
Фонд продовжує нараховувати суми витрат на медико-соціальні послуги та здійснить
виплати потерпілим після закінчення карантину або зняття обмежень

З  18  квітня  2020  року  Фонд  соціального  страхування  України  на  вимогу  закону
призупинив фінансування медичних і соціальних послуг та окремих виплат для потерпілих
на  виробництві,  осіб  з  інвалідністю  та  працюючого  населення  на  період  дії  карантину.
Обмеження  накладено  пунктом  другим  частини  п’ятої  прикінцевих  положень  Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний Бюджет України на 2020
рік».

Відповідно  до  його  положень  до  завершення  дії  карантину  ФССУ  не  може
здійснювати фінансування:

–  витрат  на  придбання  лікарських  засобів  та  виробів  медичного  призначення,
гігієнічних виробів (зокрема, підгузників або пелюшок) для потерпілих на виробництві, осіб з
інвалідністю;

–  спеціального  медичного  та  постійного  стороннього  догляду,  побутового
обслуговування для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю; 

– додаткового харчування для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю; 

–  санаторно-курортного  лікування  для  потерпілих  від  нещасних  випадків  на
виробництві або професійних захворювань, осіб з інвалідністю;

–  лікування  в  реабілітаційних  відділеннях  санаторно-курортних  закладів  після
перенесених захворювань і травм для працюючих;

– одноразових допомог потерпілим на виробництві або членам їх сімей в разі смерті
потерпілих (окрім одноразових допомог родинам в разі  смерті  від гострого професійного
захворювання на COVID-19).).

Водночас, ФССУ продовжує нараховувати належні суми витрат на медико-соціальні
послуги,  а  також  одноразові  допомоги.  Кошти  зможуть  бути  направлені  на  рахунки
потерпілих,  осіб  з  інвалідністю  та  членів  їх  сімей  після  припинення  дії  обмежень,
встановлених  Законом  України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  Державний
Бюджет України на 2020 рік».

Виконавча  дирекція  Фонду  соціального  страхування  України  звернулась  до
Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і
Міністерства соціальної політики України щодо усунення встановлених обмежень.

Також  виконавчою  дирекцією  було  підтримано  проект  Закону  України  «Про
внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до
Закону  України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2020  рік»  щодо  соціального
страхування»  (реєстр.  №  369).2-1  від  06.07.2020),  спрямованого  на  усунення  зазначених
обмежень.

За підсумками засідання Координаційної ради з питань захисту соціальних прав було
прийнято  рішення  рекомендувати  Уповноваженому  ВРУ  з  прав  людини  сприяти  у
відновленні  надання  за  рахунок  коштів  Фонду  медико-соціальних  послуг  потерпілим на
виробництві,  одноразових  виплат  у  разі  нещасного  випадку  чи  профзахворювання  та
реабілітаційного лікування працюючих на базі санаторно-курортних закладів.

Майже 75 тисяч працюючих жінок отримали від Фонду допомогу по вагітності
та пологах



Під  опікою  Фонду  соціального  страхування  України  –  майже  6  мільйонів
працюючих жінок.  Упродовж першого півріччя 2020 року 74,8 тисяч з них перебували у
декретній відпустці і отримали від ФССУ допомогу по вагітності та пологах. 

Для них Фонд профінансував майже 8,5 мільйонів днів перебування у відпустці по
вагітності та пологах – на це було направлено 2,4 мільярди гривень. Видатки на допомоги по
вагітності та пологах зросли на 19).5,8 млн грн, або 9).% порівняно з тим же періодом 2019).
року.

Допомога  по  вагітності  та  пологах  у  розмірі  100%  середньої  заробітної  плати
надається працюючим жінкам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України за
весь період відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами.

Нагадаємо, середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах порівняно з
минулим роком зріс на 15,8% – з 241,72 гривень до 279).,8 гривень. 
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