Увага! Новий порядок фінансування страхових виплат від Фонду
соціального страхування України
26 липня в газеті «Урядовий кур’єр» № 138 опубліковано 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 соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду соціального
страхування від 19.07.2018 р. № 12 (далі – Порядок № 12). Порядок № 12 набере чинності 1 жовтня
2018 року.
З набранням чинності Порядку № 12 старий Порядок фінансування, затверджений постановою
правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 р. № 26, втратить чинність.
Порядок № 12 визначає механізм та умови фінансування страхувальників для надання за рахунок
коштів ФСС:
1) матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим
особам, передбаченого ст. 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі – Закон № 1105) за такими видами:




допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
допомога по вагітності та пологах;
допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від
нещасного випадку на виробництві).

2) виплат потерпілим на виробництві, передбачених абзацом 4 ч. 3 ст. 42 Закону № 1105, за такими
видами:




допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання;
виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижче оплачувану роботу;
відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

З 01 жовтня 2018 року почне діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального
забезпечення застрахованим особам та окремих виплат потерпілим на виробництві. Відповідно до п.
6 Порядку № 12 заява-розрахунок для отримання матеріального забезпечення від ФСС надається
страхувальником в паперовому вигляді особисто до відділення, або надсилається в електронному
вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Форма заяви-розрахунку
наведена у додатку № 1 до Порядку № 12 і є єдиною для всіх страхових випадків.
Крім того, Порядок запроваджує нові підходи до обслуговування страхувальників,
дозволить вдосконалити систему фінансування та упередити можливі помилки при визначенні
розміру допомоги та страхових виплат.
З цією метою робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюватимуть попередній
контроль правильності нарахування виплат та у разі виявлення помилок надаватимуть рекомендації
страхувальнику щодо їх усунення ще до фінансування виплат. Це дозволить уникнути штрафів, які
сьогодні можуть накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів
Фонду соціального страхування України під час перевірок за фактом вже профінансованих заяврозрахунків.
Також з 01 жовтня цього року набуває чинності система інформування роботодавцем про
здійснені виплати застрахованим особам, що має на меті зменшити ризик можливих затримок при
компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби (оплата за листками
непрацездатності), виплаті допомоги по вагітності та пологах, здійсненні страхових виплат
потерпілим на виробництві.

