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Про дотримання страхувальниками
законодавства про працю, в тому
числі у бюджетній сфері
З метою наповнення бюджету Фонду захисту соціальних прав
застрахованих осіб, виявлення фактів «тіньової» зайнятості та легалізації
заробітної плати Надвірнянське об‘єднане управлінням Пенсійного фонду
спільно з органами Держпраці та Державної фіскальної служби України бере
активну участь у реалізації заходів легалізації заробітної плати та зайнятості.
Платниками Надвірнянщини за січень-квітень 2018 року до бюджету
Пенсійного фонду України перераховано 71913,8 тис. грн., в т.ч. від
розщеплення єдиного соціального внеску 67995,5 тис. грн., що на 16,3
млн.грн. або на 31,5% більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.
Надходження коштів від єдиного соціального внеску напряму залежить
від фонду оплати, який за звітами платників за січень-березень п.р.
збільшився на 47267,0 тис.грн. {на 23,8 %) у порівнянні з відповідним
періодом 2017 року. Це більше, ніж зріс законодавчо визначений
мінімальний розмір заробітної плати (+16,3%, 3723 - у 2018 році, 32*60 - у
2017році).
Основними джерелами збільшення надходжень до Пенсійного фонду
України є:
*
- збільшення заробітної плати, в тому числі шляхом її легалізації,
- зростання кількості застрахованих осіб, в тому числі за рахунок
детінізації зайнятості.
Станом на 01 травня 2018 року ( за звітами страхувальників за
березень 2018) загальна кількість застрахованих осіб в районі склала 23510
застрахованих осіб, що на 84 особи більше, ніж у попередньому місяці п.
року.

Про це йшлося на засіданні колегії районної державної адміністрації
26.06.2018 року.
Виходячи з вищенаведеного:
1.
Надвірнянському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду
України Івано-Франківської області (І.Пацак ):
1.1. Проводити аналіз страхувальників, у яких застраховані особи,
отримують заробітну плату менше мінімального розміру та порушують
трудове законодавство. Ініціювати заслуховування цих страхувальників на
засіданнях робочої групи щодо дотримання ними законодавства про працю
та підвищення оплати праці.
1.2. Проводити моніторинг фонду заробітної плати та чисельності
застрахованих осіб, їх значного зменшення (збільшення). Відслідковувати
причини збільшення кількості, які мають ознаки "неповний" робочий час.
1.3. Продовжити інформаційно-роз'янювальну роботу серед населення
щодо переваг отримання легальних доходів.
1.4. Вживати вичерпних заходів спрямованих на наповнення бюджету
Пенсійного фонду, в тому числі шляхом погашення заборгованості з
платежів до управління.
2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головних відповідальних виконавців Надвірнянське об’єднане управління Пенсійного фонду. України ІваноФранківської області (І.Пацак) та Надвірнянське управління державно'
податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби і
Івано-Франківській області (В.Гнатюк).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першоп
заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука.
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