
Рішення № 1 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 1 від 27 січня 2015 року) 
 

І. Про стан погашення заборгованості по відшкодуванню пільгових пенсій до 

Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м.Києва 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державна адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь начальника управління Пенсійного фонду України у 

Дніпровському районі м. Києва Божок Л. Б. з питання: “Про стан погашення 

заборгованості по відшкодуванню пільгових пенсій до Управління Пенсійного 

фонду України у Дніпровському районі м.Києва” взяти до відома. 
 

2. Продовжити роз’яснювальну роботу в трудових колективах, серед 

платників страхових внесків та єдиного соціального внеску щодо недопущення 

заборгованості та виплати заробітної плати в розмірах не менших ніж мінімальна 

заробітна плата.  

Відповідальний: Загородня А.В. 

Виконавець: Божок Л.Б. 

Термін:  постійно 
 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації спільно з Управлінням Пенсійного 

фонду у Дніпровському районі м. Києва за запрошенням підприємств, установ та 

організацій, які розташовані на території району проводити перевірки 

нарахування заробітної плати в мінімальному або менше мінімального розміру. 
 

Відповідальний: Загородня А.В. 

Виконавці: Гуцол О.Є., Божок Л.Б. 

Термін:  постійно 
 

4. Відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного 

управління юстиції в м. Києві активізувати роботу, спрямовану на збільшення 

обсягів стягнутих боргів по внесках на обов’язкове державне пенсійне 

страхування. 

Відповідальний: Суховерська Г.М. 

Виконавець: Вольф О.Л. 

Термін:  постійно 
 

5. Управлінню охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації вжити заходів щодо погашення заборгованості з 

відшкодування пільгових пенсій перед управлінням Пенсійного фонду України у 

Дніпровському районі м.Києва. 

Відповідальний: Загородня А.В. 

Виконавець: Карабаєв Д.Т. 

Термін:  15.02.2015 
 

6. Інформацію про зміни в пенсійному законодавстві та діяльності 

Управління Пенсійного фонду у Дніпровському районі м. Києва висвітлювати на 



офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 
 

Відповідальний: Загородня А.В. 

Виконавець: Божок Л.Б. 

Термін:  щомісячно 
 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків. 
 


