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У К Р А Ї Н А

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради
Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я

від  15 листопада 2012 року  №366
м. Нововолинськ

Про стан  наповнення бюджету 
Пенсійного фонду в місті, 
погашення заборгованості 
та збільшення  доходів за рахунок
легалізації заробітної плати


З метою   виконання доручення Прем’єр-міністра України від 20 березня 2010р. №13495/1/1-10 щодо дієвих заходів для забезпечення погашення заборгованості із сплати внесків до Пенсійного фонду, посилення соціальних гарантій працюючих шляхом попередження порушень законодавства про оплату праці та її легалізації виконавчий комітет Нововолинської міської ради ВИРІШИВ:
	Інформацію начальника управління Пенсійного фонду України в                         м. Нововолинську (С. І. Гребєнщикова) взяти до відома.

Управлінню Пенсійного фонду в м. Нововолинську (С. І. Гребєнщикова):
2.1. Забезпечити виконання планових завдань по наповненню бюджету Пенсійного        фонду та своєчасне фінансування виплати пенсій в установлені законодавством строки.
2.2.  Проводити аналіз звітних даних суб’єктів господарювання, що нараховують заробітну плату в розмірі, меншому ніж законодавчо встановлена мінімальна заробітна плата, для заслуховування керівників таких підприємств на засіданнях комісії з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
2.3. Продовжити роботу з підприємствами – боржниками щодо погашення заборгованості по платежах до Фонду, залучити підприємців „спрощенців” до 100% сплати єдиного соціального внеску.
3. Відділу державної виконавчої служби Нововолинського міського управління юстиції (Калюжний С. В.):
3.1.Проводити в повній мірі стягнення по виконавчим документам управління ПФУ в м. Нововолинську та виконавчими листами суду.
3.2. Вжити заходів щодо реалізації виконавчих документів із погашення заборгованості по платежах до Пенсійного фонду по ДП „Нововолинський ремонтно-механічний завод ”, ТОВ „Луганськшахтострой”, ДП „Волиньвугілля”, ТзОВ „Оснастка-Інструмент”.
 4. Управлінню праці та соціального захисту населення (Волчанюк Н. Б.):
4.1. При проведенні перевірок підприємств та фізичних осіб використовувати дані управління Пенсійного фонду щодо дотримання мінімальних гарантій  в оплаті праці найманим працівникам. 
4.2. При виявлені порушень щодо мінімальних гарантій оплати праці надавати інформацію управлінню Пенсійного фонду та в прокуратуру міста.

5. Виконавцям п.п. 2,3  надати інформацію виконавчому комітету Нововолинської міської ради до 01.03.2013р.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Е. А. Савіка.



Міський голова                                                                                 В. Б. Сапожніков


Гребєнщикова  30447



