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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

  

ЛИСТ

  

від 02.10.2015 р. N 5.2-32-1565

  

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
додатково до листа про застосування пункту 29 Порядку обчислення середньої
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266, при наданні допомоги по тимчасовій
непрацездатності, повідомляє наступне.

  

Згідно роз'яснень, наданих листом Міністерства соціальної політики України від
17.09.2015 р. N 529/18/99-15, якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням
страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного
соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців,
середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності,
оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця
визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові
внески, але в розрахунку на місяць не вище розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

  

Допомогу по тимчасовій непрацездатності необхідно розраховувати в такій
послідовності:

  

1) розраховується середньоденна заробітна плата виходячи з фактичних виплат;

  

2) розраховується сума денної виплати (середньоденна заробітна плата збільшується на
відсоток страхового стажу);
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3) порівнюється сума денної виплати з виплатою, розрахованої з мінімальної заробітної
плати;

  

4) якщо сума денної виплати не перевищує мінімальну виплату, ця сума множиться на
кількість днів, що підлягають оплаті;

  

5) якщо сума денної виплати перевищує мінімальну виплату, то сума виплати
розраховується виходячи з мінімальної виплати (враховуючи норму статті 19 Закону
України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 23.09.1999 р. N
1105, без додаткового обліку відсотка страхового стажу).

  

Що стосується допомоги по вагітності та пологах, то відповідно до частини 1 статті 26
Закону ця допомога не залежить від страхового стажу застрахованої особи і при
застосуванні пункту 29 Порядку середня заробітна плата для розрахунку допомоги по
вагітності та пологах визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої
сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру
мінімальної заробітної плати і не менше розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом у місяці настання страхового випадку.

        

В. о. директора

  

Т. Нагорна
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