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Просимо розмістити на інформаційному стенді та на офіційному сайті 

статтю Синельниківського відділення управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України  в Дніпропетровській області 
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Синельниківське  відділення УВД ФССУ в Дніпропетровській 

області інформує про семінар-навчання 
 

24 травня Синельниківським відділенням проведено семінар-навчання членів 

комісій (уповноважених)  із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності підприємств, установ, організацій за напрямками діяльності Фонду 

соціального страхування України на 2019 рік серед  страхувальників Раївської об’єднаної 

територіальної  громади. 

 

Навчання проводили:  Наталія Приходько – начальник Синельниківського 

відділення, Вікторія Циба  – головний спеціаліст страхових виплат та матеріального 

забезпечення,  Олена Нєжуріна – страховий експерт з охорони праці, Марина Кисельова – 

головний спеціаліст перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності.  

 

 

Семінар-навчання відкрила 

Наталія Приходько, 

яка повідомила присутніх 

про  мету,  організацію і порядок 

проведення заходу та зазначила, 

що на обліку у 

Синельниківському відділенні 

знаходиться більш ніж 9300 

застрахованих осіб, які 

працюють на 3489 

підприємствах, установах та 

організаціях Синельниківського 

регіону. Окремо наголосила 

щодо роботи відділення по 

забезпеченню медичними та 

соціальними послугами близько двохсот тридцяти потерпілих на виробництві. У своєму 

виступі довела до присутніх діюче законодавство України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у зв’язку з введенням нових законодавчих і нормативних 

актів, що стосуються діяльності Фонду, а саме 

- Закон України від 23.09.1999 №1105-ХІV «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» (із змінами та доповненнями; далі – Закон №1105); 

- Закон України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (із змінами та доповненнями; далі 

– Закон №2464); 

- Основні аспекти діяльності комісії (уповноваженого) із страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності, порядок прийняття рішень та їх оформлення згідно 

«Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності», затвердженого постановою правління Фонду 19.07.2018 №13 

(далі – Положення №13); 

-  Постанова правління Фонду соціального страхування України від 13.07.2017 №39 

«Про затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з 

лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у 

реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування України», із змінами. 

Зазначила про функціонування Веб-сайту Фонду соціального страхування України 

та субпорталу управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в  



Дніпропетровській області та сторінок обласного відділення Фонду у соціальній мережі 

Facebook. 

Також Н.Приходько 

звернула увагу на 

збільшення випадків та 

кількості днів тимчасової 

непрацездатності серед 

страхувальників та серед 

працівників запрошених 

страхувальників. 

Запропонувала присутнім 

розробити на своєму  

підприємству, організації 

дієві заходи по зниженню 

рівня захворюваності. 

Наголосила щодо  

повноважень комісії із 

соціального страхування в 

напрямку профілактики та зниження показників тимчасової непрацездатності, про 

перевірки дотримання застрахованими особами режиму, визначеного  лікарем на період 

тимчасової непрацездатності, ведення обліку  часто та тривало хворіючих працівників. 

Про необхідності проведення страхувальниками причинного аналізу показників 

тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюваннями, відпрацювання заходів 

спрямованих на зниження рівня захворюваності. 

Також Наталія Приходько доповіла про порядок здійснення перевірок 

страхувальників по коштах Фонду та отримувачів страхових коштів щодо правомірного 

(цільового) використання. Загальні вимоги до здійснення контролю органами Фонду.  

Акцентувала увагу на організації, проведенні перевірок страхувальників, оформленні 

результатів перевірок страхувальників та отримувачів коштів Фонду відповідно до вимог 

«Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах ФСС з ТВП, 

прийнятті рішень за їх результатами та процедурі оскарження», затвердженої постановою 

правління Фонду від 22.12.2010р. №29 та зареєстрованої  Міністерством юстиції України 

25 березня 2011 року за №393/19131.; а також про застосування фінансових і штрафних 

санкцій та адміністративна відповідальність за порушення законодавства із соціального 

страхування (Кодекс України про адміністративні правопорушення, «Порядок розгляду та 

оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

матеріалів про адміністративні правопорушення» (далі – Порядок), затверджений 

постановою правління Фонду від 03.04.2012р. №9 (зареєстрована  Міністерством юстиції 

України 11.06.2012р. за №924/21236) та основні порушення законодавства із соціального 

страхування, які були виявлені в ході проведених перевірок страхувальників. 

 

Вікторія Циба  довела до відома слухачів  питання діючого законодавства України 

та зміни у законодавстві про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та про 

призначення, нарахування та виплату усіх видів допомоги за кошти Фонду. Зосередила 

увагу на коментарях та роз'ясненнях Міністерства соціальної політики України і 

виконавчої дирекції Фонду. У своєму виступі особливу увагу приділила особливостям у 

призначенні і нарахуванні допомог по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та 

пологах у зв’язку із змінами і доповненнями, внесеними до Закону України №1105 

Законом України від 03.10.2017 №2148. Розглянула наявність в заявах – розрахунках  

перевищень розміру  середньоденної допомоги над середньоденною заробітною платою, 

порядок надання пояснень.  Про випадки дублів листків непрацездатності. Особливості 

нарахування  матеріального забезпечення  за  місцем  роботи  та по сумісництву. Порядок 



відображення в заявах – розрахунках  доплат допомог за результатами самоперевірок 

страхувальників. 

На численні запитання присутніх на семінарі з питань нарахування допомог, 

обчислення страхового стажу, оформлення протоколу комісії із страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності В. Циба надала змістовні, вичерпні відповіді. 

Пояснила Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального 

забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду. Також роз’яснила 

основні аспекти  Порядку надання страхувальниками звітів по заборгованості 

страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України. 

Нагадала про ініціювання з боку комісій із соціального страхування, відповідно до п.3.1.5 

Положення №13, про відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій 

непрацездатності у зв'язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це 

сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб. 

 

Олена Нєжуріна  розповіла про введення нового Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, та 

проінформувала що в червні 2019 року управління виконавчої дирекції Фонду буде 

проводити презентацію з цього питання. Здійснила аналіз невиробничого травматизму в  

установах запрошених страхувальників за 2018 рік та перші чотири місяці 2019 року, 

кількість випадків, кількість днів, суми та причини травм. Розповіла про проведенні 

заходи в Синельниківському регіоні з нагоди Дня охорони праці в Україні, який пройшов 

під гаслом «БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ». 

 

Марина Кисельова зупинилася на 

основних положеннях чинних 

нормативно-правових та 

законодавчих документі, які 

регламентують  порядок видачі 

(продовження) та оформлення 

листків непрацездатності, зокрема: 

- Інструкція про порядок 

видачі документів, що засвідчують 

тимчасову непрацездатність 

громадян», затверджена наказом 

Міністерства охорони здоров’я 

(МОЗ) України від 13.11.2001р. 

№455 (із змінами, внесеними 

наказом МОЗ України від 

06.12.2011р. №882; 

- Інструкція про  порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена 

наказом МОЗ України від 03.11.2004р. №532/274/136-ос/1406. 

Повідомила про можливість ініціювання страхувальниками перевірок лікувальних 

закладів області щодо  обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. 

 

На навчанні розглянули дотримання вимог законодавства України «Про охорону 

праці», стан виробничого травматизму за 2018 рік, профілактику виробничого 

травматизму. 

Членам комісій за допомогою інформаційних комп’ютерних технологій надана вся 

нормативна база на флеш-картку. На запитання  надані вичерпні і змістовні відповіді. Всіх 

присутніх подякували за плідну співпрацю та порозуміння в справі соціального 

забезпечення застрахованих осіб.  



Після проведеного заходу до фахівців відділення підходили слухачі та 

висловлювали подяку та побажання продовжити практику  проведення такого змістовного 

навчання в подальшому. 

 

 
 

Начальник відділення                                                                               Н.В. Приходько 

 

 


