
Потерпілі на виробництві отримали 793 млн грн щомісячних страхових виплат
за жовтень

Щомісяця потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних
захворювань,  а  також  члени  їх  родин  у  разі  смерті  потерпілих  отримують  від  Фонду
соціального страхування України страхові виплати, які повністю або частково компенсують
їм втрачений через стійку непрацездатність, інвалідність заробіток.

Учора, 02 листопада, ФССУ профінансував 792,79 мільйона гривень таких страхових
виплат за жовтень, виплати отримали майже 203 тисячі осіб.

Право  на  виплату  настає  з  дня  визначення  МСЕК  стійкої  втрати  професійної
працездатності. Розмір щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня
втрати  працездатності  та  середньомісячної  заробітної  плати  потерпілого перед  настанням
страхового  випадку.  При  цьому,  максимальний  розмір  щомісячної  страхової  виплати  не
повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму. Мінімальний розмір призначеної
щомісячної  страхової  виплати  потерпілому  у  перерахунку  на  100%  втрати  професійної
працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум.

Нагадаємо,  середній  розмір  щомісячної  страхової  виплати  від  Фонду  склав  за
підсумками трьох кварталів 3 801 гривню. 

Верховна Рада відновила фінансування доглядів, одноразових допомог,
реабілітації працюючих і санаторно-курортного лікування потерпілих за кошти ФССУ

Сьогодні,  03  листопада,  Верховна  Рада  України  усунула  обмеження  щодо
фінансування Фондом соціального страхування України у період дії карантину:

●  одноразових  страхових  виплат  у  разі  стійкої  втрати  працездатності  або  смерті
працівника; 

●  спеціальних  медичних  та  постійних  сторонніх  доглядів,  побутового
обслуговування, зокрема, для осіб з інвалідністю;

● ліків і виробів медичного призначення для потерпілих на виробництві;
● санаторно-курортного лікування потерпілих, осіб з інвалідністю; 
● реабілітаційного лікування працюючих після перенесених захворювань і травм.

Таке  рішення  Парламент  прийняв  сьогодні  на  своєму  засіданні,  за  відповідний
проект закону «Про внесення змін до розділу ІІ  «Прикінцеві  положення» Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»  у
другому читанні та в цілому проголосували 295 народних депутатів.

Нагадаємо, на вимогу Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ, з 18 квітня 2020 року
Фонд призупиняв фінансування наведених статтей видатків.

Прийнятий Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 


