
Звіт 

про роботу комісії із соціального страхування за 2020 рік 

 

      Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства діє 

відповідно до частини третьої ст. 30 Закону України "Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування" і в своїй діяльності керується вказаним 

Законом, Статутом Фонду соціального страхування України, Положенням про 

комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності від 19.07.2018 №13, а також іншими нормативно-правовими 

актами, що регулюють питання матеріального забезпечення за 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. 

      За результатами роботи комісії складаються Протоколи. За 2020 рік комісія 

склала 33 Протокола. 

      На засіданнях розглядалися питання щодо затвердження плану робіт комісії 

на наступний рік, правильне нарахування і своєчасна виплата матеріального 

забезпечення застрахованим особам, своєчасна сплата та перерахування 

страхових внесків на рахунок Фонду соціального страхування, аналіз 

використання коштів ФСС по управлінню, надання консультацій з питань 

матеріального забезпечення та надання послуг щодо правильного заповнення 

листків тимчасово непрацездатності та контроль їх виплати. 

      Нарахування коштів за листками тимчасової непрацездатності відбувається 

згідно середньої заробітної плати. Порядок обчислення середньої заробітної 

плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхування відбувається згідно Постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.06.2001 №1266. 

      Перші 5 днів тимчасової непрацездатності захворювання або травми не 

пов’язаної з нещасним випадком на виробництві виплачується за кошти 

роботодавця згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 №440, 

а решта коштів виплачується за рахунок Фонду соціального страхування, 

включаючи кошти на виплату по вагітності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Таблиця  
використання коштів за листками тимчасової непрацездатності по  

Головному управлінню статистики в Херсонській області за 2020 рік 

 

 

     № п/п 

 

      місяць 

        Кошти сплачені 

застрахованим особам (грн) 

Кількість листків 

тимчасової 

непрацездатності За рахунок 

підприємства 

За рахунок 

ФСС 

      1 січень 9020-97 14429-23 5 

      2 лютий 15870-13 16051-76 10 

      3 березень 6807-27 9331-87 5 

      4 квітень 3932-69 13382-61 3 

      5 травень 4198-51 40885-09 3 

      6 червень 1950-25 15308-21 2 

      7 липень 2722-70 15082-66 3 

      8 серпень 5275-54 35965-78 5 

      9 вересень 5816-42 3604-00 3 

    10 жовтень 8872-78 25120-65 6 

    11 листопад 6657-82 27021-27 4 

    12 грудень 2949-40 15430-65 3 

 

             Всього: 

 

74074-48 

231613-78, 

в тому числі  

40310-08 

(вагітність) 

 

52 

 

 

 

Голова комісії із соціального страхування                                     Т. Калугіна 

 

 


