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Впродовж І півріччя 2015 року в районі та місті забезпечено в повному обсязі
фінансування пенсійних виплат на загальну суму 296328,5 тис. грн.. У порівнянні з
відповідним періодом минулого року це на 7901,7 тис. грн.. більше і становить 47,9 %
планового річного показника.

З початку року управлінням призначено пенсії 663 громадинам, 1582 працюючим
пенсіонерам проведені перерахунки пенсій з урахуванням страхового стажу або стажу
та заробітної плати, набутих після призначення пенсії.

Прийнято та сформовано 45 справ для призначення та збільшення пенсії відповідно до
Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

З непідконтрольних територій із заявами про переведення виплати пенсій звернулося 15
0
осіб, в т.ч. з Донецької області 79
осіб, з Луганської області
- 71
ос
оба
, з яких 130 особам забезпечено виплату пенсій на 1983,2 тис. грн..

Загальний обсяг доходів бюджету Фонду за січень – червень поточного року склав
291210,9
тис. грн., що становить
100,0% до плану.

З Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм надійшло 85724,8 т
ис. грн.., що відповідає запланованому обсягу на цей період.
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Власні кошти, з урахуванням частки єдиного внеску, за 6 місяців поточного року склали 1
57329,87
тис. грн.., що на
30684,3
тис. грн.. більше, ніж за відповідний період минулого року. Плановий показник із власних
надходжень виконано на 101,87%.

На стан надходження коштів негативно вплинули зменшення чисельності працюючих та
значна чисельність осіб, які отримують заробітну плату на рівні або менше мінімальної
(4315 осіб або 18,2% загальної чисельності працюючих по району та місту).

План надходжень власних коштів на рахунки Фонду виконаний на 101,9%.

Заборгованість з обов’язкових платежів до Фонду становить 855,0 тис. грн.., Крім того,
не сплачено єдиний соціальний внесок за даними Державної фіскальної служби у сумі
4056,4
тис. гр
н.
.

Борг зі сплати страхових внесків склав 410,6 тис. грн.., що на 96,8 тис. грн. менше, ніж на
початок року.

Заборгованість з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, складає 438,6
тис. грн.., за І півріччя 2015 року вона зросла на
38,4
тис. грн..

У першому півріччі поточного року подано 30 позовів про стягнення 161,8 тис. грн.. На
виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває 16 судових рішень про
стягнення коштів на суму 127,5 тис. грн. та 18 вимог про сплату боргу на суму 124,7 тис.
грн.. Внаслідок примусового стягнення надійшло 101,6 тис. грн..
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Проведено 29 перевірок платників внесків за їх заявами (з них по 21 виявлені
порушення),
евір
о
к банківських установ (
1
-з порушенням),
22
перевірки підрозділів ОД УДППЗ „Укрпошта” (
8
- з порушеннями),
1
перевірка установ
и
, де особи перебувають на повному державному утримані,
4
перевірки органів праці та соціального захисту населення.

16 пер

За І півріччя до управління звернулось 11176 громадян, за відповідний період минулого
року
9602 осіб. У порівнянні з відповідним
періодом минулого року загальна кількість звернень збільшилась на
16,4
%.

Перший заступник начальника управління

Галина Грамма
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