
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про стан пенсійного 

страхування 

 

Відповідно до розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 27 вересня 2016 року №403/2016-р «Про стан пенсійного страхування в 

області», з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері 

соціального страхування та пенсійного забезпечення, заслухавши інформацію з цих 

питань начальника Старокостянтинівського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України Хмельницької області Савіна О.М., керуючись п. б ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника Старокостянтинівського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Хмельницької області Савіна О.М. про наповнення бюджету 

Пенсійного фонду України взяти до відома. 

2. Звернути увагу керівників підприємств – боржників на значні розміри 

заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску. Вжити невідкладних заходів щодо 

зменшення боргів із страхових внесків. 

3. Рекомендувати заступнику начальника Красилівської ОДПІ – начальнику 

Старокостянтинівського відділення Коломієць М.В.: 

1) активізувати взаємодію Старокостянтинівського відділення Красилівської ОДПІ з 

Старокостянтинівським о’бєднаним управлінням Пенсійного фонду України 

Хмельницької області, соціальними партнерами, виконавчим комітетом міської ради та 

вжити вичерпних заходів по збільшенню надходжень єдиного соціального внеску, 

податків та зборів (обов’язкових платежів); 

2) спрямувати роботу на виконання завдань з надходження єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інших доходів та скорочення 

обсягів заборгованості економічно активними платниками  та особами-підприємцями, які 

обрали спрощену систему оподаткування; 

3) проводити  інформаційно-роз’яснювальну роботу із суб’єктами господарювання 

щодо своєчасних розрахунків з єдиного соціального внеску, податків та зборів 

(обов’язкових платежів) та забезпечити застосування передбачених законодавством 

України заходів до платників, які порушують порядок сплати єдиного внеску, податків та 

зборів (обов’язкових платежів); 

4) продовжити роботу з правоохоронними та контролюючими органами з питань 

дотримання законодавства про оплату праці, легалізації робочих місць. 

4. Рекомендувати начальнику Старокостянтинівського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Хмельницької області Савіну О.М.: 
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1) вжити дієвих заходів щодо виконання затверджених графіків погашення 

заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій 

економічно-активними підприємствами, установами, закладами міста; 

2) забезпечити координацію роботи з виконавчим комітетом міської ради, 

соціальними партнерами та контролюючими органами з питань зменшення заборгованості 

до Пенсійного фонду України; 

3) вжити вичерпних заходів щодо виконання планових завдань з наповнення 

бюджету Пенсійного фонду України у 2016 році; 

4) забезпечити безперебійність пенсійних виплат та недопущення соціальної напруги 

в місті; 

5) проводити постійний аналіз фонду оплати праці страхувальників щодо випадків 

нарахування застрахованим особам заробітної плати в розмірі, меншому за мінімальний, 

визначений чинним законодавством. 

5. Рекомендувати начальнику Старокостянтинівського районного відділу ДВС ГТУ 

юстиції у Хмельницькій області (Лукашук В.В.) посилити контроль за проведенням 

виконавчих дій державними виконавцями з питань погашення заборгованості із страхових 

внесків, єдиного соціального внеску, податків та зборів (обов’язкових платежів) в місті 

Старокостянтинові. 

6. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.) спільно з міськрайонним державним інспектором праці продовжити 

практику перевірок додержання законодавства про працю суб’єктами підприємницької 

діяльності міста. 

7. Продовжити заслуховування на засіданнях міських комісій по легалізації 

заробітної плати і зайнятості населення, з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати та інших соціальних виплат, з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати 

податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів, погашення податкового 

боргу та збільшення надходжень до місцевого бюджету керівників підприємств-

боржників та фізичних осіб-підприємців. 

8. Управлінням, іншим підрозділам виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, районним управлінням центральних органів виконавчої влади забезпечити 

виконання даного рішення, про що інформувати виконавчий комітет міської ради до 13 

числа місяця, наступного за звітним. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Мельничука М.С. 

 

 

 

Заступник міського голови                                 підпис                                 В. Камінська 

 

 
 

                                                  

 



 


