає 98066,00
грн. Із даної суми боргу подано позовних заяв на всю суму боргу (що становить
100 % відпрацювання боргу). Задоволено позовних заяв на суму 98066,00 грн.
2.Єдиний внесок:
Станом на 01.07.2016 року загальна сума заборгованості зі сплати єдиного
внеску з урахуванням пені та штрафних санкцій в управлінні складає 237003,00
грн. Із даної суми боргу подано позовних заяв на суму 223036,00 грн.. Задоволено
позовних заяв на суму 223036,00грн. Залишок боргу, на який не заявлено
позовних вимог становить 13967,00 грн. з якого знаходиться вимог та рішень про

застосування фінансових санкцій та нарахування пені на виконанні в органах
ДВС на суму 13967,00 грн. Відсоток відпрацювання боргу становить 100 %.
Надійшло за позовними заявами в 1 півріччі 2016 року 5426,00 грн.
3.Пільгова пенсія:
Станом на 01.07.2016 року загальна сума заборгованості з відшкодування
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до
пункту 2 розділу 2 Прикінцевих положень Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в частині пенсій,
призначених відповідно до пунктів «б» - «з» ст.13 Закону України «Про пенсій-не
забезпечення» становить 4059,00 грн. управлінням було направлено до суду
позовну заяву на 5399,00 грн. До судового розгляду відповідачем було сплачено
1000,00 грн. В зв’язку з сплату частини боргу задоволено судом позов на суму
4399,00 грн. Всього в погашення боргу відповідачем сплачено 1340,00 грн.
Робота з підприємствами,
які підпадають під дію Закону України “Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”
Станом на 01.07.2016 в управлінні заборгованість по банкрутам відсутня.
Примусове виконання
Станом на 01.07.2016 підлягало примусовому виконанню 35 виконавчих
документів на суму 77183,00 грн. В тому числі 5 виконавчих документів на суму
12423,00 грн. направлено на виконання в 1 півріччі 2016 року.
В 1 півріччі 2016 року завершено 10 виконавчих документів на суму
14908,00 грн., у тому числі фактично виконано 5 виконавчих документів на суму
2484,00 грн. По кількості завершених виконавчих документів відсоток виконання
становить 28,6%. По сумі завершених виконавчих документів відсоток виконання
становить 19,3%. Всього стягнуто за виконавчими документами 8122,00грн., що
становить 10,5% виконання від суми, яка фактично підлягала стягненню.
Станом на 01.07.2016 залишок виконавчих документів становить 25 на суму
56637,00 грн., у тому числі:
- 13 рішень суду про стягнення коштів на користь держави за позовами
органів ПФУ на суму 41964,00 грн.
- 8 вимог про сплату недоїмки із внесків страхових та єдиного на
загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування на суму
10637,00грн.;
- 4 рішень про накладення штрафів і нарахування пені на суму 983,00 грн.
В 1 півріччі 2016 року проведено 4 спільні наради з органами ДВС та ДФС.
На нарадах розроблено конкретні заходи щодо боржників та затверджено 2
графіки спільних виїздів до боржників. Згідно затверджених графіків здійснено 9
спільних виїздів до боржників. Проведено взаємозвірення з 6 відділами ДВС в
тому числі: по Миколаївській області – 3, по Україні – 3. За результатами
ознайомлень з виконавчими провадженнями складено 34 довідки, в тому числі по
зведених виконавчих провадженнях – 19 довідок. Всього ознайомлення проведено
по 78 виконавчим документам.
На виконання плану роботи управління на 2016 рік зменшено залишки
сум за виконавчими документами, що перебувають на виконанні в органах ДВС

по стягненню заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на 12,5
відсотків.
Крім того, за перевіряємий період до Єланецького відділення поліції
Братського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області направлено 3 заяви
щодо притягнення боржників до кримінальної відповідальності, передбаченої
статтею 382 Кримінального Кодексу України, а саме, за умисне невиконання
рішень суду. За клопотаннями управління ПФУ відділом ДВС Єланецького РУЮ
направлено 2 подання до Єланецького відділення поліції Братського відділу
поліції ГУ НП в Миколаївській області про притягнення 2 боржників до
кримінальної відповідальності за статтею 382 Кримінального Кодексу України, а
саме, за умисне невиконання рішень суду. За фактом невиконання рішення суду
по одному боржнику порушено кримінальне провадження та проводиться
розслідування.
Про стан наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування .
Відповідно до ст. 12-1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010
(далі - Закон) до функцій Пенсійного фонду входить формування та ведення
реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, здійснення заходів щодо надання
інформації з Державного реєстру відповідно до цього Закону та здійснення
контролю, за достовірністю відомостей про осіб, які підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Тому, для
забезпечення належного формування та ведення реєстру застрахованих осіб
Державного реєстру проведено аналіз звітів, поданих страхувальниками, за
результатами якого виявлено:
Місяць за який Кількість Кількість
надали звіт
страхува за
льників, страховаякі
них осіб у
надали
звітному
звіт
періоді
Грудень2015
170
2109
Січень 2016
159
2034
Лютий 2016
160
2061
Березень 2016
165
2086
Квітень 2016
171
2149
Травень 2016
172
2109

Фонд оплати
праці
в
межах
максимально
ї величини
тис.грн.
5647,4
4288,8
4433,2
5201,40
5113,10
5454,8

Додаткова
база
нарахування
тис.грн
0
106,4
123,2
98,9
78,7
21,3

Нараховано
тис.грн.

ЄСВ

2189,5
920,7
955,6
1031,1
1100,7
1175,8

Серед загальної кількості страхувальників, які звітують про нарахування
фонду оплату праці 68,02 % складають юридичні особи та 31,98 % фізичні особи
– суб’єкти підприємницької діяльності, що використовують працю найманих
працівників.
Юридичні особи,

Фізичні особи з найман. працівниками,
які надали звіт, Кількість
які надали звіти, Кількість
усього
застрахованих
усього
застрахованих
осіб, за яких
осіб, за яких

Грудень 2015
Січень 2016
Лютий 2016
Березень 2016
Квітень 2016
Травень 2016

114
106
108
111
120
117

прозвітував
страхувальник
1983
1921
1938
1964
2024
1987

прозвітував
ФОП
126
113
123
122
125
122

54
50
50
54
51
54

Одним із напрямків роботи управління щодо ведення реєстру застрахованих
осіб
Державного
реєстру
є
здійснення
моніторингу
нарахування
страхувальниками заробітної плати менше законодавчо встановленої.
Серед ЮО 21,37 % нараховують заробітну плату 6,27% застрахованим особам
менше мінімальної заробітної плати.
Серед фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які звітують за
найману працю 24,07 % нараховують заробітну плату 21,31% застрахованим
особам менше мінімальної заробітної плати.
Проте проведений аналіз показав що нарахування заробітної плати в розмірі
менше мінімальної заробітної плати проводиться по особах які працюють за
сумісництвом , або неповний робочий час.
Юридичні особи
Кількість ЮО,
які нараз ЗП
менше МЗП
35
32
25
25

Січень 2016
Лютий 2016
Квітень 2016
Травень 2016

Кількість ЗО які
отримують ЗП
менше МЗП
220
240
87
124

Фізичні особи з найман. працівниками
Кількість ФО,
Кількість ЗО які
які нараз ЗП
отримують ЗП
менше МЗП
менше МЗП
10
16
10
15
12
23
13
26

Станом на 01.07.2016 року опрацьовано звіти від 423 фізичних особах
-підприємцях, які прозвітували за себе за підсумками 2015 року в тому числі тих , які
обрали спрощену систему оподаткування.
Фізич
ні
особи,
які
звітували
самі за
себе,
усього

з них
Cамозай
няті

Підприємці

з них
Фізичні
особи, які
були
платниками збору
на
загальних
підставах

Фізичні
особи, які
були
платниками єдиного
податку

протягом року

станом на
31.12.2013

За підсумками року не мав
дохід (порожній звіт), в т.ч.

3

4

5

6

7

8

9

423

5

418

31

251

47

89

Станом на 01.07.2016 опрацьовано 453 запитів щодо відомостей,
накопичених в системі персоніфікованого обліку. З них 57 – за особистими
зверненнями громадян. Засобами програмного забезпечення сформовано 392
запитів що складає 86,53 %.

Назва
періода

Загальна
кількість
запитів

К-сть
запиті
в по
робот
–
обміну

Кількість
запитів
від
громадян

Кількість
зареєстрованих
запитів, згідно
журналів обліку
запитів

1
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень

2
98
48

3
92
30

4
6
16

5
0
2

78
57
73
99
453

66
44
68
92
392

10
13
5
7
57

2
0
0
0
4

з них :
Кількість
запитів, по
яких
надана
позитивна
інформаці
я

Кількіст
ь
запитів
в роботі

6
0
2

Кількість
запитів, по
яких
надана
відповідь
про
відсутніст
ь
інформаці
ї
7
0
0

2
0
0
0
4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8
0
0

З метою забезпечення права застрахованих осіб на своєчасне призначення
пенсій управлінням Пенсійного фонду України в Єланецькому районі протягом I
кв 2016 проведено інформування 17 страхувальників про 19 застрахованих осіб,
які набувають право на пенсію в I-III кв. 2016 року.
В результаті проведених документальних перевірок по 10 платниках
виявлено порушення достовірності подання відомостей про 50 застрахованих
осіб. Станом на 01.07.2016 страхувальники забезпечили 100% коригування
відомостей.
Кількість РД
(ФО-СПД), у
яких
по
результатам
перевірки,
проведених
протягом
2016
року,
необхідно
провести
коригування
відомостей
про ЗО
10

Кількість
РД
(ФОСПД),
які
забезпечили
коригування
відомостей
про ЗО

Кількість РД
(ФО-СПД),
які
не
відкоригували
відомості про
ЗО

Кількість ЗО,
по яких РД по
результатам
перевірок,
проведених
протягом
2016, повинні
відкоригувати
відомості

Кількість
ЗО, по яких
РД
забезпечили
коригування

Кількість ЗО,
по яких РД не
забезпечили
коригування

10

0

50

50

0

Призначення, перерахунок та виплата пенсій
За 6 місяців 2016 року виплачено пенсій на загальну суму 30 657 170,98грн.
Середній розмір пенсії – 1395,68грн., на 145,90грн. більше у порівнянні з
відповідним періодом минулого року.
Кількість осіб, які вперше звернулися за призначенням пенсій – 85, що на 9
осіб менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Видатки на
виплату становлять 214148грн., що на
32474грн. менше у порівнянні з
відповідним періодом минулого року. Кількість проведених перерахунків – 121,
на 41 менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, в тому числі
відповідно до п. 4 ст. 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне

пенсійне страхування” – 50, на 5 більше у порівнянні з відповідним періодом
минулого року.
Перераховано 41 пенсійну справу в зв'язку з уточненням середньої заробітної
плати.
Зроблено 417 запитів до відділу надходження, прогнозування платежів,
обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи.
Проведено звірку по 1448 пенсійних справ. Встановлено порушень по 150
пенсійним справам, в тому числі 5 недоплат і 2 переплати.
За звітний період спеціалістами відділу на особистому прийомі громадян
було прийнято 500 пенсіонерів та застрахованих осіб.
Було проведено виїзні прийоми громадян в 9 населених пунктах. На зустрічі
були присутні 48 осіб, розглянуті питання про призначення та перерахунки
пенсій, було проведено роз'яснення по змінах в пенсійному законодавстві.
Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу в 18 колективах
Єланецького району щодо основних положень Концепції подальшого
реформування пенсійної системи, запровадження новітніх технологій надання
послуг громадян, добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування.
Крім того, на постійному контролі перебуває робота щодо:
1. Проведення своєчасного продовження виплати пенсій по інвалідності за
довідками МСЕК, та пенсій в разі втрати годувальника, за довідками з навчальних
закладів.
2. Щомісячного опрацювання списків одержувачів пенсій, по яких виявлено
факт недостовірних даних про працевлаштування. В результаті за 6 місяців 2016
року опрацьовано 182 особових рахунка за списками наданими інформаційним
центром персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України, та встановлено 2
переплати на суму 4676,17грн., які відшкодовуються.
3. Своєчасно формуються та перевіряються списки осіб у яких закінчено
термін виплати пенсії, надіслано повідомлення пенсіонерам.
4. До головного управління надаються інформації про стан виплати пенсії та
про виїзд громадян за кордон.
Щомісяця проводиться:
звірка з районним відділом ЗАГС про померлих громадян та надається
інформація до головного управління в електронному вигляді.
прийом звітів по виплаті пенсій Вознесенського ЦПЗ № 2 та банківських
установ.
формування, друк списків на перерахування утримань (аліменти, штрафи,
стаціонарне відділення УПСЗН, аграрний ліцей) та передача їх до бюджетного
відділу.
перевірка правильності призначення та виплати пенсії двійникам.
перевірка виплати пенсій за довіреностями.
Перевірка наявності двійників-одержувачів пенсій. В результаті перевірки
порушень не виявлено.
За звітний період виявлено 14 переплат на суму – 5165,40грн. Залишок
переплат на кінець звітного періоду – 16 на суму 29688,67грн. За звітний період
відшкодовано переплат на суму – 8159,09грн.
Підготовлено і відправлено 96 анкет для виготовлення пенсійних посвідчень.
Кількість виплаченої допомоги на поховання – 47, на суму – 329649,07грн.

Кількість виплаченої недоодержаної пенсії за заявою - 27 на суму 38
261,29грн.
Виплату пенсій через банківські установи обрали 2186 особи, що на 101
особу менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Сума
виплачених пенсій через установи банків станом на 01.07.2016 року становить
18150027грн. Економія коштів Пенсійного фонду – 283140грн. Виплата пенсій в
розрізі установ банків:
- Райффайзен банк “Аваль”– 619 осіб, виплачено пенсій – 898 742,24грн.
- Приватбанк – 1135 осіб, виплачено пенсій – 1 621 704,07грн.
- Ощадбанк – 432 особи, виплачено пенсій – 592 169,11грн.
Кадрове забезпечення та робота з персоналом
Станом на 01 липня 2016 року в управлінні Пенсійного фонду України в
Єланецькому районі Миколаївської області працює 19 осіб при штатній
чисельності 19 одиниць в тому числі 18 державних службовців.
Із загальної чисельності державних службовців повну вищу освіту мають 13
працівників, базову вищу 4 працівника, неповну вищу - 1 працівник.
За фахом юридичну освіту мають - 2 державних службовця, економічну –
12, технічну - 2, гуманітарну - 1, магістрів державного управління - 1.
В управлінні серед працюючих державних службовців:
- молодь до 35 років - 7 осіб, з них керівників 1;
- працівників у віці 36 - 45 років - 4 особи, з них керівників 1;
- працівників у віці 46-55 років - 6 осіб, з них 4 керівника;
- працівників у віці 56-60 років – 1 особа.
Протягом 1 півріччя 2016 року в управлінні звільнено 2 державних
службовця, прийнято за конкурсом 2 особи.
Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції», в січні-березні 2016 року в управлінні проводилось
декларування державними службовцями доходів за 2015 рік. Декларації про
доходи надали 19 державних службовців.
Як свідчать результати роботи, всі державні службовці приймають до
неухильного виконання вимоги законів України «Про державну службу», «Про
запобігання корупції» та інших нормативно – правових актів антикорупційного
характеру, тому корупційних діянь та пов’язаних з ними правопорушень протягом
І півріччя 2016 року в управлінні не виявлено.
Начальник управління

Л.М.Заритова

