ІНФОРМАЦІЯ
про стан пенсійного страхування
(на виконання розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації
від 27.09.2016 року № 403/2016-р “Про стан пенсійного страхування в області”)
Своєчасно і у повному обсязі профінансовано 350209,9 тис.грн. на виплату
пенсій. До бюджету Летичівського об'єднаного управління Пенсійного фонду
України у січні-листопаді 2017 року надійшло 82891,48 тис.грн., з яких 82108,37
тис.грн. – частина єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування (+10187,8 до плану та +30373,25 тис.грн. до 2016 року, темпи —
158,7%) та 783,11 тис.грн. - власні кошти (+187,2 тис.грн., темпи — 153,8%).
Загальне доведене завдання із надходження власних коштів та частини єдиного
внеску виконано на 114,31%, завдання в частині адміністрування коштів Пенсійного
фонду України виконано на 131,4%.
За аналітичними даними Пенсійного фонду України нарахований фонд оплати
праці у січні-жовтні 2017 року склав 384,5 млн.грн., що на 131,7 млн.грн. більше
відповідного періоду минулого року, темпи росту 152,1%.
Недоїмка із пільгових пенсій економічно - активних платників району складає
1,6 тис.грн. (0,2% в загальній сумі: ТОВ “Летичівська меблева фабрика).
Станом на 01.12.2017 року залишається несплаченим до Пенсійного фонду
борг платників на суму 2256,5 тис.грн. (1536,9 тис.грн. – борг із страхових внесків,
648,3 тис.грн. – заборгованість із відшкодування витрат на виплату і доставку
пільгових пенсій). Заборгованість збільшено до початку року на 846,0 тис.грн. (на
60,0%): із страхових внесків збільшився на 798,9 тис.грн. або на 208,3%( у зв’язку із
розірванням мирової угоди
ДП “Маниковецький спиртовий завод”), із
відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій збільшено на 47,1
тис.грн. (на 7,0%).
Станом на 01.12.2017 року 10 підприємствами не відшкодовано бюджету
ПФУ витрат на виплату і доставку пільгових пенсій на суму 719,6 тис. грн. В
загальній сумі боргу 256,9 тис.грн. (35,7%) - борг підприємств - виробників
сільськогосподарської продукції з недержавною формою власності, 331,1 тис.грн.
(46,0%) - борг промислових підприємств (ВАТ “Орбіта”, ТОВ “Летичівська меблева
фабрика”).
З метою залучення соціальних партнерів протидіяти заниженню доходів та
заробітної плати (виплата заробітної плати “в конверті”, вивільнення працівників та
відправлення їх у відпустки без збереження заробітної плати) направлено матеріали
відносно 106 суб’єктів господарювання головам Летичівської та Деражнянської
райдержадміністрацій, Деражнянської районної ради, начальникам управлінь праці
та соціального захисту населення, головам Летичівської та Меджибізької об'єднаних
територіальних громад щодо дотримання соціальних гарантій в оплаті праці
застрахованих осіб.
За поданням управління, з метою вивчення фінансового стану підприємств і
можливостей погашення боргів до управління та вироблення спільних рішень
проводяться також засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при

райдержадміністрації, де заслухано 72 боржники.
Протягом січня-листопада управлінням призначено 613 нових пенсій,
проведено 4399 індивідуальних перерахунків та масові перерахунки 43481 особі.
Усіма формами інформаційно-роз’яснювальної роботи охоплено 10972
особи різних категорій, що становить 22,67 % від тих, які підлягають інформуванню.
Проведено 58 зустрічей в трудових колективах.
Крім того, залучено до роз’яснення основ пенсійного законодавства безробітних громадян, для яких прочитано 22 лекції.
На сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування розміщено
56 матеріалів управління.
У січні-листопаді 2017 року опубліковано 9 статтей на сторінках районних
газет.
Виготовлено та розповсюджено на підприємствах, організаціях, установах і
серед населення районів 43 види листівок.
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