
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про заслуховування інформації про наповнення бюджету  
та погашення заборгованості по управлінню Пенсійного  

фонду України у Києво-Святошинському районі  
 
 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи подання районної державної адміністрації, районна рада  

 
в и р і ш и л а: 

 
1. Інформацію про наповнення бюджету та погашення заборгованості по 

управлінню Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі (додається) 

взяти до відома. 

 
2. Рекомендувати головам сільських, селищної та міських рад сприяти органам 

Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі у роботі по погашенню 

заборгованості. 

  
 
 
 

                   Голова ради                          В.В. Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 
м. Київ 
25 квітня 2013 року 
№ 319-28-VІ 



Довідкова інформація 
щодо наповнення бюджету ПФУ у першому кварталі 2013 року та 

визначення заходів по зменшенню обсягів заборгованості по платежах   по 
управлінню ПФУ у Києво-Святошинському районі  

 станом  на 01.04.2013 року. 
 

Завдання по надходженню власних коштів у першому кварталі 2013 року  
становило 242,3 млн.грн, надійшло власних коштів – 266,9 млн.  грн. (110 % до 
плану). Це відбулося за рахунок найбільших платників:ТОВ «Фоззі-Фуд», АТ 
«Нова лінія», ВРТП «Укргазенергосервіс», Філія «Укргазтехзв’язок” та ін. На жаль, 
прогноз щодо виконання планових завдань до кінця року не такий оптимістичний. 

Для виконання недостатньо нарахованого фонду оплати праці підприємств та 
підприємців району. Середньомісячний фонд оплати праці по району – 250 млн. 
грн. Єдиний вихід – залучення в район нових страхувальників.                                    
Щоквартально проводиться робота по звірці фонду оплати праці згідно даних ДПІ 
та ПФУ. Виявленим платникам, які не перейшли до нашого управління, а 
зареєстровані у нашому районі, відправляються електронні запити на переведення. 
Є юридичні особи, чиї виробничі потужності знаходяться  на території нашого 
району, а офіси у Києві, єдиний соціальний внесок сплачують також у Києві. Ми 
звернулися до місцевих органів  влади з проханням проводити певну роботу по 
перереєстрації з підприємствами, які працюють на території району, але юридична 
адреса – місто Київ та інші райони. В даному питанні є певні зрушення, у 2012 році 
до нашого району перейшли декілька великих платників: АТ «Нова лінія» - 
надходження до ПФУ близько 5 млн.грн, ДП «Науканафтогаз» - 0,7 млн.грн, ТОВ 
«Шен-Сервіс» - 0,5 млн.грн, ТОВ «Охоронне агентство»Ніка» - 250 тис.грн. У 2013 
році робота продовжується. Потрібно попрацювати з такими підприємствами: 
ПРАТ «Вентиляційні системи», ТОВ «Мері Кей Україна», ПП «Санта Україна» та 
ін. 

Загальний борг по ЗУ 1058 на 01.04.2013 складає 2 млн. 315,4  тис. грн. (+ 
45,5 тис. грн. до початку року). Спеціалісти управління постійно працюють над 
стягненням боргів, але переходи безнадійних боржників з інших районів 
перекреслюють всі зусилля. Недоїмка по страхових внесках –  711,6  тис. грн.  
Найбільші боржники :  ТОВ «Євротрейд ЛТД» (перехід з Печерського району м. 
Києва у грудні 2012 року) – 131,0 тис. грн., ТОВ «НВК «Укрпектин» (розірвано 
договір розстрочення боргу) -  139,5 тис. грн, та комунальні підприємства:  КП 
«Облсвітло» КОР, КП КОР «Києво-Святошинське БТІ», КП «Горенка», ДП «УКБ 
Києво-Святошинського району», КП «Міська друкарня». Борг вищевказаних 
комунальних підприємств становить 27% від загального боргу по страхових внесках 
і становить 340,9 тис. грн.  

Загальний борг по єдиному соціальному внеску на 01.04.2013 – 1686,5  тис. 
грн. . Порівняно з 01.03.2013 зменшення становить 419 тис.грн. Недоїмка по 
єдиному соціальному внеску – 1 млн. 657,4  тис. грн.  у тому числі недоїмка 
підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство -  1 млн. 338,2  тис. грн.  

 



Найбільші боржники:  
  -  підприємства, по яких порушено справу про банкрутство:  Філія 

"Спецавтобаза ДП "КОДУ" – 682,0 тис. грн , Філія "Києво-Свят. ДЕУ" – 632,0 тис. 
грн.,  Філія "Києво-Свят. РДУ" – 322,60 тис. грн., ТОВ "ОРТФ "Едланд" - 33тис. 
грн. Якщо вирішиться питання з дорогами, в нас борг по ЄСВ залишиться 
мінімальним. 

-  економічно-активні платники: ТОВ «Нотекс-буд»( на сьогодні не працюють) 
- 51,4 тис. грн., ПП «Цегляр»(перехід) -39,3 тис. грн., ТОВ «Олімп» - 27,0 тис. грн. 

( припинили діяльність), ТОВ «Укртоп» - 23,2 тис. грн.  
Збільшення боргів по СПД – 126,2 тис.грн. Більшість боржників подали 

звітність з використанням ЄЦП. В телефонному режимі повідомлено 60% 
платників. Всі узгоджені вимоги направлені для подальшого стягнення у відділ 
ДВС . Частина вимог залишаються на узгодженні. Направлені листи з переліком 
підприємців-боржників до Спілки підприємців міст Вишневе та Боярка, головам 
сільських  та міських рад. В результаті проведеної роботи у березні 57 боржниками 
сплачено 66,3 тис.грн.  

Вся сума боргу охоплена заходами стягнення. Виставлені вимоги про сплату 
боргу до платників  на суму 1330,9 тис. грн., з початку  року подано до суду 6 
позовних заяв  на  10,8  тис. грн., в судах різних інстанцій знаходяться на розгляді 
позовні заяви на суму 402,0 тис. грн.,  на виконанні в органах ДВС знаходяться  
рішення суду на 478,4 тис. грн., та  вимоги  про сплату боргу на 93,7  тис. грн. 
Намагаємося налагодити роботу  з ДВС, вже в цьому році проведено 10 спільних 
нарад та 9 виїздів з ДВС, стягнень поки що немає. Подано 13 оскаржень 
бездіяльності ДВС. 

Матеріали по боржниках щомісячно направляються до прокуратури, 
управління праці, СБУ, ДПІ. З початку року направлено листи щодо сприяння 
погашенню заборгованості  до голів сільських рад по 32 боржниках. 19 березня 
відбулась міжвідомча нарада за участі представників прокуратури, ДПІ , ПФУ та 
органів ДВС, на яку запрошено економічно-активних боржників. Заплановано 
спільні виїзди для подальшого стягнення боргів. У березні було складено і 
направлено до боржників-комунальних підприємств 5 графіків погашення боргу. 
Подано 2 матеріали на розірвання контрактів з керівниками державних 
підприємств-боржників.  

Начальник управління                                                       В.В.Харченко 
 


