
3 листопада – День працівника соціальної сфери 
 

 Під опікою Фонду соціального страхування України знаходиться понад 12,7 

млн застрахованих осіб – працевлаштованих і самозайнятих осіб, ФОП, осіб, що 

працюють на умовах цивільно-правових договорів. Зазначені особи мають право 

на отримання допомог, страхових виплат, медичних і соціальних послуг за 

рахунок коштів Фонду у разі настання страхового випадку в період роботи. 

 Фонд соціального страхування України в разі настання страхового випадку 

здійснює надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності, допомоги по 

вагітності та пологах, допомоги на поховання; за наявності медичних показів 

фінансує проходження курсу реабілітаційного лікування на базі санаторно-

курортних закладів; у разі нещасних випадків на виробництві або набуття 

професійних захворювань здійснює оплату лікування всіх прямих наслідків 

нещасних випадків, у разі часткової або повної втрати працездатності здійснює 

надання одноразової допомоги та щомісячних страхових виплат, фінансує 

санаторно-курортне лікування, забезпечення технічними засобами реабілітації, 

ліками та медичними виробами тощо. 

 Із початку поточного року Чернігівським відділенням було здійснено 

страхових виплат потерпілим на виробництві на загальну суму понад 23,8 млн 

грн, на медичну та соціальну допомогу було витрачено близько 6,1 млн грн, 

санаторно-курортне лікування отримали 29 осіб. Щомісячні страхові виплати 

здійснюються 1380 потерпілим та членам їх сімей. Усі вони в повному обсязі 

отримують страхові виплати, відшкодування на медичну та соціальну 

реабілітацію за рахунок коштів Фонду. Крім того, відділення здійснює виплату 

матеріального забезпечення застрахованим особам, що включає допомогу по 

тимчасовій непрацездатності (у тому числі по догляду за хворою дитиною), 

допомогу по вагітності та пологах та допомогу на поховання. Право на зазначені 

виплати мають усі працевлаштовані особи, а також самозайняті та фізичні особи-

підприємці. Із початку року на ці цілі Чернігівським відділенням було витрачено 

понад 23,8 млн гривень. 

 Задля збереження здоров’я та життя працюючої людини Фондом 

соціального страхування України постійно проводяться профілактичні заходи, 

спрямовані на запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним 

захворюванням, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами 

праці. 

 
Тетяна Мурашко, начальник Чернігівського відділення управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області 


