6.5. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування
Програмою економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2014
рік в даному розділі заплановано 3 заходи, які виконувались протягом року.
Кількість одержувачів пенсій у м. Краматорську станом на 01.01.2015 становила
77966 осіб.
За 2014 рік потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги склала
1374803,1 тис.грн., фактичне надходження коштів по власних доходах становить
416814,21 тис.грн. Потребу в коштах на виплату пенсій та адресної допомоги забезпечено
власними доходами на 30,32 %.
У зв’язку з набранням чинності Закону України від 04.07.2013 № 406-VII “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з проведенням адміністративної
реформи” 3 підприємства м.Краматорська (ПАТ НКМЗ, ПАТ СКМЗ, ПАТ ЕМСС) віднесені
до спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у
м.Донецьку Міжрегіонального головного управління Міндоходів. Тому перерахування
єдиного соціального внеску протягом 2014 року вказаними підприємствами здійснювались
на розрахункові рахунки спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування
великих платників у м.Донецьку Міжрегіонального головного управління Міндоходів.
Станом на 01.01.2015 заборгованість зі сплати єдиного внеску за даними ДПІ у м.
Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області складає 24889,0 тис.грн.
Загальна сума заборгованості по платежах до бюджету ПФУ складає
11284,8 тис.грн., що на 3270,8 тис.грн. більше у порівнянні з 01.01.2014.
Заборгованість зі сплати страхових внесків (недоїмка, фінансова санкція та пеня)
станом на 01.01.2015 складає 1760,6 тис.грн., що на 73,2 тис.грн. менше у порівнянні з
01.01.2014.
Найбільшу заборгованість мають наступні підприємства:
ТОВ Електроавтотранспорт – 159,8 тис.грн.,
ДП Злагода – 92,7 тис.грн.,
ТОВ Дін-Арт – 56,4 тис. грн.,
ДСКБ – 51,4тис.грн.
Заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових
пенсій складає 9278,9 тис.грн., у порівнянні з початком року збільшено на 3283,2 тис.грн.
Найбільші боржники:
ДП КСУ Донбасдомнаремонт ПП Авераж -2009 - 3274,4 тис.грн.,
ПАТ ТІСО – 2139,1 тис.грн.,
ПАТ СКМЗ – 1728,6 тис.грн.,
ПАТ КЗВВ –905,2 тис.грн.,
КП КТТУ - 352,2 тис. грн.,
ДП СУ 451 ПАТ Донбаспромелектромонтаж – 232,4 тис.грн.,
КСБМП Сталь – 209,8 тис.грн.,
ТДВ УМ5 – 117,96 тис.грн.,
АТП 11410 – 50,3 тис.грн.,
ПП. Астон – 79,3 тис.грн.
Заборгованість по науковим пенсіям на початок 2015 року – 243,7 тис.грн., що на
60,8 тис.грн. більше у порівнянні з 01.01.2014 (ДНДУ Центр продуктивності )
Заборгованість по регресним вимогам – 1,6 тис.грн.
До відділу ДВС направлено 1552 виконавчих документа на загальну суму
4439,97 тис.грн. Станом на 01.01.2015 на виконанні в відділі ДВС знаходиться 2746
виконавчих документів ПФУ на загальну суму 7386,24 тис.грн.

Після відкриття виконавчого провадження боржниками сплачений борг у сумі
1696,5 тис.грн.
Від заходів примусового стягнення надійшло коштів у сумі 194,51 тис.грн., в т.ч. з
пенсійних виплат – 111,45 тис.грн., із заробітної плати – 5,89 тис.грн., з арештованих
розрахункових рахунків – 77,17 тис.грн.
Протягом 2014 року призначено 3207 нових пенсій, проведено 4247 поточних
перерахунків пенсій згідно поданих заяв.
Для зменшення затрат по сплаті поштового збору Краматорському вузлу зв’язку
управлінням продовжується робота щодо залучення пенсіонерів до отримання пенсій через
установи банків. Станом на 01.01.2015 через установи банків одержують пенсії 62317
пенсіонерів (79 %), за рахунок чого економія коштів за 2014 рік склала 10543,73 тис.грн.

