
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 21.10.02 № 333                                                                м.Ужгород

Про стан погашення заборгованості
із заробітної плати, пенсії та інших
соціальних виплат на підприємствах,
в установах та організаціях міста.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  управління  праці  та
соціального захисту населення по погашенню заборгованості  із виплати
заробітної  плати,  соціальних  виплат,  управління  Пенсійного  Фонду
України в м.Ужгороді  щодо пенсійного  забезпечення,  виконком  міської
ради  відмічає,  що  вищезгаданими  управліннями  спільно  з  іншими
відділами  та  управліннями  міської  ради,  керівниками  суб’єктів
господарювання,  громадськими  організаціями  проводиться  певна
робота  по  виконанню  Указу  Президента  України  “Про  невідкладні
заходи  щодо  прискорення  погашення  заборгованості  із  заробітної
плати”, рішень Уряду України з питань соціальної  політики та пенсійного
законодавства.

Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  вживаються
заходи  впливу,  передбачені  чинним  законодавством  до  керівників
підприємств-боржників  по  недопущенню  зростання  заборгованості  з
виплати заробітної плати та її погашення до кінця поточного року.

Проводиться  робота  по  призначенню  різних  видів  допомог
відповідно до Законів України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
та  “Про  державну  соціальну  допомогу  інвалідам  з  дитинства  та
дітям-інвалідам”.

Управлінням  Пенсійного  фонду  України  в  м.Ужгороді  вживаються
заходи  по  здійсненню  пенсійної  реформи.  Стабільно  виплачуються
пенсії та інші грошові виплати.

Поряд  з  цим,  в  умовах  складної  соціально-економічної  ситуації  в
державі,  недосконалої  законодавчо-нормативної  бази  в  питаннях
соціального  захисту  населення  мають  місце  окремі  недоліки  -
допущено  ріст  заборгованості  із  виплати  заробітної  плати  порівняно  з
початком  року  на  203,4  тис.  грн.,  недофінансовано  по  субвенції  з
Державного бюджету коштів на надання допомоги в сумі 309,0 тис. грн.,
недостатньо  вживаються  заходи  впливу,  передбачені  чинним
законодавством  до  керівників  підприємств-боржників  з  виплати
заробітної плати.



Виходячи  з  вищенаведеного  та  з  метою  покращення  роботи  щодо
погашення  заборгованості  із  виплати  заробітної  плати,  соціальних
виплат та пенсій, виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Інформацію управління  праці  та  соціального  захисту  населення,
управління ПФУ в м.Ужгороді взяти до відома.

2.  Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  спільно  з
керівниками  підприємств-боржників  вжити  конкретні  заходи,
передбачені  чинним  законодавством  щодо  погашення  до  1  січня  2003
р. заборгованості з виплати заробітної плати, для чого:

-  разом  керівниками  суб’єктів  господарювання  та  профспілковими
органами  проаналізувати  причини  невиплати  заробітної  плати,
розробивши заходи по їх усуненню, скласти графіки повного погашення
заборгованості до 1 січня 2003 року;

-  забезпечити  включення  до  колективних  договорів  зобов’язань
власників  та  керівників  підприємств  щодо  відповідальності  за
несвоєчасну виплату заробітної плати;

-  внести  пропозиції  комісії  міської  ради  з  питань  забезпечення
своєчасності  і  повноти  сплати  податків  та  погашення  заборгованості  із
заробітної  плати,  пенсій,  стипендій  та  інших  соціальних  виплат  щодо
ініціювання  процедури  досудової  санації  або  банкрутства  до
підприємств-боржників,  що  не  спроможні  протягом  трьох  місяців
погасити заборгованість.

3. Зобов’язати державного інспектора праці по м.Ужгороду (Коваль
В.І.)  до  1  січня  2003  р.  провести  повторні  перевірки
підприємств-боржників  із  заробітної  плати,  вжити  конкретні  заходи
згідно з чинним законодавством.

4.  Управлінню  майнової  політики  міста  (Мартин  В.І.)  подавати  на
розгляд  міському  голові  матеріали  по  розірванню  контрактів  з
керівниками  підпорядкованих  підприємств,  у  яких  виникла
заборгованість по виплаті заробітної плати більше 3-х місяців.

5.  Рекомендувати  керівникам  підприємств-боржників  посилити
роботу  щодо  ліквідації  дебіторської  заборгованості  шляхом  активізації
претензійно - позовної роботи, що дасть можливість залучити додаткові
кошти для погашення заборгованості.

6.  Фінансовому  управлінню  (Біган  І.М.)  до  1  січня  2003  року
профінансувати  заборгованість  за  2001  рік  в  сумі  35,7  тис.  грн.  по
виплаті допомог згідно Закону України “По державну  допомогу  сім’ям  з
дітьми”.

7. Управлінню Пенсійного фонду в м.Ужгороді (Сухар Г.М.):
-  забезпечити  безумовне  виконання  на  2002  рік  завдань  по

надходженню  коштів  до  бюджету  Пенсійного  фонду,  домагатися
погашення  недоїмки  платників  зі  збору  та  виплачених  пільгових  пенсій,
відшкодування  заборгованості  по  регресивних  вимогах.  На  цій  основі
проводити  своєчасне  і  повне  фінансування  виплат  пенсій  та  грошової



допомоги;
- створити всі  необхідні  умови для подальшого проведення  роботи

по  персоніфікованому  обліку  та  вдосконаленню  досвіду,  набутого  під
час проведення експерименту, по призначенню і виплаті пенсій;

- спільно з відділом реєстрації  суб’єктів підприємницької  діяльності
та  податковою  інспекцією  в  м.Ужгороді  проаналізувати  причини
несвоєчасної  сплати  податків  та  зборів  суб’єктами  підприємницької
діяльності і вжити заходи по їх сплаті до 1 січня 2003 року;

-  посилити  роботу  щодо  погашення  та  повної  ліквідації  недоїмки  із
сплати страхового збору, відшкодуванню виплачених пільгових пенсій.

8.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Трачука П.А.

Міський голова                                                                 В.В.Погорєлов


