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голови обласної державної адміністрації 

 
04.04.2006                                          

 № 157 
 
Про погашення заборгованості підприємств  
області перед Пенсійним фондом України 
 
 
          Протягом 2005 року  в області  зросла заборгованість з обов`язкових 
платежів перед Пенсійним фондом України. На 01.01.2006 обсяги 
заборгованості сягнули 64,3 млн.грн.,  що на 15,8 відсотка більше, ніж було на 
початку 2005 року, в  тому числі  борг по страхових внесках зріс на 8,8 відсотка 
і складає 46,7 млн.грн.  

      Майже половина всієї заборгованості рахується за підприємствами 
державної та комунальної власності, акціонерними товариствами, у статутному 
фонді яких державна частка перевищує 25 відсотків. Найбільше заборгували 
Пенсійному фонду  України підприємства мм. Бердянська (11,7 млн.грн.), 
Токмака (10,6 млн.грн.), Мелітополя  (7,3 млн.грн.). 
         Керуючись ст. 23 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 
Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 525-р “Про 
схвалення Стратегії розвитку пенсійної системи”,  з метою забезпечення 
суттєвого скорочення заборгованості з обов`язкових платежів перед Пенсійним 
фондом України: 
 

       1. Затвердити завдання про погашення заборгованості з обов`язкових 
платежів до Пенсійного фонду  України до кінця поточного року,  що 
додається. 

 
     2. Головам районних державних адміністрацій:  
 
     2.1. вжити дієвих заходів щодо забезпечення виконання завдання з 

погашення заборгованості з обов’язкових платежів до Пенсійного фонду  
України; 

      2.2. систематично заслуховувати на засіданнях комісій з питань 
погашення  заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат керівників підприємств-боржників до Пенсійного фонду, 
встановити жорсткий контроль за виконанням рішень комісії; 
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         2.3. щомісяця, до 10 числа,  інформувати обласну державну 
адміністрацію про стан погашення заборгованості перед Пенсійним фондом 
України. 

 
     3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення виконати п. 2 

цього розпорядження.  
 

     4. Рекомендувати: 
 

     4.1. головному управлінню Пенсійного фонду України в Запорізькій 
області:  
         4.1.1. у повній мірі використовувати повноваження щодо примусового 
стягнення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду України, 
притягнення до відповідальності порушників платіжної дисципліни; 
          4.1.2. щомісяця, до 20 числа, надавати облдержадміністрації узагальнену 
інформацію про хід виконання планових завдань щодо погашення 
заборгованості з обов`язкових платежів перед Пенсійним фондом України;  
         4.1.3. разом з органами місцевої виконавчої влади та місцевого 
самоврядування постійно проводити інформаційно-роз`яснювальну роботу 
серед платників страхових внесків і населення щодо необхідності своєчасних і 
в повному обсязі розрахунків з Пенсійним фондом України;   
         4.2. Державній виконавчій службі  в Запорізькій області посилити 
контроль за своєчасним і повним виконанням узгоджених вимог про сплату 
боргу до Пенсійного фонду та рішень судів щодо стягнення заборгованості з 
юридичних і фізичних осіб, винесених на користь Пенсійного фонду України. 
           
          5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови облдержадміністрації Сіна О.Ч. 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                                   Є.А. Червоненко 
 
 
 
 


