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за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Підтримка союзників має неабияке значення
ДИПЛОМАТІЯ. Про загострення 

Росією безпекової ситуації на Дон-
басі, нарощування російських сил 
уздовж кордону з Україною, небез-
пеку нового російського вторгнення 
й посилення російської дезінформа-
ції поінформував союзників НАТО 
міністр закордонних справ Дмитро 
Кулеба під час засідання Північно-
атлантичної ради на рівні міністрів 
закордонних справ держав-членів  
НАТО.

Дмитро Кулеба спростував ро-
сійські фейки про нібито підго-
товку України до наступальної 
операції на Донбасі й підтвердив 
дотримання нашою державою 
виключно політико-дипломатич-
ного врегулювання російсько-
українського збройного конфлік-
ту, готовність продовжувати ро-
боту в межах Тристоронньої кон-
тактної групи та нормандського 
формату.

Об’єднання зусиль України й со-
юзників НАТО, переконаний урядо-
вець, допоможе стримати Росію від 
подальших агресивних дій. Тож він 
запропонував державам-членам 
Альянсу конкретні кроки, які пе-
редбачатимуть посилення санкцій-
ного тиску та зміцнення оборонних 
спроможностей нашої держави.

«Україна активно працює з парт-
нерами над втіленням комплексно-
го пакета стримування, який скла-

дається з політичних, економіч-
них і безпекових заходів. Документ 
спрямовано на те, щоб знеохоти-
ти Росію від найгіршого сценарію 
дій. Демонструючи силу зараз, ми 
уникаємо потреби доводити її піз-
ніше», — цитує пресслужба МЗС 
слова Дмитра Кулеби. 

Під час засідання Північноат-
лантичної ради НАТО в Ризі Дми-
тро Кулеба провів перші особисті 
переговори з державним секрета-

рем у закордонних справах і спра-
вах співдружності націй та розви-
тку Великої Британії Ліз Трасс.

Головні дипломати країн домо-
вилися про конкретні кроки в ме-
жах комплексного пакета стри-
мування РФ від нової хвилі агре-
сії проти нашої держави. Ліз Трасс 
запевнила, що Велика Британія 
готова разом з Україною  мобілі-
зувати підтримку союзників на тлі 
агресивних дій РФ.

Прем’єр-міністр про необхідність відчуття підтримки від 
Євросоюзу перед лицем нарощування військової моці 
РФ на наших кордонах 

Держбюджет-2022 
готовий до другого 
читання

КОШТОРИС. Кабінет Міністрів схвалив на засіданні проєкт За-
кону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», підго-
товлений до другого читання відповідно до бюджетних висновків 
Верховної Ради, схвалених її постановою від 2 листопада 2021 р. 
№1837-ІХ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді 
Тарас Мельничук.

Проєкт невідкладно подано до парламенту разом з порівняль-
ною таблицею щодо урахування бюджетних висновків Верховної 
Ради з умотивованими поясненнями щодо неврахованих положень 
цих висновків. А також із порівняльною таблицею і поясненнями 
щодо відмінностей положень і показників такого проєкту закону, 
порівняно з редакцією, яку уряд подавав до розгляду в першому 
читанні (Верховна Рада схвалила його 2 листопада цього року).

Доопрацьований законопроєкт Кабінет Міністрів уже зареєстру-
вав у Верховній Раді, про що й повідомлено на офіційному сайті 
парламенту.

ДЕНИС ШМИГАЛЬ: 

ЦИФРА ДНЯ

2,439 трлн грн
становив у жовтні державний  

і гарантований державою борг України. 
Він зменшився на 6,92 млрд грн. 
 А в доларовому еквіваленті зріс  

на 0,61 млрд — до 92,63 млрд

«ЄС має бути готовим 
до посилення санкцій 
в разі чергової агресії 

РФ. Найефективніший 
засіб — секторальні 

санкції».

«Поруч зі словом 
«Україна» завжди має 
бути слово «вперше»

ОФІЦІЙНО. Виступ Президента Володимира Зеленського  
у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє  
і зовнішнє становище України
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ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ

Про створення комфортних умов 
для пенсіонерів розповідає перший 
заступник начальника управління 
Пенсійного фонду України  
в Харківській області Галина Баєва 

СУСПІЛЬСТВО

На туристичній мапі  
Тернопільщини з’явилася  
нова цікава адреса —  
музей Володислава  
Федоровича в селі Вікно

ЦИТАТА ДНЯ
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання 
здійснення централізованих 
закупівель кисневих 
станцій»



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

документи

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

З 02.12.2021 Головне управління розвідки Міністерства оборони України  проводить 
конкурс щодо придбання квартир на вторинному ринку у місті Київ: 

Лот № 1 — 1 (одна) однокімнатна квартира; Лот № 2 — 1 (одна) двокімнатна квартира. 
Стан квартир повинен бути придатний для проживання.
Конкурсна документація розміщена на вебсайті: gur.gov.ua.
Конкурсна комісія працює за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 33, понеділок — 

п’ятниця з 9.00 до 17.00, інформація за тел. (044) 428 62 69.
Строк подання конкурсних пропозицій — до 11.00 год. 13.12.2021.

Втрачене свідоцтво друкованого засобу 
масової інформації — збірник 

«Проблеми теорії та історії 
архітектури України», серія 

KB 12615-1499Р, засновник Одеська 
державна академія будівництва 

та архітектури, вважати недійсним.

ДП «Адміністрація річкових портів», 
код ЄДРПОУ 33404067, повідомляє про 
реєстрацію права державної власності 
за Міністерством інфраструктури Украї-
ни на причал «Парк Примакова», загаль-
ною площею 15426 кв.м., розташовано-
го за адресою: м. Київ, вул. Набережне 
шосе, б/н.

Втрачено вкладку № 712897 С до по-
свідчення громадянки, яка потерпіла вна-
слідок Чорнобильської катастрофи кате-
горії 1 серії А № 310228 від 08.08.2017 р. 
видане Київською обласною державною 
адміністрацією на ім’я Осадча Ірина Гри-
горівна, вважати недійсною.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№12014050220000903 від 26 травня 2014 року, за обвинуваченням Стельмаха Валерія Олександровича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341, ч. З ст. 27,  
 ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст.146, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 289 КК України, Лисенка Костянтина Володимировича у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341, ч. 2 ст. 27,  
ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 289 КК України, Усенка Олега Олеговича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України, Акулова Віта-
лія Анатолійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, 
ст. 341 КК України, Волкова Володимира Анатолійовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ст. 341 КК України.

Суд викликає обвинувачених Стельмаха Валерія Олександровича, Лисенка Костянтина Володимировича, 
Усенка Олега Олеговича, Акулова Віталія Анатолійовича , Волкова Володимира Анатолійовича в судове засі-
дання на 10 грудня 2021 року о 09 год. 00 хв., яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 2, каб. 18.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 
провадження.

Суддя А. І. Міросєді

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«Фінансова Компанія «Фактор Онлайн»,  

код ЄДРПОУ 40594622, повідомляє:
23.06.2021 р. Загальними зборами учасників було 

прийнято рішення про анулювання ліцензій на здій-
снення господарської діяльності з надання фінансо-
вих послуг та виключення Товариства з Державно-
го реєстру фінансових установ з анулюванням сві-
доцтва про реєстрацію фінансової установи серії  
ФК № 794 від 18.08.2016 р., 09.07.2021 р.  Рішенням 
НБУ № 21/1883-пк ліцензія була анульована.

ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Онлайн» при-
йнято рішення про подання заяви про виключення 
фінансової установи з  Державного реєстру фінан-
сових установ. 

З повагою, Директор ТОВ «ФК «Фактор Онлайн» 
Маєвський С. А.

ОгОЛОшЕННя
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів згідно переліку осіб, за посиланням: 

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL16N020984
Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Права вимоги та майнові пра-
ва за кредитними договорами

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

17.12.2021

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по лоту 
вказується на вебсайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота 

https://www.fg.gov.ua/
passport/50763

Повістка про виклик обвинуваченого до суду 
Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 06.12.2021 року о 10 год. 00 хв. буде проводитися підготовче 

судове засідання у кримінальному провадженні № 22020011000000010 по обвинуваченню Харути Миколи Петрови-
ча, 24.03.1957 р. н., обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України. 

В судове засідання викликається обвинувачений Харута Микола Петрович. 
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Скуби А. В., суддів Домарєва О. В., Просалової О. М. 
Адреса суду: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17. 
Адреса для листування: 02068, м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А.

Святошинський районний суд міста Києва викликає у якості обвинуваченого Антонєнкова Олександра Сергійови-
ча для розгляду кримінального провадження з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, вне-
сеного до ЄРДР за № 22017011000000012 відносно Антонєнкова Олександра Сергійовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 13.12.2021 об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Я. Коласа, 27-А, каб. 710. 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження. 

Суддя Новик В. П.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1490-р 
Київ

Про звільнення Замлинського Р. Т.  
з посади першого заступника Міністра  

з питань реінтеграції тимчасово окупованих  
територій України

Звільнити Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади першого заступни-
ка Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у зв’язку з 
переходом на іншу роботу.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1491-р 
Київ

Про звільнення Носова О. г. 
 з посади заступника Міністра оборони 

України
Звільнити Носова Олександра Григоровича з посади заступника Міністра оборони 

України за власним бажанням.

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1492-р 
Київ

Про звільнення Кокотайла Р. О.  
з посади першого заступника голови 
Державної служби України з безпеки  

на транспорті
Звільнити Кокотайла Романа Олеговича, призначеного за контрактом про прохо-

дження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобіган-
ня поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVІD-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, з посади першого заступника Голови Державної 
служби України з безпеки на транспорті 30 листопада 2021 р. за угодою сторін (пункт 
3 частини першої статті 83 Закону України «Про державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 листопада 2021 р. № 1494-р 
Київ

Про погодження тимчасового покладення  
виконання обов’язків директора державного  
підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» 

на Зубрицького І. О.
Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо тимчасового по-

кладення виконання обов’язків директора державного підприємства «Стивідорна 
компанія «Ольвія» на радника зазначеного підприємства Зубрицького Івана Олек-
сандровича.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 листопада 2021 р. № 1502-р 
Київ

Про звільнення Олейнікова Є. В.  
з посади заступника голови Державної 

податкової служби України
Звільнити Олейнікова Євгена Володимировича з посади заступника Голови Дер-

жавної податкової служби України згідно з поданою заявою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 листопада 2021 р. № 1503-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків голови Державної податкової 

служби України на Тітарчука М. І.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ної податкової служби України, виконання обов’язків Голови Державної податкової 
служби України на заступника Голови зазначеної Служби Тітарчука Михайла Івано-
вича. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 25 листопада 2021 р. № 1504-р 
Київ

Про призначення Вернера І. Є. головою 
Державної служби статистики України 

Призначити повторно Вернера Ігоря Євгенійовича Головою Державної служби 
статистики України з 10 грудня 2021 р. строком на п’ять років з оплатою праці відпо-
відно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2021 р. № 1515-р 
Київ

Про звільнення Іщенка А. В.  
з посади першого заступника голови 
Державної служби статистики України

Звільнити Іщенка Андрія Валерійовича з посади першого заступника Голови Дер-
жавної служби статистики України 13 грудня 2021 р. у зв’язку із закінченням строку 
призначення на посаду (абзац перший частини першої статті 85 Закону України «Про 
державну службу»).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2021 р. № 1516-р 
Київ

Про звільнення Барабаша М. О.  
з посади заступника голови Державного  

агентства резерву України
Звільнити Барабаша Микиту Олександровича з посади заступника Голови Дер-

жавного агентства резерву України у зв’язку з переходом на іншу роботу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2021 р. № 1517-р 
Київ

Про призначення Барабаша М. О.  
заступником голови Державної інспекції  
архітектури та містобудування України

Призначити Барабаша Микиту Олександровича заступником Голови Державної ін-
спекції архітектури та містобудування України з дати початку фактичного виконання 
ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням 
часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
11 грудня 2019 р. № 1247 з оплатою праці відповідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2021 р. № 1518-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 20 жовтня 2021 р. № 1267
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 20 жовтня 2021 р. № 1267 «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Го-
лови Державного агентства резерву України на Барабаша М. О.»

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 листопада 2021 р. № 1519-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків голови Державного агентства 

резерву України на Казаську Л. В. 
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держав-

ного агентства резерву України, виконання обов’язків Голови Державного агентства 
резерву України на начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтер-
ського обліку — головного бухгалтера зазначеного Агентства Казаську Лідію Вален-
тинівну.  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 листопада 2021 р. № 1511-р 
Київ

Про передислокацію військових частин,  
катерів та суден забезпечення  

Військово-Морських Сил Збройних Сил
Погодитися з рішенням Міністерства оборони щодо передислокації:
до м. Бердянська Бердянського району Запорізької області військової частини 

А1965 з м. Миколаєва Миколаївської області;
до пункту базування порт Бердянськ: з пункту базування м. Одеси Одеської облас-

ті (Практична Гавань, порт Одеса) пошуково-рятувального судна «Донбас» (проект 
304); малих броньованих артилерійських катерів (проект 58155) «Лубни», «Кремен-
чук», «Вишгород» та «Аккерман»; з пункту базування м. Очакова Миколаївського ра-
йону Миколаївської області (порт Очаків) морського буксира «Корець» (проект 745);

до смт Нові Білярі Одеського району Одеської області військової частини А0937 з 
пункту базування м. Одеси Одеської області (Практична Гавань, порт Одеса);

до пункту базування смт Нові Білярі Одеського району Одеської області (порт Пів-
денний) з пункту базування м. Одеси Одеської області (Практична Гавань, порт Оде-
са) патрульних катерів (типу Island) «Слов’янськ» та «Старобільськ».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова правління Фонду  

соціального страхування України 
18.11.2021 № 29

Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування 
України за 2020 рік

(тис. гривень)

Статті бюджету

Бюджет (план), 
затверджено  

постановою КМУ 
від 29.01.2020 

№ 40  
(із змінами)

Виконання % 

1 2 3 4
Залишок коштів на початок року 460 940 460 939,9 100,0 %
Доходи:
Страхові внески страхувальників та застрахованих осіб 26 828 737 26 167 474,8 97,5%
Надходження з державного бюджету на виплату допомоги в піль-
гових розмірах громадянам, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи

45 863 35 428,2 77,2%

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка 
виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслід-
ками для виплати матеріального забезпечення та страхових ви-
плат на безповоротній основі

471 100 92 736,3 19,7%

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, 
яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворо-
бою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її на-
слідками для виплати матеріального забезпечення на поворот-
ній основі

1 807 700 1 807 695,4 100,0%

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка 
виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслід-
ками для страхових виплат медичним працівникам державних і 
комунальних закладів охорони здоров’я та членам їхніх сімей на 
безповоротній основі

233 322 62 744,7 26,9%

Інші надходження відповідно до закону 82 262 81 383,0 98,9%
Усього доходів 29 468 984 28 247 462,4 95,9%
Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року 29 929 924 28 708 402,3 95,9%
Видатки:
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги 17 320 809 16 675 670,1 96,3%
Страхові виплати 9 755 248 9 437 379,3 96,7%
Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу 577 821 321 205,1 55,6%
Профілактика страхових випадків 11 301
Видатки по виконанню обов’язків страховика 48 865 25 516,5 52,2%
Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітич-
них систем Фонду 47 193 44 362,4 94,0%
Адміністративно-господарські витрати 1 434 316 1 327 145,2 92,5%
Виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітнос-
ті та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової до-
помоги членам сімей медичних та інших працівників закладів 
охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомо-
ги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хво-
робою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками на безповоротній основі

471 100 92 736,3 19,7%

Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних пра-
цівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я 
у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 , передбаче-
ні статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфек-
ційних хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із 
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на без-
поворотній основі

233 322 62 744,7 26,9%

Повернення коштів наданих Фонду соціального страхування 
України як фінансова допомога, яка виділена із фонду боротьби з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коро-
навірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріально-
го забезпечення на поворотній основі
Усього видатків 29 899 975 27 986 759,6 93,6%
Залишок коштів на кінець періоду 29 949 721 642,7
в тому числі резерв коштів Фонду 29 949

Доходи Фонду у 2020 році

Показники
Заплановано  

доходів на 2020 
рік (тис. грн)

Надходження  
коштів  

у 2020 році 
(тис. грн)

ДОХОДИ (всього), з урахуванням залишку коштів на початок року, у тому числі: 29 929 924,0 28 708 402,3
Залишок коштів на початок року 460 940,0 460 939,9
Доходи:
страхові внески страхувальників та застрахованих осіб 26 828 737,0 26 167 474,8
надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 45 863,0 35 428,2 
фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із 
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечен-
ня та страхових виплат на безповоротній основі

471 100,0 92 736,3

фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із 
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечен-
ня на поворотній основі

1 807 700,0 1 807 695,4

фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із 
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для страхових виплат медичним пра-
цівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їхніх сі-
мей на безповоротній основі

233 322,0 62 744,7

інші надходження відповідно до закону, в тому числі: 82 262,0 81 383,0
суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до закону до підприємств, 
установ, організацій та фізичних осіб-підприємців за порушення встановленого 
порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, штрафів за не-
дотримання законодавства про соціальне страхування, а також суми адміністра-
тивних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян 
за такі порушення

10 852,7 11 994,7

суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страху-
ванням 16 761,5 19 919,1
доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів 
Фонду 
капіталізовані платежі, що надійшли  у випадках ліквідації страхувальників 34 678,1 30 545,0
доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів Фонду
добровільні внески та інші надходження відповідно до закону 19 969,7 18 924,2

Видатки Фонду у 2020 році

Показники

Заплановано  
видатків  

на 2020 рік  
(тис. грн)

Витрачено коштів 
у 2020 році 

(тис. грн)

А 1 2
ВИДАТКИ (всього), у тому числі: 29 899 975,0 27 986 759,6
матеріальне забезпечення та соціальні послуги 17 320 809,0 16 675 670,1
страхові виплати 9 755 248,0 9 437 379,3
страхові витрати на медичну та соціальну допомогу 577 821,0 321 205,1
профілактика страхових випадків 11 301,0
видатки, пов’язані з виконанням обов’язків страховика 48 865,0 25 516,5
витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду 47 193,0 44 362,4

адміністративно-господарські витрати 1 434 316,0 1 327 145,2
виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та 
страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та 
інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомоги, яка ви-
ділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричине-
ною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі

471 100,0 92 736,3

страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників держав-
них і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 , 
передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з го-
строю респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі

233 322,0 62 744,7

Повернення коштів наданих Фонду соціального страхування України як фінансо-
ва допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати 
матеріального забезпечення на поворотній основі

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги

Показники

Заплановано 
видатків 

на 2020 рік
(тис. грн)

Витрачено  
коштів

у 2020 році
(тис. грн)

Кількість: днів/ 
страхових ви-

падків/осіб
у 2020 році

А 1 2 3
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги 17 320 809,0 16 675 670,1
допомога по тимчасовій непрацездатності 11 840 357,2 11 628 287,1 36 046 604
допомога по вагітності та пологах 4 969 500,8 4 914 029,2 17 272 640
допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи*  

допомога на поховання 47 888,0 47 412,4 11 781
оплата лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортно-
го закладу після перенесених захворювань 463 063,0 85 941,4 6 739
*- касові витрати за статтею «Допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» включе-
ні в тому числі в статті «Допомога по тимчасовій непрацездатності» та «Допомога по вагітності та пологах».

Страхові виплати

Показники

Запланова-
но видатків на 

2020 рік  
(тис. грн)

Витрачено  
коштів  

за 2020 рік                     
(тис. грн)

Кількість потер-
пілих, яким при-
значено страхо-

ві виплати  
у 2020 році 

(осіб)
Страхові виплати 9 755 248,0 9 437 379,3
Щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві та членам 
їх сімей 9 418 865,3 9 170 457,7 201 135

Щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати пра-
цездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробіт-
ку потерпілого

9 057 943,7 8 836 507,2 191 679

Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі 
втрати годувальника 360 921,6 333 950,5 9 456
Страхові виплати одноразової допомоги потерпілому в разі стійкої 
втрати працездатності та членам його сім’ї (в разі смерті потерпіло-
го внаслідок нещасного випадку на виробництві) 

174 021,9 128 599,6

Страхові виплати одноразової допомоги потерпілому в разі стійкої 
втрати професійної працездатності 72 345,2 56 696,5 3 683
Страхові виплати одноразової допомоги членам сім’ї потерпілого 
(в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на вироб-
ництві)

101 676,7 71 903,1
304 — сім’ї,

270 - утриман-
цям

Страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок трав-
мування на виробництві або професійного захворювання її матері 
під час вагітності

 

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлен-
ня працездатності або встановлення інвалідності 161 604,5 138 071,1 8 402

Інші страхові виплати 756,3 250,9
Відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим 
ритуальних послуг 621,0 194,1 65
Страхова виплата у разі переведення потерпілого на легшу, нижче-
оплачувану роботу 135,3 56,8 8

Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу

Показники

Заплановано  
видатків  

на 2020 рік  
(тис. грн)

Витрачено  
коштів  

за 2020 рік                     
(тис. грн)

Кількість потерпі-
лих осіб, які отри-

мали медичну  
та соціальну  

допомогу 
у 2020 році 

А 1 2 3
Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу 577 821,0 321 205,1

Витрати на лікування потерпілих на виробництві та їх медич-
ну реабілітацію 62 084,3 39 228,0

6 370 потерпілих 
та 1 супроводжу-

юча особа

Витрати на санаторно-курортне лікування 169 851,0 11 238,5
849 потерпілих  

та 5 супроводжу-
ючих осіб

Витрати на технічні та інші засоби реабілітації 63 822,3 58 575,6
5 136 потерпілих 
та 2 супроводжу-

ючі особи
Витрати на зубопротезування 208,0 64,9 12
Витрати на очне протезування,  придбання окулярів і контак-
тних лінз 229,0 54,7 21

Витрати на слухові апарати 1 437,0 772,7 104
Витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення 126 861,0 74 451,9 12 941
Витрати на додаткове харчування 1 716,7 1 491,1 100
Витрати на професійне навчання або перекваліфікацію за ін-
дивідуальними програмами реабілітації потерпілих та інші ви-
трати

60,0  0 0

Витрати на спеціальний медичний догляд 39 751,6 35 454,3 660
Витрати на постійний сторонній догляд 63 633,0 57 901,2 2 168
Витрати на побутове обслуговування 39 148,8 35 646,7 2 645
Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (ко-
ляски) 7 164,0 4 963,3 241

Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговуван-
ня автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів 1 358,3 1 236,2 3 099

Витрати, пов’язані з забезпеченням інвалідів автомобілями 496,0 126,0

7 потерпілих за-
безпечено авто-
мобілями, які бу-
ли у користуванні

Профілактика страхових випадків
Страхові випадки, що зареєстровані робочими органами виконавчої дирекції Фонду

у 2020 році (у порівнянні з 2019 роком)
випадки травматизму на виробництві

(згідно із складеними актами за формою Н-1) випадки профзахворювань на виробництві

травмовано осіб (всього) в т.ч. смертельно 2020 рік
(травмовано осіб)

2019 рік
(травмовано осіб)2020 рік 2019 рік 2020 рік 2019 рік

6 646 4 394 393 410 2 220 2 410

Видатки по виконанню обов’язків страховика та  на розвиток і функціонування  
інформаційно-аналітичних систем Фонду

Показники

Заплановано  
видатків 

на 2020 рік
(тис. грн)

Витрачено коштів
у 2020 році

(тис. грн)

А 1 2
Видатки по виконанню обов’язків страховика 48 865,0 25 516,5
Витрати по координації роботи зі страхувальниками та застрахованими особами 2 611,0 529,2
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Витрати по обслуговуванню потерпілих та інвалідів 8 801,0 883,4

Витрати за надані банківськими установами та УДППЗ «Укрпошта» послуги по пе-
рерахуванню страхових виплат 24 806,4 15 743,2

Витрати на виконання інших робіт, пов’язаних з координацією страхової діяль-
ності та висвітлення роботи Фонду у засобах масової інформації 2 099,0 226,0

Витрати, пов’язані з судовим розглядом справ та примусовим виконанням судо-
вих рішень 6 160,0 4 561,8

Інші витрати, пов’язані з виконанням обов’язків страховика 4 387,6 3 572,9

відшкодування Пенсійному фонду України виплачених ним пенсій по інвалідності 
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та 
пенсій у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випад-
ку на виробництві  або професійного захворювання, згідно з рішенням суду 

20,0

відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим, згідно з рішенням су-
ду про стягнення сум за позовами 4 289,6 3 565,2

матеріально-технічне забезпечення роботи правління Фонду 78,0 7,7

винагороди при нагородженні Почесною грамотою Фонду та оголошенні подяки 
голови правління Фонду   

Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду 47 193,0 44 362,4

Видатки на організацію роботи Фонду

Показники
Заплановано видатків 

на 2020 рік
(тис. грн)

Витрачено коштів
у 2020 році

(тис. грн)

А 1 2

Адміністративно-господарські витрати 1 434 316,0 1 327 145,2

поточні видатки, в тому числі 1 355 258,0 1 327 145,2

капітальні видатки 79 058,0

Виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одно-
разової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду бороть-
би з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безпо-

воротній основі

Показники

Заплановано  
видатків  

на 2020 рік
(тис. грн)

Витрачено  
коштів за 2020 рік                     

(тис. грн)

Кількість осіб /  
виплат

А 1 2 3

Виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по 
вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі од-
норазової допомоги членам сімей медичних та інших пра-
цівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, на період дії карантину за 
рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду бо-
ротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на 
безповоротній основі

471 100,0 92 736,3

Виплата матеріального забезпечення (крім допомоги по ва-
гітності та пологах) 439 200,0 85 141,8

11 774 особи — 
медичні працівни-
ки, 62 058 осіб — 
застраховані осо-
би (крім медичних 

працівників)

Страхові виплати, у тому числі одноразової допомоги чле-
нам сімей медичних та інших працівників закладів охоро-
ни здоров’я, які померли від гострої респіраторної хворо-
би COVID-19

31 900,0 7 594,5 35 виплат

Страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охоро-
ни здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2 , передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової 
допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі

Показники

Заплановано  
видатків  

на 2020 рік
(тис. грн)

Витрачено коштів 
за 2020 рік
(тис. грн)

Кількість медич-
них працівників 

державних і кому-
нальних закладів 
охорони здоров’я 

(осіб)

А 1 2 3

Страхові виплати у разі захворювання або смерті медич-
них працівників державних і комунальних закладів охорони 
здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2 , передбачені статтею 39 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінансової 
допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респі-
раторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі

233 322,0 62 744,7

Страхові виплати медичним працівникам державних і ко-
мунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлен-
ня групи інвалідності протягом одного календарного ро-
ку, що настала внаслідок захворювання на гостру респіра-
торну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-
CoV-2, за умови, що таке захворювання пов’язане з вико-
нанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ри-
зику зараження

5 990,7 5 990,7

3 особи з інвалід-
ністю ІІ групи; 

6 осіб з інвалідніс-
тю ІІІ групи

Страхові виплати членам сімей, батькам та утриманцям ме-
дичних працівників державних і комунальних закладів охо-
рони здоров’я, смерть яких настала внаслідок інфікування 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2

227 331,3 56 754,0 36

Публічне представлення Звіту про виконання бюджету Фонду соціального страхування України за 2020 рік відбудеться
02 грудня 2021 року о 14-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 30.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова правління Фонду  

соціального страхування України 
18.11.2021 № 30

Звіт  
про результати діяльності Фонду соціального страхування України 

за 2020 рік
Бюджетом Фонду соціального страхування України (далі — Фонд) на 2020 рік, затвердженим постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 29.01.2020 № 40, із змінами, передбачено розмір доходів Фонду з урахуванням залишку коштів на по-
чаток 2020 року в сумі — 29 929,9 млн грн, фактично надійшло в 2020 році, враховуючи залишок на початок року, — 
28 708,4 млн грн, що становить 95,9 % від планового показника.

За 2020 рік доходи Фонду склали 28 247,5 млн грн, або 95,9 % від плану, з них:
страхові внески страхувальників та застрахованих осіб — 26 167,5 млн грн, що становить 97,5 % від плану;
фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіратор-

ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпе-
чення та страхових виплат на безповоротній основі — 92,7 млн гривень;

фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпе-
чення на поворотній основі — 1 807,7 млн гривень; 

фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для страхових виплат медичним пра-
цівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їх сімей на безповоротній основі — 62,7 млн 
гривень.

У 2020 році Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню ко-
ронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 533 доповнено перелік страхових випадків Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105) для надання допомоги по тимчасовій 
непрацездатності у формі матеріального забезпечення на період перебування застрахованої особи у закладах охорони 
здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобіган-
ня виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епіде-
мій (ізоляція від COVID-19). 

Видатки Фонду у 2020 році становили 27 986,8 млн грн, що складає 93,6 % до показників, передбачених бюджетом 
Фонду на 2020 рік (29 900 млн грн), з них:

витрати Фонду на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг — 16 675,7 млн грн;
витрати на страхові виплати — 9 437,4 млн грн;
страхові витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілим на виробництві — 321,2 млн грн;
видатки на виплату матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності і пологах) та страхових виплат, у тому 

числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду бо-
ротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на без-
поворотній основі — 92,7 млн гривень;

видатки на страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників державних і комунальних закла-
дів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, передбачені статтею 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», за рахунок фінан-
сової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронаві-
русом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі — 62,7 млн гривень.

За 2020 рік сума витрат Фонду на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг для більш ніж 2,6 млн 
застрахованих осіб склала 16 675,7 млн грн, або 96,3 % від запланованих видатків (17 320,8 млн грн), в тому числі на: 

допомогу по тимчасовій непрацездатності — 11 628,3 млн грн, або 98,2 % від запланованих показників;
допомогу по вагітності та пологах — 4 914,0 млн грн, що становить 98,9 %;
допомогу на поховання — 47,4 млн грн (99 %);
оплату лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань — 85,9 

млн грн (18,6 %).
Сума витрат на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за 2020 рік зросла на 1 778,2 млн грн, або на 11,9 % 

порівняно з 2019 роком. 
Витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності із урахуванням суми витрат фінансової допомоги 

із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її на-
слідками на допомогу по тимчасовій непрацездатності на період перебування застрахованої особи у закладах охорони 
здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобіган-
ня виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (85,1 млн грн), порівняно з 2019 роком збільшились на 
1 807,9 млн грн, або на 18,3 відсотка.

Слід зазначити, що у 2020 році Фонд здійснював фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності на пері-
од перебування на самоізоляції під медичним наглядом за рахунок наданої, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 20.05.2020 № 385 (далі — постанова № 385), фінансової допомоги із фонду боротьби з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі.

Згідно прийнятих заяв-розрахунків, наданих страхувальниками протягом звітного року, загальна кількість днів тимча-
сової непрацездатності порівняно з 2019 роком зросла на 4,8 % і становить 36 512 317. 

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, що надається за рахунок коштів Фонду, станом на 
01.01.2021 склав 340,7 грн проти 281,4 грн попереднього року, тобто зріс на 21,1 відсотка.

Сума витрат на виплату допомоги по вагітності та пологах за 2020 рік порівняно з 2019 роком зросла на 372 млн грн, 
або на 8,2 відсотка. При цьому кількість днів по вагітності та пологах порівняно з 2019 роком зменшилась на 5,2 % і скла-
ла 17 272 640.

Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах станом на 01.01.2021 склав 283,2 грн проти 248,6 грн у 
2019 році, тобто зріс на 13,9 відсотка. 

Сума витрат на виплату допомоги на поховання порівняно з 2019 роком збільшилась на 2,5 млн грн, або 5,5 відсотка. 
Допомогу отримали по 11 781 страховому випадку, що на 9,2 % більше, ніж у 2019 році.

Середній розмір допомоги на поховання за 2020 рік становить 4,1 тис. грн, тобто залишився на рівні 2019 року, роз-
міру, встановленого постановою правління Фонду від 08.02.2017 № 17 «Про встановлення розміру допомоги на похо-
вання».

Відповідно до Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування Укра-
їни деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженого постановою правління Фонду від 24.01.2017 № 8 (із змінами, 
внесеними постановою правління Фонду від 10.10.2017 № 53), робочими органами виконавчої дирекції Фонду у 2020 ро-
ці призначено матеріальне забезпечення 394 застрахованим особам на суму 3 951,4 тис. грн, а саме:

по тимчасовій непрацездатності — 354 особам на суму 2 545,7 тис. грн;
по вагітності та пологах — 39 особам на суму 1 401,6 тис. грн;
на поховання — по 1 випадку на суму 4,1 тис. гривень.
Станом на 01 січня 2021 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду здійснюються щомісячні страхові випла-

ти 201,1 тисячі потерпілих (членів їх сімей). 
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 394 «Про внесення зміни до переліку професійних захворю-

вань» перелік професійних захворювань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1662, 
доповнено гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Слід зазначити, що у 2020 році Фонд здійснював виплати одноразової допомоги сім’ям медичних та інших праців-
ників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, за рахунок фінансової допомоги, наданій з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі відповідно до постанови № 385.

За 2020 рік витрати на страхові виплати склали 9,4 млрд грн із урахуванням коштів фінансової допомоги, що на 954,8 
млн грн, або 11,2 % більше порівняно з 2019 роком.

У структурі страхових виплат, здійснених за 2020 рік, основна частина припадає на:
щомісячні страхові виплати — 9 170,5 млн грн, що становить 97,1 % витрат на страхові виплати; 
допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві — 138,1 млн грн (1,5 %);
одноразову допомогу — 136,2 млн грн (1,4 %), в т.ч. сім’ям медичних та інших працівників, що здійснювались за ра-

хунок коштів фінансової допомоги у сумі 7,6 млн гривень.
Станом на 01.01.2021 щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує від-

повідну частину втраченого заробітку потерпілого, отримують 191,7 тис. осіб, що порівняно з попереднім роком менше 
на 2,1 відсотка.

Водночас сума витрачених коштів за 2020 рік на цей вид виплати склала 8 836,5 млн грн, що на 915,1 млн грн, або на 
11,6 % більше порівняно з 2019 роком. 

Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 3 881,12 грн, що на 470,05 грн, або 13,8 % вище порівняно з по-
переднім роком. 

Чисельність отримувачів щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, по-
рівняно з 2019 роком зменшилась на 3,8 % і складає станом на 01.01.2021 — 9,5 тис. осіб.

Сума витрат на цю виплату за 2020 рік склала 334 млн грн, що на 20,8 млн грн, або 6,6 % більше порівняно з попе-
реднім роком. 

Середньомісячний розмір призначеної виплати за звітний рік склав 3 003,75 грн, що на 330,7 грн (12,4 %) більше по-
рівняно з 2019 роком. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 249 «Про перерахування розміру щомісячних 
страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого» в квітні 2020 року про-
ведено перерахування сум щомісячних страхових виплат на коефіцієнт 1,11 понад 205,2 тисячі потерпілих на виробни-
цтві та особам, які мають право на виплати в разі втрати годувальника, при цьому розмір щомісячних страхових виплат 
збільшився в середньому на 376,4 гривні. Середній розмір щомісячних страхових виплат для 89,1 тис. потерпілих шахта-
рів (членів їх сімей) збільшився на 514,2 гривні.

Потерпілим та особам, які мають право на щомісячні страхові виплати, у яких розмір підвищення щомісячних виплат 
внаслідок проведених перерахунків не перевищив суму індексації, було продовжено проведення індексації їх грошових 
доходів, відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078. 

Загальна сума витрат на індексацію за 2020 рік склала 3,4 млн гривень. З цієї суми 2,8 млн грн, або 81,9 % виплачено 
потерпілим та 0,6 млн грн, або 18,1 % особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Протягом 2020 року одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому призначено 
3 683 особам, що на 183 особи, або 4,7 % менше порівняно з 2019 роком.

Загальна сума витрат на ці виплати склала 56,7 млн грн, що на 3,8 млн грн, або на 7,1 % більше порівняно з 2019 ро-
ком, а середній розмір допомоги на одного потерпілого зріс на 2,1 тис. грн, або 15,1 % і склав за 2020 рік 15,7 тис. гри-
вень.

У 2020 році 339 сім’ям призначено одноразову допомогу в разі смерті потерпілого, що порівняно з 2019 роком на 13 
сімей, або 4 % більше. Сума видатків на виплату одноразової допомоги сім’ї склала 68,1 млн гривень. Одноразова до-
помога в разі смерті потерпілого на одну сім’ю за 2020 рік в середньому призначалась у розмірі 206 тис. грн, що на 13,6 
тис. грн, або 7,1 % більше, ніж у 2019 році. 

У тому числі виплачено одноразову допомогу сім’ям померлих медичних та інших працівників по 35 страхових ви-
падках на суму 7,6 млн грн за рахунок фінансової допомоги із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. Середній розмір допомоги на сім’ю по цих випад-
ках склав 217 тис. гривень. 
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Одноразова допомога у разі смерті потерпілого також була призначена 270 утриманцям, що менше порівняно з 2019 
роком на 35 осіб (11,5 %). Сума одноразової допомоги утриманцям склала 11,4 млн гривень. Середній розмір допомоги на 
одного утриманця склав 42,8 тис. грн, що майже на 3 тис. грн, або 7,4 % більше порівняно з 2019 роком.

Витрати на поховання та пов’язані з цим ритуальні послуги відшкодовані родинам 65 загиблих внаслідок нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворювання на суму 194,1 тис. гривень.

Сума страхової виплати, яка була призначена 8 потерпілим при тимчасовому переведенні їх на легшу роботу, склала 56,8 
тис. гривень. Середній розмір виплати склав 5,5 тис. гривень.

У 2020 році Фонд проводив виплату щомісячних страхових сум 1 224 потерпілим та особам, які мають на це право в ра-
зі смерті потерпілого, що проживають за межами України, в країнах, з якими укладено міжнародну угоду України та пе-
редбачено здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг. Сума виплат за звітний рік склала 51,5 млн гривень.

Виконання обов’язків Фонду щодо забезпечення потерпілих (членів їх сімей), які переміщуються з тимчасово окупованої 
території та районів проведення антитерористичної операції, страховими виплатами протягом звітного періоду здійснюва-
лось відповідно до вимог Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, пе-
редбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та профе-
сійного захворювання, для внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою правління Фонду від 12.12.2018 № 27.

Слід зазначити, що із загальної кількості отримувачів виплат — 47,5 тис. осіб, що становить 23,6 % від загальної кіль-
кості отримувачів щомісячних страхових виплат, є внутрішньо переміщеними особами, які продовжують отримувати стра-
хові виплати на підконтрольній українській владі території. У тому числі 3,2 тис. потерпілих та членів їх сімей, які постійно 
проживають на території України. Сума виплачених коштів у 2020 році склала 2,3 млрд грн, що на 217,7 млн грн, або 10,4 % 
більше, ніж у 2019 році.

На виконання частини третьої статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі — Закон 
№ 1645) Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 17.06.2020 № 498 «Деякі питання надання страхових виплат у 
разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», якою установлено, що у разі захворювання або смерті медичних працівників 
державних і комунальних закладів охорони здоров’я у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, Фонд проводить страхові виплати. 

Для здійснення таких виплат Фонду надана фінансова допомога із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

У 2020 році по 36 страховим випадкам сім’ям медичних працівників, які померли внаслідок інфікування гострою респіра-
торною хворобою COVID-19, виплачено одноразову допомогу, яка призначається в 750-кратному розмірі прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року, тобто по 1 576,5 тис. грн на кожну сім’ю. За-
гальна сума проведених виплат склала 56,8 млн гривень.

Також 9 медичним працівникам, яким встановлено інвалідність, здійснено виплати одноразової допомоги на суму 5 990,7 
тис. грн, із них 6 осіб, які визнані особами з інвалідністю ІІІ групи, отримали виплати у розмірі 630,6 тис. грн (350-кратний 
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року) та 3 особи, яким вста-
новлено ІІ групу інвалідності, у розмірі 735,7 тис. грн (300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Згідно зі статтею 20 Закону № 1105 єдиною соціальною послугою за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності є оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворю-
вань і травм.

Відповідно до частини третьої статті 42 Закону № 1105 Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу для по-
терпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі — потерпілі), у тому числі на 
додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, про-
тезування, реабілітацію у сфері охорони здоров’я, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересу-
вання тощо, якщо потребу в них визначено висновками медико-соціальної експертної комісії та індивідуальною програмою 
реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення).

Однак підпунктом 2 пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553 (набрав чинності 18.04.2020) (далі — Закон № 553) на 
період дії карантину було встановлено обмеження функцій Фонду щодо здійснення поточних видатків на фінансування низ-
ки передбачених Законом № 1105 страхових витрат на медичну та соціальну допомогу, а саме на:

лікарські засоби та вироби медичного призначення для потерпілих;
спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування потерпілих;
санаторно-курортне лікування потерпілих;
додаткове харчування потерпілих;
бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування потерпілих;
лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм застра-

хованих осіб.
Таким чином, внаслідок дії обмежень, встановлених Законом № 553, потерпілі та застраховані особи були позбавлені 

можливості отримати окремі медичні та соціальні послуги у необхідному обсязі.
У той же час, видатки на спеціальний медичний та постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, додаткове хар-

чування для потерпілих та видатки на компенсацію за самостійно придбані потерпілими лікарські засоби і вироби медично-
го призначення нараховувались. Також у частині санаторно-курортного лікування нараховувались, але не фінансувались, 
видатки у випадку самостійного придбання потерпілими путівок на санаторно-курортне лікування та проїзд до санаторно-
курортних закладів та у зворотному напрямку.

Законом України «Про внесення змін до підпункту 2 пункту 5 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 03.11.2020 № 941-IX (набрав чинності 
26.11.2020) зазначені обмеження були усунені, внаслідок чого було відновлено здійснення поточних видатків на фінансу-
вання витрат на медичну та соціальну допомогу для потерпілих, у тому числі лікування застрахованих осіб в реабілітаційних 
відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм, а також були здійснені виплати нарахо-
ваних за період квітень-листопад, але не сплачених обсягів витрат потерпілим.

Таким чином, для забезпечення потерпілих на виробництві медичними та соціальними послугами виконавчою дирекці-
єю Фонду та її робочими органами впродовж 2020 року використано 321,2 млн грн, що становить 64 % від обсягів витрат 
на зазначені цілі у 2019 році (501,2 млн грн).

Найбільш вагомими є витрати на забезпечення потерпілих лікарськими засобами та виробами медичного призначен-
ня, технічними засобами реабілітації, забезпечення необхідними видами доглядів, а також на лікування та їх медичну реа-
білітацію.

Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпечено 12 941 особа, що становить 69 % від кількос-
ті потерпілих порівняно з 2019 роком (18 760 потерпілих), в тому числі — 484 внутрішньо переміщених осіб. Витрати на за-
безпечення потерпілих лікарськими засобами та виробами медичного призначення за 2020 рік склали 74,5 млн гривень.

Технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами) забезпечено 5 136 потерпілих на ви-
робництві та 2 супроводжуючим особам відшкодовано витрати на проїзд до місця протезування особи з інвалідністю, що 
становить 98,8 % від кількості потерпілих, забезпечених у 2019 році (5 199 потерпілих та 7 супроводжуючих осіб), серед них 
— 159 внутрішньо переміщених осіб. Загальний обсяг витрат на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 
(протезно-ортопедичними виробами) у 2020 році склав 58,6 млн гривень.

Виплати на спеціальний медичний догляд отримали 660 осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва (95,4 % від кіль-
кості забезпечених у 2019 році — 692 особи з інвалідністю), на постійний сторонній догляд — 2 168 осіб (94,7 % від кіль-
кості забезпечених за 2019 рік — 2 289 осіб), на побутове обслуговування — 2 645 потерпілих (93,9 % від кількості забез-
печених за 2019 рік — 2 817 потерпілих), серед яких відповідно 141, 266 та 281 — внутрішньо переміщені особи, загаль-
на сума витрат на необхідні види догляду за звітний період склала 129 млн грн (35,5 млн грн, 57,9 млн грн та 35,6 млн грн 
відповідно).

У закладах охорони здоров’я протягом 2020 року проліковано 6 370 потерпілих на виробництві та 1 супроводжуючій осо-
бі відшкодовано витрати на проїзд та проживання, що становить 65,8 % від кількості потерпілих порівняно з 2019 роком 
(9 686 потерпілих та 4 супроводжуючі особи), серед яких внутрішньо переміщені особи становлять 215 осіб, загальна сума 
витрат на лікування потерпілих склала 39,2 млн гривень.

Санаторно-курортним лікуванням впродовж 2020 року забезпечено 849 осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва 
та супроводжуючим особам надано 5 санаторно-курортних путівок (без лікування), що становить 8,4 % від кількості потер-
пілих, забезпечених у 2019 році (10 090 осіб з інвалідністю та 379 путівок для супроводжуючих осіб), із яких 24 потерпі-
лих мають статус внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума витрат на санаторно-курортне лікування потерпілих стано-
вить 11,2 млн гривень.

Спеціальні засоби пересування (коляски) отримали 238 потерпілих та 3 особи отримали післягарантійний ремонт коля-
сок, що становить 76,5 % від кількості потерпілих, забезпечених у 2019 році (311 колясок та 7 колясок — післягарантійний 
ремонт), при цьому внутрішньо переміщені особи отримали 20 колясок. Загальний обсяг витрат на забезпечення потерпі-
лих спеціальними засобами пересування склав 5,0 млн гривень.

Зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами та слуховими апаратами забезпечено 137 
потерпілих, що становить 53,5 % від кількості потерпілих, забезпечених у 2019 році (256 потерпілих), на загальну суму 0,9 
млн гривень. 

Виплати на додаткове харчування у 2020 році отримали 100 потерпілих на загальну суму 1,5 млн гривень. 
Компенсацію витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування отрима-

ли 3 099 осіб з інвалідністю, серед них — 98 внутрішньо переміщених осіб, на загальну суму 1,2 млн гривень. 
У 2020 році 1 052 внутрішньо переміщені особи отримали медичні та соціальні послуги за рахунок коштів Фонду (у 2019 

році — 2 143 особи).
Забезпечення послугами з лікування застрахованих осіб після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відді-

леннях санаторно-курортних закладів здійснювалось шляхом укладення тристоронніх договорів про відшкодування Фон-
дом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи.

Протягом 2020 року на фінансування реабілітаційного лікування використано 85,9 млн грн для забезпечення 6 739 за-
страхованих осіб лікуванням у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і 
травм, що становить 21,2 % від обсягів витрат на зазначені цілі у 2019 році (404,9 млн грн для забезпечення 32 435 осіб). 

За рахунок зазначених коштів послуги з реабілітаційного лікування у 2020 році отримали:
6 477 застрахованих осіб, що складає 22,1 % від обсягу 2019 року (29 294 особи), на загальну суму 83,1 млн грн;
129 дітей (у супроводі застрахованої особи), що складає 9 % від обсягу 2019 року (1 428 дітей), на загальну суму 1,5 

млн грн;
6 застрахованих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), що складає 4 % від обсягу 2019 

року (149 осіб), на загальну суму 0,09 млн грн.
Послуги з харчування та проживання отримали 127 супроводжуючих осіб, у тому числі:

123 застраховані особи, які супроводжували дитину, що складає 8,9 % від обсягу 2019 року (1 385 осіб), на загальну су-
му 1,2 млн грн;

4 супроводжуючі особи застрахованої особи, яка безпосередньо брала участь в АТО, що складає 2,2 % від обсягу 2019 
року (179 осіб), на загальну суму 0,04 млн гривень.

У 2020 році за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності лікування застрахованих осіб та членів їх сімей здійснювалось у реабілітаційних відділеннях 37 санатор-
но-курортних закладів за такими профілями:

нейрореабілітація: підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них), підгострий пе-
ріод черепно-мозкових травм — забезпечено 905 осіб, що складає 13,4 % від загальної чисельності пролікованих застра-
хованих осіб;

м’язово-скелетна реабілітація: підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті (ортопедичних, травматоло-
гічних), ревматологічні захворювання — забезпечено 1 514 осіб, що складає 22,5 %;

м’язово-скелетна реабілітація: підгострий період опіків — 21 особа, з них 11 застрахованих осіб, що складає 0,2% від за-
гальної чисельності пролікованих застрахованих осіб, та 5 дітей у супроводі 5 застрахованих осіб (одного із батьків або осо-
би, яка їх замінює (опікуна, піклувальника);

кардіо-пульмонарна реабілітація: підгострий період інфаркту міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або 
без них), стан після пролікованої нестабільної стенокардії (після оперативних втручань на судинах серця або без них), підго-
стрий період після операцій на серці — забезпечено 1 560 осіб, що складає 23,1 %;

кардіо-пульмонарна реабілітація: підгострий період захворювань легень, підгострий період після операцій на легенях, у 
тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру — забезпечено 506 осіб, з них 383 застраховані осо-
би, що складає 5,7 %, та 64 дитини у супроводі 59 застрахованих осіб (одного із батьків або особи, яка їх замінює (опіку-
на, піклувальника);

кардіо-пульмонарна реабілітація: цукровий діабет — забезпечено 1 119 осіб, з них 1 000 застрахованих осіб, що складає 
14,8 %, та 60 дітей у супроводі 59 застрахованих осіб (одного із батьків або особи, яка їх замінює (опікуна, піклувальника);

інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах травлення — забезпечено 479 
осіб, що складає 7,1 %;

інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оператив-
ного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії) — забезпечено 114 
осіб, що складає 1,7 %;

інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах — забезпече-
но 187 осіб, що складає 2,8 %;

реабілітація при порушенні перебігу вагітності: ускладнена вагітність — забезпечено 306 застрахованих осіб, що скла-
дає 4,5 %;

реабілітація після оперативних втручань на органах зору: підгострий період після оперативних втручань на органах зору 
— забезпечено — 18 осіб, що складає 0,3 %;

медико-психологічна реабілітація учасників АТО: порушення адаптації, розлади, пов’язані із споживанням їжі, неорганіч-
ні розлади сну, соматоформні розлади, неврастенія — забезпечено 6 застрахованих осіб, які безпосередньо брали участь 
в антитерористичній операції (0,1 % від загальної чисельності пролікованих застрахованих осіб), та 4 супроводжуючі особи 
отримали послуги з проживання та харчування.

За 2020 рік робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 6 646 (з них 393 — смертельно) потерпілих від 
нещасних випадків/гострих професійних захворювань на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1/П, пов’язані 
з виробництвом.

У 2020 році порівняно з 2019 роком кількість страхових нещасних випадків збільшилась на 51,3 % (з 4 394 до 6 646), кіль-
кість смертельно травмованих осіб зменшилась на 4,1 % (з 410 до 393).

Це зумовлено випадками інфікування медичних та інших працівників гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусом SARS-CoV-2, роботи яких пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ри-
зику зараження, та які розслідуються як випадки гострого професійного захворювання.

За 2020 рік було зареєстровано 3 054 (з них 66 — смертельно) потерпілих від випадків гострого професійного захворю-
вання з діагнозом COVID-19, на яких було складено акт за формою Н-1/П, пов’язаний з виробництвом, що складає 46 % за-
гальної кількості потерпілих за цей період.

Серед причин страхових нещасних випадків переважають організаційні — 52,7 % (3 501) нещасних випадків. Через інші 
причини сталося 21,7 % (1 444) нещасних випадків, психофізіологічні причини — 16,6 % (1 100) нещасних випадків, тех-
нічні причини — 7,4 % (495) нещасних випадків, через техногенні, природні, екологічні та соціальні причини — 1,6 % (106) 
нещасних випадків.

За 2020 рік порівняно з 2019 роком кількість професійних захворювань за даними актів за формою П-4 зменшилась на 
7,9 %, або на 190 захворювань (з 2 410 до 2 220). 

З метою надання роботодавцям постійної допомоги у вирішенні питань збереження здоров’я людини та забезпечення 
безпеки праці протягом 2020 року страховими експертами з охорони праці надано 29 753 консультації, на засадах співпра-
ці з роботодавцями робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підприємствах взято участь у проведенні 3 221 семі-
нарів, нарад, круглих столів, конкурсів.

Станом на 01 січня 2021 року кількість страхувальників у Фонді становила 3 348 716 осіб, з них: юридичних осіб — 
1 465 564, фізичних осіб — 1 883 152.

Протягом 2020 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду проведено 13 326 перевірок страхувальників щодо 
правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду. 

Сума коштів Фонду, охоплена контролюючими заходами у 2020 році, становила 9 105 829,1 тис. гривень.
За результатами проведення перевірок виявлено порушень порядку використання коштів Фонду на суму 20 325,7 тис. 

грн та застосовано фінансових санкцій на суму 10 586,1 тис. гривень.
У 2020 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду проведено 632 планові перевірки закладів охорони здоров’я 

з питань обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності (лікувально-профілактичних — 574, реабіліта-
ційних відділень санаторно-курортних закладів — 1, МСЕК — 22, травмпунктів — 35).

Також проведено 3 047 позапланових перевірок закладів охорони здоров’я з питань обґрунтованості видачі та продо-
вження листків непрацездатності застрахованим особам, що на 264 перевірки більше, ніж у 2019 році.

При здійсненні перевірок у 2020 році перевірено 843 312 листків непрацездатності (у тому числі під час: планових, поза-
планових перевірок та участі у роботі комісій закладів охорони здоров’я — 162 641, перевірок страхувальників — 680 671).

За результатами перевірок страхувальників встановлено, що 54 005 листків непрацездатності видано з порушенням Ін-
струкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працез-
датності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 
03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406, що становить 7,9 % від листків непрацездатності, які перевірені під час перевірок стра-
хувальників, або 6,4 % від загальної кількості перевірених листків непрацездатності.

Також під час проведення перевірок закладів охорони здоров’я виявлено, що 9 149 листків непрацездатності видано з по-
рушеннями Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої 
наказом МОЗ України від 13.11.2001 № 455, що становить 5,6 % від листків непрацездатності, які перевірені під час переві-
рок у закладах охорони здоров’я, або 1,1 % від загальної кількості перевірених листків непрацездатності, у тому числі 714 
— необґрунтовано виданих (0,4 % від перевірених у закладах охорони здоров’я) та 2 797 — необґрунтовано продовжених 
(1,7 % від перевірених у закладах охорони здоров’я).

По 1 912 випадках необґрунтованої видачі та продовження листків непрацездатності робочими органами виконавчої ди-
рекції Фонду за 2020 рік внесено 474 подання до закладів охорони здоров’я.

За результатами перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності відшкодовано бюджету 
Фонду за 2020 рік 1,97 млн гривень.

У 2020 році видатки Фонду по виконанню обов’язків страховика становили 25,5 млн грн, що складає 52,2 % від показни-
ків, передбачених на рік (48,9 млн грн), що спричинено дією обмежень в здійсненні Фондом видатків на період дії каранти-
ну, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, запроваджених Законом № 553. Порівняно з 2019 роком ви-
датки зменшилися на 8,1 млн грн, або 24,1 відсотка.

Витрати на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду в 2020 році склали 44,4 млн грн, або 
94 % від планових показників. 

У 2020 році на поточні та капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів використано коштів на за-
гальну суму 1 327,1 млн грн, або 97,9 % від планованих показників (1 355,3 млн гривень). Капітальні видатки у 2020 році не 
здійснювалися у зв’язку із дією Закону № 553.

При цьому видатки на використання товарів і послуг (оплата оренди, комунальних платежів, придбання матеріалів, ви-
датки на відрядження) склали 65,1 млн грн, або 81,1 % від планових показників (80,2 млн грн) та порівняно з 2019 роком 
зменшились на 3,7 млн грн, або на 5,4 відсотка.

У зв’язку із завершенням бюджетного року та неможливістю відповідно здійснення фінансування за рахунок надходжен-
ня коштів за останні дні грудня 2020 року утворився залишок коштів на початок 2021 року в розмірі 721,6 млн гривень. 

При цьому станом на 01.01.2021 залишилися непрофінансованими заяви-розрахунки, надані страхувальниками до фі-
нансування матеріального забезпечення та окремих страхових виплат в Єдиній інформаційно-аналітичній системі (ЄІАС) 
Фонду, за період з 15 по 31 грудня 2020 року (12 робочих днів) на суму 1 649,9 млн гривень. Ця заборгованість виникла че-
рез збільшення видатків Фонду порівняно із надходженням коштів до Фонду, а також несправдження показників доходної 
частини Фонду в 2020 році.

Виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами здійснюються скоординовані з місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування заходи щодо налагодження ефективної співпраці зі створеними в рамках ре-
формування адміністративно-територіального устрою об’єднаними територіальними громадами (далі — ОТГ).

З 1 438 ОТГ, які діяли в Україні на кінець звітного року, у 1 015 (70,6 %) забезпечено представництво уповноважених 
працівників Фонду для ведення за місцем реєстрації застрахованих осіб прийому громадян та надання консультаційних 
послуг. На офіційних вебсайтах та довідкових стендах ОТГ розміщено інформаційні бюлетені з роз’ясненнями прав та 
обов’язків застрахованих осіб, порядку отримання страхових виплат, матеріального забезпечення, медико-соціальних по-
слуг та контактними даними посадових осіб робочих органів Фонду. З переважною більшістю ОТГ робочими органами укла-
дено угоди (меморандуми) про співробітництво.

У 2020 році відбулося 5 засідань правління Фонду, на яких було прийнято 25 постанов правління та надано 4 протоколь-
них доручення.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2 +3 +1 +6 Черкаська 0 +5 +6 +11
Житомирська -2 +3 0 +5 Кіровоградська +1 +6 +8 +13
Чернігівська -2 +3 +2 +7 Полтавська +1 +6 +6 +11
Сумська +2 -3 +3 +8 Дніпропетровська +2 +7 +8 +13
Закарпатська -1 +4 0 +5 Одеська +2 +7 +10 +15
Рівненська -2 +3 0 +5 Миколаївська +3 +8 +9 +14
Львівська +2 -3 0 +5 Херсонська +3 +8 +10 +15
Івано-Франківська -2 +3 0 +5 Запорізька +2 +7 +8 +13
Волинська -2 +3 0 +5 Харківська +1 +6 +7 +12
Хмельницька -2 +3 0 +5 Донецька +2 +7 +8 +13
Чернівецька -1 +4 -1 +4 Луганська +2 +7 +7 +12
Тернопільська -2 +3 0 +5 Крим +2 +7 +10 +15
Вінницька -1 +4 +2 +7 Київ 0 +2 +3 +5

Укргiдрометцентр

Дочірнє підприємство «Рівненський облавтодор» Відкрито-
го акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія 
«Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31994540 адреса: 
33028, м. Рівне, вул. Пластова, 7) повідомляє про припинення 
(ліквідацію) підприємства та його філій відповідно до наказу 
акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Ав-
томобільні дороги України» від 05.11.2021 № 211.

Вимоги кредиторів розглядаються в строк до 06.01.2022 р.
Довідки за телефоном (0362) 633-534.

__________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  

господарювання)
______________20217158247___________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впли-

ву на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошен-
ня, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій гро-
мадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Повітряна  лінія  електропередачі  220 кВ  довжиною  67 км у межах             

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
Щастинського та Сєвєродонецького районів в Луганській області                

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),  
місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (НЕК «УКРЕНЕРГО») код з ЄДРПОУ 00100227 
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, тел.:  +380 (44) 238-38-38 
Електронна пошта: nec-kanc@ua.energy
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського об-

говорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля.
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35.
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
Тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50. 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до вимог чинного законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде дозвіл на виконання будівельних робіт, що 
видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та інші 
дозвільні документи, які видаються органами державної влади та місцево-
го самоврядування.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-
ня цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-
формації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауважен-
ня та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Укра-
їни гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на да-
ти, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Громадські слухання (другі) відбудуться ____________________________
________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
буд. 35.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
Тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50. 
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35.
Контактна особа: Котяш Лада Павлівна.
Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40,
+38 (044) 206-31-50. 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 238-ми аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

ТОВ «Енерджі С», 61166, м. Харків, пр. Науки, 38. 
З 02.12.21 р., з пн. по пт., з 9.00 до 18.00.
Контакта особа: Довгалюк Володимир Вікторович, в.о. директора
Тел. +380 (96) 565-88-98
ТОВ «ГЕОТОП», 49000, м. Дніпро, вул. Січеславскька набережна, 15-А, оф. 13
З 02.12.21 р., з пн. по пт., з 9.00 до 18.00.
Контакта особа: Говоруха Олег Володимирович, директор
Тел. + 380 (67) 799-42-53
Щастинська міська військово-цивільна адміністрація Щастинського райо-

ну Луганської області, Луганська область, с.Передільське та с.Трьохізбенка 
біля адміністративних будівель.

З 02.12.21 р , з пн. по пт., з 8.00 до 17.00
Муратівський старостинський округ
Луганська область, Новоайдарский р-н, с. Муратово, вул. Октябрьська,  

б. 14,
З 02.12.21 р , з пн. по пт., з 8.00 до 17.00

Південним міжобласним територіальним відділенням Ан-

тимонопольного комітету України, у зв’язку із неможливіс-

тю вручення вимоги № 65-02/3916 від 08.10.2021 про на-

дання інформації ТОВ «ІНВІТ ГРУП» (вул. Космонавтів, буд. 

36, прим. 805Б, м. Одеса 65078, ідентифікаційний код – 

39870071) за місце знаходженням, вказана вимога розміщена 

на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України  

(http://www.amcu.gov.ua).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н.,

відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно 
з’явитися 07 грудня 2021 року о 15 год 00 хв до слідчого судді 
Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 15, для участі як підозрюваного 
у розгляді клопотання слідчого слідчої групи – слідчого пер-
шого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у 
зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Державно-
го бюро розслідувань Єрохіна Ігора Анатолійовича про обран-
ня запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрю-
ваному Януковичу Віктору Федоровичу, 09.07.1950 р.н., у кри-
мінальному провадженні № 62021000000000279 від 09.04.2021 
(справа № 757/44186/21-к).

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно 
статті 138 КПК України: 

1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-
рання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення;

3)  обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого 
часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 

5)  тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості тимчасово залишити цей заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 
осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7)  несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про не-

можливість прибути до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, 

цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження який був у встановленому КПК 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження 
отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її зміс-
том іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не 
повідомив про причини свого неприбуття, на нього наклада-
ється грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розмі-
ру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, 
до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосо-
вано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть від-
повідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судо-
вий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-
важної причини більше як два рази) підозрюваним, обвинува-
ченим, який перебуває поза межами України, є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеці-
ального судового провадження.

09.12.2021 року о 13-30 годині в Ленінському районному су-
ді м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 
20, каб. 10 (суддя Грінчук О.П.), відбудеться слухання спеціаль-
ного провадження по обвинуваченню Кульшаня Владислава 
Олександровича, 22.05.1988 р. н., уродженця м. Харкова, укра-
їнця, громадянина України, неодруженого, раніше не судимого, 
з вищою освітою, працюючого старшим державним виконав-
цем Ленінського відділу ДВС ХМУ юстиції, зареєстрованого за 
адресою: м. Харків, пр. Гагаріна,176, кв. 30, у вчиненні кримі-
нального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК Укра-
їни. В разі неявки обвинуваченого в судове засідання, справа 
буде розглянута у його відсутність.

10 листопада 2021 року 
Повістка/повідомлення про виклик до суду у кримінальному 

провадженні
Кримінальне провадження № 11-кп/824/1161/2021

Київський апеляційний суд  
________________________________

(найменування суду)
викликає Вас як обвинуваченого на 
22 грудня 2021 року на 10 год. 30 хв. 
для участі в розгляді апеляційного про-
вадження за апеляційною скаргою за-
хисника Хатнюк Ольги Олександрівни 
в інтересах обвинуваченого Бєлавєн-
цева Олега Євгеновича на вирок Свято-
шинського районного суду м. Києва від 
18 березня 2019 року, у кримінальному 
провадженні № 42016000000002290 по 
обвинуваченню Бєлавєнцева Олега Єв-
геновича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, 
ч. 3 ст. 110 (в редакції Закону до 08 
квітня 2014 року), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 
(в редакції Закону до 08 квітня 2014 ро-
ку), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України.

Місцезнаходження суду:
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а

Суддя-доповідач: Васильєва М.А. 
________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому:  Бєлавєнцеву Олегу  
Євгеновичу

Місцезнаходження/місце  
проживання:
Російська Федерація, Ставрополь-
ський край, м. П’ятигорськ, пр. Кі-
рова, буд. 26
Додатково просимо подати такі 
документи:
що посвідчують особу

Повідомляємо, що Ваша явка в су-
дове засідання 22 грудня 2021 ро-
ку є обов’язковою.

Нагадуємо про обов’язок зазда-
легідь повідомити про неможли-
вість з’явлення до суду.

Тел./факс (044) 284-15-77; (044) 
284-14-56
е-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 
КПК України:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 
або інші подібні обставини);
4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу вна-
слідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 
з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або сер-
йозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи за ви-
кликом.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, 
цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також на-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — стат-
тею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх 
представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекла-
дача і експерта — статтею 327  КПК України.
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