
Відбулася зустріч з представниками місії МВФ з питань фінансового стану Фонду

У виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України відбулася зустріч
з представниками місії  Міжнародного валютного фонду за участю заступника Міністра
соціальної політики України Олега Коваля, начальника Управління нагляду за діяльністю
Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування Мінсоцполітики Максима
Зацерковного,  представників  Міністерства  фінансів  України,  в.о.  директора  виконавчої
дирекції  Фонду  Сергія  Нестерова,  заступників  директора,  керівників  самостійних
структурних підрозділів виконавчої дирекції Фонду.

Було  обговорено  фінансований  стан  Фонду  соціального  страхування  України,
зокрема, показники виконання бюджету за вісім місяців 2019 року, прогнозні доходи та
видатки на кінець цього року та проект бюджету Фонду на 2020 рік. 

В.о. директора виконавчої дирекції Фонду Сергій Нестеров поінформував щодо
динаміки  затримок  по  виплаті  матеріального  забезпечення  застрахованим  особам  і
наголосив, що всі виплати Фонд здійснює в повному обсязі.

«З  метою  часткового  покриття  розриву  між  фактичними  видатками  Фонду  та
надходженням коштів, відповідно до рішення Кабінету Міністрів України тимчасово, на
серпень 2019 року, частка ЄСВ, яка йде до Фонду соціального страхування України, була
збільшена з 9,3759% до 14,2464%. Це дозволило отримати додатково 996 млн гривень та
майже повністю покрити заборгованість Фонду з виплат матзабезпечення. Водночас, з 01
вересня  частка  ЄСВ  була  повернута  до  раніше  встановленого  розміру»,  –  наголосив
Сергій Нестеров.

Деталі  прогнозу виконання бюджету Фонду за  підсумками 2019 року,  а  також
заплановані  видатки  на  2020 рік  з  урахуванням темпів  зростання  середньої  заробітної
плати  та  рівня  інфляції  представила  заступниця  директора  виконавчої  дирекції  Фонду
Олена Денисова. 

Економісти МВФ Серджіо Сола, Шаба Фехер і економіст представництва МВФ в
Україні  Ігор  Шпак  обговорили  можливі  шляхи  покриття  дефіциту  бюджету  Фонду
соціального  страхування  України,  зокрема,  акцентували  на  потребі  розглянути
можливість збільшення кількості днів тимчасової непрацездатності, яка фінансується за
рахунок коштів роботодавців. 

Заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль надав інформацію
щодо впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності, а також можливих
законодавчих  змін  до  системи  загальнообов'язкового  державного  соціального
страхування.
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