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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
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Відповідно до частини 2 статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування" від 23.09.99 р. N 1105 (далі - Закон N 1105) допомога по
тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з
нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується
Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь
період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною
експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше
встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період
втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

  

Згідно із частиною 1 статті 31 Закону N 1105 підставою для призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому
порядку листок непрацездатності.

  

Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг
приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється
(обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять
представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб
(виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника)
або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб), відповідно до
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частини 3 статті 30 Закону N 1105.

  

Обов'язкова наявність акта розслідування нещасного випадку невиробничого характеру
при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми, не
пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, чинним законодавством не
передбачена.

  

У разі потреби комісія із соціального страхування організації сама з'ясовує обставини та
причини нещасного випадку, що стався з працівником, і приймає рішення про
призначення або відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності, що
фіксується у протоколі засідання комісії. При цьому акт за формою НТ відповідно до
Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. N 270, комісія не
складає, оскільки це не є її компетенцією.

  

Згідно із пунктом 3 частини 2 статті 15 Закону N 1105 під час перевірки правильності
використання коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем даних
страхувальник зобов'язаний надавати посадовим особам Фонду необхідні документи та
пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

  

Отже, у разі виникнення питань щодо призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності у зв’язку з травмою, не пов'язаною з виконанням трудових обов'язків,
за вимогою працівників Фонду, які здійснюють перевірку, комісією із соціального
страхування надається протокол засідання комісії щодо прийняття даного рішення, інші
матеріали розслідування, проведеного комісією із соціального страхування, або ж акт за
формою НТ у разі, якщо його було складено.

  

Відповідно до пункту 5.1.6 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.04.2008 р. N 189, у
разі звернення хворого з приводу нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві без направлення підприємства в медичній карті амбулаторного
(стаціонарного) хворого лікуючий лікар вказує дату та час звернення хворого; дату, час,
місце та обставини травми; вид травми (виробнича чи побутова) зі слів хворого, які
надалі не можуть виправлятись або змінюватись.
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Для захисту права застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення у
випадку отримання травми в робочий час комісії необхідно керуватись результатами
розслідування нещасного випадку на виробництві, проведеного відповідно до вимог
Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30.11.2011 р. N 1232.

  

У разі визнання нещасного випадку таким, що не пов'язаний з виробництвом,
страхувальником складається акт за формою Н-5 або акт за формою НТ, які комісія із
соціального страхування підприємства приймає до уваги при прийнятті рішення про
призначення матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.

  

Профи Винс
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