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Прес-реліз

Порядок виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності
учасникам АТО (ООС)

Відповідно до п.11 ст.12 Закону України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII (далі –
Закон) учасникам бойових дій надається виплата допомоги по тимчасовій
непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати
незалежно від стажу роботи.
Право на такі виплати має кожна застрахована особа (така, що
сплачує, або за яку сплачує роботодавець єдиний соціальний внесок — тобто
кожна офіційно працевлаштована в установі, організації, на підприємстві
будь-якої форми власності чи у фізичної особи-підприємця особа), а також
добровільно застраховані особи.
Умови надання такої допомоги!
Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю надається
застрахованій особі у разі настання одного з таких страхових випадків:
1) тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не
пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;
2) необхідність догляду за хворою дитиною;
3) необхідність догляду за хворим членом сім’ї;
4) догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом
віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією
дитиною;
5) карантин, введений органами санітарно-епідеміологічної служби;
6) тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до
медичного висновку на легшу, нижче оплачувану роботу;
7) протезування у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства;

8) реабілітаційне лікування (реабілітаційне лікування для
застрахованих осіб і членів їхніх сімей оплачується повністю за рахунок
коштів фонду).
Які документи потрібні?
Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є
виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (зразок
документу та інструкції по його заповненню додається статті), а в разі
роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена
підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
Щоб отримати матеріальне забезпечення за рахунок коштів фонду,
застрахована особа має передати оригінал листка непрацездатності своєму
роботодавцю.
Розмір виплат?
Розмір допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
залежить від страхового стажу застрахованої особи, розміру
середньоденної заробітної плати та наявності пільг.
Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення
нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної
плати, на яку нараховано єдиний внесок, на кількість календарних днів
періоду перебування у трудових відносинах у розрахунковому періоді без
урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин.
Для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від
страхового стажу застраховані особи додають копії відповідних посвідчень
або інші документи, які підтверджують право на пільгу.
До пільгових категорій відносять:
 осіб, які належать до 1—3 категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. За страховими випадками, які настали з 01
січня 2015 року, пільга з виплати допомоги в розмірі 100% середньої
зарплати незалежно від страхового стажу не надається працівникамчорнобильцям 4-ї категорії;
 одного з батьків або особу, яка їх замінює, яка доглядає за хворою
дитиною віком до 14 років, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
 ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону (у тому числі
осіб, які брали безпосередню участь в ООС (АТО) та мають

посвідчення учасника бойових дій або виписку із єдиного державного
реєстру учасників бойових дій);
 осіб, віднесених до жертв нацистських переслідувань відповідно до
Закону України «Про жертв нацистських переслідувань»;
 донорів, які мають право на пільгу, передбачену ст. 10 Закону України
«Про донорство крові та її компонентів».
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, що сталася
внаслідок алкогольного сп’яніння, фондом не надається.
Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за рахунок коштів
фонду не надається через захворювання або травму, що сталися внаслідок
алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з
таким сп’янінням. Якщо застрахована особа надала для призначення
допомоги листок непрацездатності з позначкою «алкогольне сп’яніння»,
комісія із соціального страхування підприємства, установи, організації
повинна вжити необхідних заходів для з’ясування причин і обставин, за
якими ця особа отримала травму або захворювання, що призвело до її
тимчасової непрацездатності, та встановити наявність причинного
зв’язку травми з вживанням алкоголю. Якщо такий зв’язок встановлено,
комісія приймає рішення про відмову в наданні допомоги. У випадку, коли
травма не пов’язана з вживанням алкоголю, допомога надається на
загальних підставах.
Граничні
забезпечення!

строки

на

отримання

виплат

матеріального

Незалежно від дати настання страхового випадку починаючи з
01.01.2015 р. передбачено граничні строки на отримання виплат
матеріального забезпечення. Так, матеріальне забезпечення виплачується,
якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти
календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення
інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами,
смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її
утриманні.
Отримати консультацію з правових питань можна у Першому
миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, який працює за адресою: м. Миколаїв, вул.. Образцова, 4а/2, (0512)
– 47-20-90, 47-20-91 або у відділі «Ольшанське бюро правової допомоги» - м.
Миколаїв, вул. Очаківська, 142, тел. (0512) 48-00-17.

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних
та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

