
,IIiвобережне вiruIiлення управлiння впконавчоi дирекцii Фонду' соцiального страхування УкраiЪи у м. Киевi, повiдомляс

про змiну банкiвських реквiзитiв:

- для зарахування штрафних та фiпапсовшх сапкцiй, капiталiзованих

платеясiв, а такоrс заборгованоgгi зi сплатп страховпх впескiв, що

виникла до 01.01.2011 року з 08.07.2019 року буле дiяти розрахунковий

рахунок }lb37175000l26004, вiдкритий в Казначействi УкраTни (ЕАfD, МФО

899998.

- для зарахуванпя коштiв, надлпшково отриманпх по заявам-

1розрахункам пiсля 01.01.20ll року з 08.07.2019 року буле дiяти

'розрахунковий рахунок Ns37179801706269, вiдкритий в ДtСУ, м. КиiЪ, МФО

820172.

одеряgrвач - Лiвобережне вiддiлеr+rя управлiнrrя виконавчоi дирекцiт Фонду

срцiалъного страхуванrш УцраiЪи у м. Киевi, С,ЩПОУ - 4|420759

,HoBi рахунки вводять у дiю з 08 лшrня 20l9 potcy.

Аби належно i сво€часно зарtu(овувати коппи та мiнiмiзувати

нез'ясованi надходження Казпачейgтво Украiни просить платникiв,

цочинatючи з 08 липrrя 2019 року, забезпе.пати спряIчryвання коштiв викJIючЕо

, 
на рахуЕки 3717, вiдкритi на балшrсi Казначейства.

' Коrпти, сплаченi Iшатниками на cTapi рахуЕки, не будугь зарахов)aвати,

а повертатип,цдь як нез'ясованi на,цодження.



,Щопомога по догляду за хворою дитпною фiнашсусгься Фондом

з першого дня

Фопд соцiального стахранвя Украiни компенсу€ застраховаЕим
особам втрачений за перiод догJIядry за хворою дитиною або членом ciM'i
заробiток,. починаючи з перпIого дня доглядl. Р::y-r| a:i?у:т _залежить 

вiд
трива.rrостi стЕжового cTtDKy 1 визначаеться Еа загальЕих пlдставах.

Надання допомоги з тимчасовоi втрати працездатностi по догляду за

хворою дитиЕою BiKoM до |4 poKiB здiйснюеться за весь перiод,

протяюм якого дитина за висцовком лiкаря потребуе догляду, але не бiльше

14 календарних днiв. А в разi стацiонарвого лiкування - за весь час

перебування застрахованоi особи у стацiонарi разом iз хворою дитиною,

'j .Щопомога по догляд/ за хворим члеЕом ciM'i виплачуеться не бiльш як

за три календарнi днi, а у ВиIIятковI]D( випадках, з урz!хуванням тяжкостl

хвороби та побугових обставtлl, - не бiльш нiж за ciM календарних днiв,

зазначимо, допомога по тимчасовiй непрачездатностi у разi хвороби або

тавми самоi застрахованоi особи фiнансуеться Фондом, почин€лючи з

шостого дЕя нецрацездатностi, й до вiдцовлевня здоров'я або встановлення
igвалiдностi. Першi п'ять днiв непрацездатностi оплачуються роботодавцем.

середньоi заробiтноi плати (якщо cTiDK не перевиuryе 3 poKiB) i до l00% (якщо

стаж-понад8рокiв).



Найпошпренiшi помплкп прп оплатi листкiв непрацездатносгi.
Вiдповiдальпiсть роботодавцiв

, Найпоширнiшою помиJIкою прп оплатi листкiв непрачездатностi с надмiрне Еарахування
матерiа.lьпого забезпечеяня, у зв'язку з IIим вивикае переплата матерiаьного забезпечення за

рахупок кошгiв Фовдl.

Приwrною TaKID( помилок е неправЕJIьЕе застосувашrя або порушевня норм Поря.щу обчислення

cepдlboi заробiтноi плати (похолу, гршового забезпечення) для розрахуЕку виплат за

загазьнообов'Язковим держчlВнrдrл соцiа.lьниМ стрalх)ъzlпЕям, затвердкеЕого постаповою КМУ вiд

26.09.200l Ns 1266, а саме: невiрпе визначеЕнJI розрiлхункового перiолу таlабо сум заробiтноi плати

дя обq,rсленrrя середньодеrrпоi заробiтноi плати.

.' KpiM цього, часто дошускаються TaKi помtrJIки:

- надllнЕя матерiа.lьного забезпечення застрФ(окшим особам у зв'язку iз захворюванняr,r або

тавмою, що ст:UIися внаслiдок аJIкогоJIьного сп'яiяня, або дiй, пов'яздIих з таким сп'пriнrlяlr,

(порушення норм ч. l сt. 2з Закону ykpaih <лро зага.lьпообов'язкове державне соцiшьне

страхувавня) вй 23.09.1999 Ns l l05 (далi - Закон Ne l105);

- призначеЕIIя допомоги. по пдчrчасовiй непрацездатвостi, по вагiтностi та пологах на пiдставi

rшстка пепрапездатяостi, видtlного (оформленого) з пор},IпеЕIrям встuшовленого порящу

(порушевня норм ч. l ст. 3 l Закову Nч l 105).

Найбi.тьш пошренi порушеняя в оформ;lеннi листкЬ непрацездатностi:

. вказують скорочену назву пi,щри€мстм та не заповrлоють його адресу;

. не пiдФесJпоють слово <<первппний> або <<продовженвя>;

. не пiд<рес.lпоють приtшну непрдIездатЕостi;

. не вiазують режим (сташiонаршлй, амбулаторшй тоцо);

. вrправлешrя в JIистку ЕепрацездапIостi не засвiдчують пi.щrисом лiкаря або печаткою закJIаду

охорни здорв'я <<,Д,ш rmcTKiB ЕепрацездатЕостЬ;

. при тимчасовй непрацездатностi понад l0 щiв.гпrсток непрацездаттrостi не засвiдчутоть пiдписом

завiдумча вiддiлеЕIrя.

Вiдповiдальнiсть роботодавItiв, як страхувtlJъникiв, визпачеша статтею l5 Закону Nэ l105.

Так,,у разi подаIIЕя педостовiрнrо< вйомостей, використанЕя роботодавцем коштiв Фонду з

пор1,1Пенняr.r встчшовленого порядку, роботодавець добровirьпо ,пr на пiдставi рiшення сулу

повинен вiдшсодвати стра(овику заподiяrу rш<оry (ч. 3 ст. 15 Закопу Nч l105),

3гi;шо з ч. 5 ст. 15 Закону Nч l l05 рботолавець несе вi,цповiда.тьнiсть за:

l) порушепвя поря,щ(у вrlкористашIя кошгЬ Фон4l, несвосчасне або неповке ix повернення;

2) песвоечасяе подання або пеподапrrя вiдомостей, встаповлешоr rцш Законом;

3) подапня ведосmвiрмх вiдомостей пр використаfiця коrггiв Фондr;

4) ШКолу, заrrодi.шу застрд(ованим особлr або Фондl, внаслiлок невиконанЕя або нена.гlежного

викошаrпrя обов'язкiв, визпаченш< цим Законом.

У разi порушеrrЕя поряжУ впкористапЕЯ страховШ копrтiв роботОДаВЦi вi,ц,п<одовують

Фондr в повномУ обсязi Iiеправомiрно вицачеrу суму стржоВих коштiв таlабо BapTicTb ЕадzшIо(

соцiальнюс послуг i сплачують ш,граф у розмiрi 50 вiдсоткЬ такоi суtuи. За несвоечасяе повервен}tя

або поверпення не в повному обсязi страхових коrrггЬ на сцахувальникiв та iнших отрlтlrlувачiв

кошгiв Фопду накJIада€ться шцраф у розмiрi 10 вiдсоткiв несво€часно повернупlх або поверrглих
ве .в], пов"ому обсязi cTpaxoBro< кошгiв. одrочасно, Еа сумrl несвоечасно повернУгих або

поверцпих не в повному обсязi страхових коlптiв i lптрафrrn< сдlкцiй ЕарФ(овуеться пепя в розмiрi
0,1 Ьiдсотка зазrrачених c5nr кошгЬ, рзрlцомна за коlоrий день простроченЕя платежу (ч. б ст. 15

Закону Nэ 1l05).



З 01 липня в УкраiЪi зрiс проэrситковий MiHiMyM

та пов'язацi з нцм cтpaxoBi впплатп

Прожитковий мiнiпrуrи дJIя працездатню( громадян тепер становить 2007

Фr,r, лля непрацездатншх - 15б4 грн.

' У зв'язку з цим зрiс rраничний розмiр одноразовоi допомоги для осiб, у
якю( право на c,TpaxoBi виплати Еаст€шо пiсля 0l липня п.р.:

- потерпiлому внаслiдок нещасного випадку на виробництвi вiдповiдно до
ступеЕя втрати професiйноi працездатностi (17 розмiрiв прожиткового MiHiMyMy,

встановлеЕого закоItом для працездатних осiб) - 200,7*1,7 = 34 l19 грн;

- ciM'i у разi cMepTi потерпiлого (l00 розмiрiв прожиткового MiHiMyMy) _ 2007* l00

= 200 700 грн;

- утримаЕцю у разi cMepTi потерпiлого (20 розмiрiв прожиткового MiHiMyпly) -
2007*20 - 40 l40 грн.

Ранiше цi виплатп вiдповiдно становиjrи 32657 rрн, 192 l00 грн,38 420 грн.

також змiнився розмiр компенсацii потерпiлому на бензин (пшьне), ремонт
i технiчне обсrryговування автомобiлiв - 22о/о прохиткового мiнivгуr"rу на одну

особу, яка втратила прл{ездатнiсть, у розрахунку на мiсяць, або на транспортне

обсlryговуван ня - 29о/о прожиткового MiHiMyMy на од{у особу, яка втратиJIа

прачЪзлатнiсть, у розрахунку на мiсяць, вiдповiдно до пост€rнови кму вiд

14.02.2007 м 228.



З 01 лппня rrабувас чивпостi

повпй порядок розслiдування нещасвпх вппадкiв

нова редакцiя Порядку розслi,ryвання та облiку нещасних випадкв,

професiйних a*oporu"" та аварiй на виробництвi була затверджена

ob.iuro"oro Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17,04,2019 N9 337 та набуде

чинностi 01.07.2019.

Дя докумеIrтУ розширена ва_ Bcix застрахованих. (офiцiйно

.,р*"fi-ЬЬаних) ociO, фiзичнюс осiб-пiдприемцiв, осiб, 
a_*i_jpl^1*,"

;;;;' пробесitну дйпi"i"r", членiв фермърськЕх господарств, осiб, якi

прtшцоють Еа yI\{oBErx цивiльно-правового договору та iH,

Вiдповiдно до нового Порялц рiшення щодо визЕанця нещасного

випадку таlабо гострого професiЙного з{Iхворювання (отруення)_пов'язавими

чу не пов'язаними a 
"фоВ""чrвом 

приймаеться комiсiею (спецiальною

койсiею) Iцjlяхом .оrrй"*о простою бiльшiстю голосiв, У разi piBHoi

*iй..ri*nociB членiв KbMicii голос юлови KoMicii е вирiшаrrьним,

ТакоЖ з 0l липня вступа€ у сиJry строк давностi для розслiдування

нещасниХ випадкiВ tru чriоб",Ч,вi i професiйних 
_ 
захворювань, який

становитиме три роки. д* i:* HacTaHIя, Водночас, у разi встановленrrя факry

;;;.-;; ;"пuд*у рiЦI;;й суду, розслiдуваннr{ проводиться незалежно вiд

,i,ати ik EacTaEHrI.

KpiM того, ДОКУIчrеНТОм подовжеЕо строки цроведенЕ,I розслlдув€lння

".*"оЬ- 
випадку rчl"бо .о""рого професЙного захворювання (отруення)

o"l р"О"r* д"i" irrpo* 3 4Hi9 у полередriй редакцlD, спецiального

iоr*iду"чrо - до l5 робочих днiв (проти l0 днiв),

. Зменшено кiлькiсть докуtиентiв, якi оформrпоються за результатаIlrи

flоботи KoMicii з розслiдуванш: .складаться акт за формою Н-lДI (якщо

вещасний випадок пов'язаний iз виробншlтвом) або н-l/нп (якщо не

пов'язаний), акг за формою Н-5 скасовано,

Нагадаемо, за даними Фонду соцiальцого страхуваяюI Украiни piBeHb

професiйноi зttхворюваностi у I квЬртшli 
_2_019 року зрiс на 22,2Yo лорiвняно з

тим же перiодом ,""yno,o року, _Кiлькiсть нещаснID( випадкiв на

qирбництвi ,r"*-"rru.i ia 4,7О/о, кiлькiсть смертельнID( нещаснID( випадкiв

']на 1,1o%.


