
Під час апаратної наради заступником начальника Правобережного 

відділення управління виконавчої дирекції  Фонду соціального страхування 

України у м. Києві Храпчуном В.О. доведена актуальна інформація по аналізу 

захворюваності застрахованих осіб та витрат Фонду соціального страхування 

України на фінансування матеріального забезпечення з тимчасової втрати 

працездатності як в цілому по Україні так зокрема й окремих організацій, які 

належать до сфери підпорядкування Оболонської РДА. 

Допомога та страхові виплати, що фінансуються Фондом соціального 

страхування України, надаються застрахованим особам у повному обсязі. 

Водночас, через невиконання у 2018 році плану надходження єдиного внеску та 

зростання витрат на матеріальне забезпечення у зв’язку зі збільшенням 

середньомісячної заробітної плати по країні та кількості наданих для отримання 

фінансування матеріального забезпечення листків непрацездатності, виникло 

подовження стандартних строків перерахування коштів.  

Упродовж 2018 року страхувальниками надано до Фонду заяви-розрахунки 

для фінансування матеріального забезпечення більш ніж 2,5 млн застрахованих 

осіб майже 38 млн днів тимчасової непрацездатності, що на 5,7% більше, ніж у 

2017 році. Для фінансування матеріального забезпечення по листках 

непрацездатності у минулому році з бюджету Фонду було направлено близько 

11,5 млрд грн. Також наголошено, що за підсумками 2018 року середній розмір 

допомоги по тимчасовій непрацездатності в цілому по Україні зріс на 31,9%. 

Правобережним відділенням управління виконавчої дирекції Фонду у 

м.Києві проведено аналіз захворюваності та витрат Фонду на оплату допомоги 

по тимчасовій непрацездатності працівників, зокрема, КНП «ЦПМСД №1 

Оболонського району» та управління освіти Оболонської РДА в І кварталі 2019 

року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та відмічено певний 

ріст захворюваності та відповідно витрат Фонду на надання матеріального 

забезпечення по тимчасовій непрацездатності відповідно на 162 та 45 відсотків.  

Враховуючи ріст захворюваності в окремих підприємствах та організаціях, 

а відповідно і збільшення видатків Фонду для фінансування матеріального 

забезпечення наголошено на реалізації в умовах сьогодення переліку прав та 

обов’язків комісій із соціального страхування відповідно до норм ст.30 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №1105, 

Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності, затвердженою постановою правління 

ФССУ від 19.07.2018 №13. 

Задля уникнення зловживань і упередження неправомірних виплат, наразі, 

пріоритетним завданням комісій із соціального страхування є контроль за 



правильністю видачі та заповнення листків непрацездатності, які є підставою 

для надання матеріального забезпечення, недопущенню призначення допомоги 

у випадках надання фальсифікованих листків непрацездатності, взаємодію 

комісій із закладами охорони здоров’я, застрахованими особами та органами 

Фонду, реалізація комплексу повноважень комісії з метою зменшення витрат по 

тимчасовій непрацездатності, зниженню рівня захворюваності. 

 

За інформацією Правобережного відділення управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування України у м. Києві 

 


