
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 03.09.04 № 239                                                                м. Ужгород

Про стан погашення заборгованості
до Пенсійного фонду

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  управління
Пенсійного  фонду  в  м.  Ужгороді  Сухар  Ганни  Михайлівни,  про
погашення заборгованості до Пенсійного фонду, виконком міської  ради
 ВИРІШИВ:

1.  Інформацію  начальника  управління  Пенсійного  фонду  в  м.
Ужгороді Сухар Г. М. взяти до відома.

2.  Управлінню  Пенсійного  фонду  в  м.  Ужгороді  зобов’язати
керівників  підприємств-боржників  подати  графіки  повного  погашення
заборгованості та здійснювати постійний контроль за їх дотриманням.

3.  Зобов’язати  керівників  підприємств-боржників  забезпечити
термінове погашення заборгованості.

4.  Начальнику  відділу  державної  виконавчої  служби
Ужгородського  міського  управління  юстиції  (Гайданка  М.М.)
забезпечувати  виконання  вимог  Пенсійного  фонду  та  рішень  щодо
застосування  штрафних  санкцій  та  накладених  адміністративних
штрафів.

5.  Керівників  підприємств,  організацій  та  установ,  які  боргують
Пенсійному  фонду  щотижня  спільно  з  прокуратурою  заслуховувати  на
засіданні  комісії  з  питань  забезпечення  своєчасності  і  повноти  сплати
податків  та  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати,  стипендії  та
інших соціальних виплат.

6. Управлінню Пенсійного фонду в м. Ужгороді  щоденно  до  17.00
год.  інформувати  міського  голову  про  вжиті  заходи  щодо  виконання
даного рішення та про стан погашення заборгованості.

Міський голова                                                        В.В. Погорєлов



УКРАЇНА

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В м. УЖГОРОДІ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
88000 м.Ужгород, пл.Ш. Петефі 47, телефон 61-68-90

Робота  управління  Пенсійного  фонду  України  в  м.Ужгороді
спрямована  на  виконання  завдань  по  надходженню  коштів,  погашенню
заборгованості  для  своєчасного  та  в  повному  обсязі  фінансування
витрат на виплату пенсій та грошової  допомоги.  За  8  місяців  поточного
року план по надходженню складає 75680,7  тис.грн.,  виконано  88433,0
тис.грн, 116,9%, понад завдання зібрано 12752,3  тис.грн. В порівнянні з
відповідним періодом минулого року на 24946,8 тис.грн. більше.

Надходження  до  Пенсійного  фонду  зросли  внаслідок  збільшення
середньої  заробітної  плати по місту, також завдяки  злагодженій  роботі
міської  ради,  органів  прокуратури  та  міліції  значно  скоротилась
заборгованість  по  заробітній  платі,  та  в  поточному  році  управління
фонду працює згідно нового Закону України, де нарахування внесків на
щомісячну  заробітну  плату  сплачуються  всіма  платниками,  незалежно
від обраної системи оподаткування.

Надходження  власних  коштів  за  серпень  місяць  складають
10863,4  тис.грн.,  а недоїмка на кінець  звітнього  періода  складає  816,7
тис.грн., або 7,5% до місячного надходження.

Борг платників перед Пенсійним фондом на  01.09.2004р.  складає
816,7  тис.грн.,  що  на  124,4  тис.грн.  більше  ніж  на  початок  року,  але
менше від попереднього місяця на 119,6 або 12,8%. 

Цей борг складається: 
- недоїмка по збору - 225,7 тис.грн.;
- штрафні санкції - 27,5 тис.грн.
- пеня - 23,2 тис.грн.
-  відшкодування  пенсій  льотчикам  -  540,3  тис.грн.  -  66,2%  від
загальної  суми  боргу  по  ДАП  “Карпати-авіа”.  Справа  по  боргу
розглядалась  в  апеляційному,  касаційному  судах.  22.09.2004р.
назначено засідання апеляційного суду в м.Львів.

- два банкрути:
1. ВАТ  ”Будівельні  матеріали”  -  90,3  тис.грн.  -  11,1%  -  банкрути,



рішення Господарського суду від 27.03.2003р. Ліквідація.
2. ЗАТ “Закарпатське облпаливо” - 23,7 тис.грн. - порушено справу

про банкрутство.
В  загальній  сумі  боргу  (816,7-540,3-114,0=162,4)  дієвий  борг

скла-дає  162,4  тис.грн.,  з  яких  більше  5,0  тис.грн.  мають  такі
підприємства:

1 “Закарпатське
теплокомуненерго”

34,1 тис.грн. Несплата  нарахованої  з/п  за
червень-липень  2004  року,
вимога платнику надіслана.

2 “Інтурист-Закарпатт
я”

31,0 тис.грн. Несплата  нарахованої  з/п  за
червень-липень  2004  року,
вимога платнику надіслана.

3 СВКП
“Промбудторг”

21,5 тис.грн. Подано  2  вимоги  у  ДВС,
комісія  по  неплатежам,
накладено  адмінштрафи  на
посадових  осіб,  нараховано
19,5  тис.грн.  штрафної
санкції.

4 СпецРБУ 16,6 тис.грн. Вимога  у  ДВС,  комісія  по
неплатежам,  накладено
адмінштрафи  на  керівника;
подано  матеріали  на
розірвання контракту: у 2003
р. на Сироту О.І. - розірвано,
у  2004р.  -  на  Пивоварова
Г.О.;  фондом  комунального
майна  розпочато  процедуру
ліквідації.

5 ОДП  ЗАТ
“Закарпаттурист”

15,0 тис.грн. Вимога  платнику,  борг  виник
вперше. 

6 ВАТ АТП - 12154 11,9 тис.грн. Вимога  у  ДВС,  комісія  по
неплатежам,  накладено
адмінштрафи на керівника.

7 Інститут  електронної
фізики

7,9 тис.грн. Вимога  платнику,  борг  виник
вперше 

8 ЗАТ “Укрторгсервіс” 6,0 тис.грн. Вимога  у  ДВС,  комісія  по
неплатежам.

Інша  сума  35,0  тис.грн.  -  це  257  платників  суб’єктів
підприємницької  діяльності,  борг  яких  не  перевищує  5,0  тис.грн.,



переважно це фізичні особи (списки додаються).
        Управлінням  протягом  звітнього  періоду  проведена  певна  робота
по  ліквідації  недоїмки.  На  підприємства-боржники  та  на  приватних
підприємців щомісячно направляється інформація в міську прокуратуру.
В  результаті  проведеної  роботи  було  подано  17  звернень  на  355
платників, погашено 80,0 тис.грн боргу.
        Разом  з  тим  в  прокуратурі  міста  розглядаються  справи  по  ст.175
КК  України  (умисна  та  безпідставна  невиплата  заборгованості  по
заробітній платі та внескам до ПФ), а саме:

 КП “Ужгород Квіти2” - в суді;
 ЗАТ “Закарпатоблпаливо” - в суді;
 ВАТ “Бджолопром” - в суді;
 ЗАТ “Промжитлобуд” - в слідстві;
 ПП “ЛГС” - в слідстві;
 ТОВ “Благовесть” - в слідстві;
 СВКП “Промбудторг” - в слідстві.
  СУ - 537  - в суді.

Протягом  восьми  місяців  2004  року  управлінням  Пенсійного
фонду  передано  на  виконання  відділу  державної  виконавчої  служби
міста виконавчих документів  на  суму  383,4  тис.грн.,  від  виконання  яких
до Пенсійного фонду надійшло 34,4 тис.грн. (9%).
        До  боржників  управлінням  вживались  і  заходи  стягнення:
накладено 175 штрафних санкцій на суму 47,3 тис.грн.,  застосовано 32
адмінстягнення на посадових осіб на суму 4,35 тис.грн.

Матеріали  на  платників  податкового  боргу  подаються  на  розгляд
комісії  по  неплатежам  при  Ужгородському  міськвиконкомі.  Було
проведено  32  засідання  і  заслухано  24  платники.  Така  ж  комісія
створена  і  в  управлінні.  Було  проведено  20  засідань  і  заслухано  36
платники,  де  застосовано  10  адмінстягнень  на  посадових  осіб  на  суму
2700 грн.

Спеціалістами  управління  проводиться  робота  по  більш  повному
залученню  платників  до  сплати  страхового  збору.  На  сьогодні  процент
сплати складає 94,3 %. 

З  метою  поліпшення  роботи  щодо  погашення  заборгованості
платників до Пенсійного фонду пропоную здійснити такі заходи:

1. Управління  Пенсійного  фонду  в  м.Ужгороді  та  управління
юстиції  щомісячно  до  10  числа  інформувати  міську  Раду  про
застосовані заходи впливу до боржників.

2. Відділу  державної  виконавчої  служби  міста  забезпечити
виконання  вимог  Пенсійного  фонду  та  рішень  щодо
застосування штрафних санкцій та накладених адмінштрафів.

3. Міськвикконкому:



-  щотижня  спільно  з  прокуратурою  на  засіданнях  комісій
заслуховувати  керівників  підприємств,  організацій  та  установ,  які
боргують Пенсійному фонду по забезпеченню погашення боргів. 

Начальник управління                                                        Г.М. Сухар


