Про всеукраїнську нараду керівного складу виконавчої
дирекції Фонду та її робочих органів
У Києві понад 300 керівників обласних управлінь виконавчої дирекції Фонду та
районних і міських відділень взяли участь у всеукраїнській нараді з актуальних питань
функціонування системи Фонду соціального страхування України. Серед присутніх була
і начальник Конотопського відділення Листопад Г.Б.
Захід пройшов під головуванням в.о. директора виконавчої дирекції Фонду
Сергія Нестерова, за участю голови правління Фонду Володимира Саєнка, члена
правління від сторони роботодавців Костянтина Марчука, начальника Управління
нагляду за діяльністю Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування
Мінсоцполітики Максима Зацерковного, заступників директора та керівників
структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду.
У своєму виступі голова правління ФССУ Володимир Саєнко наголосив, що це
перша зустріч керівного складу органів Фонду такого масштабу та зазначив, що захід є
площадкою для нового рівня комунікації, який дозволить більш ефективно
впроваджувати успішний досвід колег та спільно напрацювати системні зрушення в
роботі Фонду.
В.о. директора виконавчої дирекції ФССУ Сергій Нестеров зазначив, що Фонд
соціального страхування України є однією з найбільш важливих соціальних інституцій
країни: «Щомісяця Фонд виплачує українцям 2 млрд гривень страхових виплат. Це
допомога по тимчасовій втраті працездатності, допомога по вагітності та пологах,
виплати потерпілим на виробництві та інші допомоги, які Фонд гарантує усім
працюючим у разі настання страхового випадку».
За словами С.Нестерова, з початку роботи Фонду соціального страхування
України вдалося впровадити принципові кроки по реформуванню роботи організації,
втілити нові підходи до взаємодії зі страхувальниками та суттєво спростити механізм
надання страхових виплат, забезпечити повне охоплення медичними і соціальними
послугами.
Зокрема, була реалізована можливість подачі роботодавцями заяв-розрахунків,
повідомлень про виплату коштів застрахованим особам і звітів у електронному вигляді з

використанням електронного цифрового підпису, скасовано щоквартальний звіт по
використанню коштів Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП, затверджено нову форму звіту
по заборгованості страхувальників, прийнято основний об’єм нормативно-правових
актів Фонду тощо.
Водночас, як зазначив Сергій Нестеров і всі керівники структурних підрозділів в
своїх виступах, існує нагальна потреба в покращенні взаємодії між органами Фонду,
напрацюванні ефективних методів комунікації.
На нараді було поставлене завдання спрямувати всі зусилля на ефективне,
цільове використання коштів Фонду, посилення контролю за обґрунтованістю видачі
(продовження) листків непрацездатності та правомірністю надання матеріального
забезпечення застрахованим особам.
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