
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ  
У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
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ЗАКОН УКРАЇНИ  
“Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням”  

від 18 січня 2001 року № 2240-III  
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Закон № 2240 набрав чинності 28 лютого 2001 року 



ЗАКОН УКРАЇНИ  
“Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”  

23 вересня 1999 року № 1105-XIV   

(в редакції Закону  України від 28 грудня 2014 року N 77-VIII)  
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Нова редакція Закону № 1105  
набрала чинності 01 січня 2015 року 



Страховий стаж  
ключова складова розрахунку допомоги  

по тимчасовій непрацездатності  
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Страховий стаж  
Відповідно до частини 1 статті 21 Закону № 1105 страховий стаж - період (строк), 

протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові 

внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. 

Тобто, для зарахування періоду до страхового стажу має бути одночасно виконано дві 

умови: 

- особа має підлягати загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню 

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; 

- має бути сплачено єдиний внесок в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий 

внесок. 
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Особи, які підлягають страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою 
працездатності  (ст. 18 Закону № 1105) 

(зі змінами внесеними Законом України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій від  03 жовтня 2017 

року № 2148-VIII (набрав чинності 11.10.2017)) 
 

Страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які 
працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, 
на інших підставах, передбачених законом на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в 
іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах 
нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи – 
підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени 
фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають 
страхуванню на інших підставах. 
 

Стаття 46 Конституції України.  
Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних  
від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 



Стаття 46 Конституції України.  
Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних  
від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується  
застрахованим особам залежно від їх страхового стажу  
в таких розмірах від середньої заробітної плати (СЗП):  

до 31.12.2014 р. включно після 01.01.2015 р. 

60 % СЗП - особам, які мають страховий стаж до 
5 років;  

50 % СЗП - особам, які мають страховий стаж до 
3 років;  

80 % СЗП- особам,  
які мають страховий стаж  
від 5 до 8 років 

60 % СЗП- особам,  
які мають страховий стаж  
від 3 до 5 років 

100 % СЗП - особам, які мають страховий стаж 
понад 8 років 

70 % СЗП- особам,  
які мають страховий стаж  
від 5 до 8 років 

100 % СЗП - особам, які мають страховий стаж 
понад 8 років 
 



Без врахування страхового стажу виплати в розмірі 100 % середньої 
заробітної плати здійснюється наступним категоріям осіб: 
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Пільгова категорія Підстава для надання пільги 

Застраховані особи, віднесені до 1 - 3 категорій осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Наявність відповідного посвідчення (постанова КМУ від 
11 липня 2018 р.  
№ 551).  

Один з батьків або особа, що їх замінює та доглядає 
хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від аварії 
на ЧАЕС 

Наявність у дитини відповідного посвідчення 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" 

Наявність відповідного посвідчення 
 

Особи віднесені до жертв нацистських переслідувань Наявність відповідного посвідчення 
 

Постраждалі учасники Революції Гідності Наявність відповідного посвідчення (постанова КМУ від 
28 лютого 2018 р. N 119) 



Без врахування страхового стажу виплати в розмірі 100 % середньої 
заробітної плати здійснюється наступним категоріям осіб: 
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Пільгова категорія Підстава для надання пільги 

Особи, реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію 
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 
років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) 
позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового 
безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного 
закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу 

Наявність відповідного рішення про 
реабілітацію Національної комісії із 
реабілітації 

Донори, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону 
України "Про донорство крові та її компонентів" 

Пільга надається протягом року після 
здачі крові у кількості, що дорівнює двом 
разовим максимально допустимим дозам. 
Підставою для надання пільги є довідка за 
формою 435/о та посвідчення донора 
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Для розрахунку страхового стажу для оплати тимчасової 
непрацездатності виділяємо кілька умовних періодів:  

-   по 27.02.2001 обчислюємо трудовий стаж 

-  з 28.02.2001 по 31.12.2010 обчислюємо страховий стаж згідно 
Закону № 2240 

-    з 01.01.2011 визначаємо страховий стаж на підставі даних 
Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального 
страхування з урахуванням змін, внесених Законом про ЄСВ 

-    з 11.10.2017 визначаємо страховий стаж з урахуванням змін, 
внесених Законом № 2148 
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Зарахування до страхового стажу трудового стажу працівника набутого 
до 27.02.2001 р. (до набрання чинності Законом № 2240) включно 

До страхового стажу 
зараховується  
загальний трудовий стаж 
набутий працівником до 
набрання чинності  
Законом № 2240 відповідно до 
законодавства, що діяло раніше 
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Зарахування до страхового стажу трудового стажу працівника набутого 
до 27.02.2001 р. включно 

До загального трудового стажу згідно постанови 
КМУ від 19 жовтня 1998 р. № 1658 зараховується 

- робота на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від форм власності, 

- служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх 
військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених 
відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ; 

- час перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі; 
- час перебування на службі в митних органах; 
- період перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних громадських 

роботах та період одержання допомоги (в тому числі матеріальної) по безробіттю; 
- час догляду одного з батьків за потерпілою дитиною внаслідок Чорнобильської 

катастрофи до досягнення нею віку 12 років; 
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Зарахування до страхового стажу трудового стажу працівника набутого 
до 27.02.2001 р. включно 

- час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за 
дитиною до досягнення нею 3-річного віку і відпустки по догляду за 
дитиною до 6 років; 

- час роботи або виробничої практики на робочих місцях і посадах, що 
оплачуються, у період навчання у вищому закладі освіти; 

- час навчання у професійно-технічному закладі освіти; 
- час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним 

звільненням або переведенням на іншу роботу; 
- час вимушеного прогулу особи, взятої під захист; 
- термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а також час, 

протягом якого громадянин не працював у зв'язку з незаконним 
відстороненням від роботи (посади). 

 



з 01.01.2011 р.  
у зв’язку з набранням чинності  

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування»  

порядок обчислення страхового стажу зазнав суттєвих змін 
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Страховий стаж 
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Відмінності у визначенні періодів, що зараховуються до страхового стажу 
по «лікарняним» 

з 28.02.2001 р. 
до 31.12.2010 р. 

з 01.01.2011 р. 

Період (сума періодів), протягом якого особа 
підлягає загальнообов'язковому державному 
соціальному страхуванню у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності, і сплачує 
або за неї сплачуються страхові внески до 
Фонду.  
 

Період (строк), протягом якого особа підлягала 
загальнообов'язковому державному 
соціальному страхуванню у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності, та за 
який щомісяця сплачено нею та 
роботодавцем або нею страхові внески в сумі 
не меншій, ніж мінімальний страховий 
внесок. 
  

Страховий стаж обчислюється в місяцях 
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Також при обчисленні страхового стажу за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у 
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності необхідно 
враховувати періоди, які зараховуються до страхового стажу 
без сплати страхових внесків до Фонду, відповідно до абзацу 
другого частини першої статті 21 Закону № 1105 та абзацу 
другого частини першої статті 7 Закону № 2240, а саме: 
 
– період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку; 
 
– період отримання виплат за окремими видами соціального 
страхування, крім пенсій усіх видів; 
 
– період отримання пенсії по інвалідності з 2011 року. 
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03.10.2017 року прийнято Закон № 2148 про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій   
  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
 
До страхового стажу прирівнюється також періоди,  
починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа  
не підлягала страхуванню за цим Законом,  
 
але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок  
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  
відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 
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Мінімальний страховий внесок —сума коштів, що визначається 
розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати і 
розміру єдиного внеску на соціальне страхування, встановлених 
законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід);  
(п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 1105). 

Мінімальний страховий внесок  

Приклад розрахунку мінімального страхового внеску: 
Ставка ЄСВ в частині нарахування складає 22% 
Станом на 01.01.2018 р. розмір мінімальної заробітної плати складає 
-3723 грн. (відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік») 
Розраховуємо мінімальний страховий внесок: 
3723 грн. (мін. зар. плата) х 22% (розмір ЄСВ) = 819,06 грн. 
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Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж 
мінімальний страховий внесок, цей період зараховують до страхового стажу 
за формулою:  
 

ТП = Св ÷ В 
 
де  
ТП — тривалість періоду, що зараховують до страхового стажу та     
визначають у місяцях;  
Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, сплаченого за відповідний місяць;  
В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.  
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з 1 січня 2016 року  
внесено зміни до частини 5 статті 8 Закону про ЄСВ 

 

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який 
отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску. 
 
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел 
не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена 
цією частиною, застосовується до визначеної бази нарахування 
незалежно від її розміру. 
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Роз'яснення ДФС України 
 

Відповідно до листа Державної фіскальної служби України від 29.01.2016 р. N 1394/5/99-99-17-03-03-16 
сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої у поточному місяці заробітної плати 
незалежно від її розміру у разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи. 
Разом з тим, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на місяць, за який отримано заробітної плати (доходів): 
 

- якщо дохід не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, та ставки ЄСВ у разі нарахування; 
- працівнику, який частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати; 
- працівнику, який частину місяця перебував у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку; 
- працівнику, у якого наявні прогули; 
- працівнику, якщо він частину місяця хворів і не надав роботодавцю лікарняний лист; 
- працівнику, який перебував на лікарняному та якому допомога по тимчасовій непрацездатності 

нарахована в розмірі 50 (60, 70) % середньої заробітної плати. 
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Страховий стаж за даними Реєстру застрахованих осіб  
Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 
Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд,  
органи якого надають індивідуальні відомості про застраховану особу  
з Державного реєстру (в т. ч. дані про страховий стаж)  
відповідно до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженою 
постановою правління ПФУ від18.06.2014 № 10-1 (у редакції постанови правління 
Пенсійного фонду України від 27.03.2018 № 8-1) 

Страхувальникам надається інформація із Реєстру застрахованих осіб про 
застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з цими 
страхувальниками, за період перебування особи у трудових відносинах із 
страхувальником, а також відомості про страховий стаж цих застрахованих 
осіб, необхідні для призначення соціальних виплат. 
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Страховий стаж за даними Реєстру застрахованих осіб  
Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 
Розрахунок страхового стажу за даними Реєстру застрахованих осіб можна 
здійснити за наступними додатками до Положенням про реєстр застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 18.06.2014 № 10-1 (у 
редакції постанови ПФУ від 27.03.2018 № 8-1): 
 
додаток 4 «Форма ОК-5»; 
 
додаток 5 «Форма ОК-7»; 
 
додаток 9 «Дані про трудовий та страховий стаж». 
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Страховий стаж за даними Реєстру застрахованих осіб  
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соціального страхування 

Інформація з Реєстру застрахованих осіб формується за допомогою 
програмних засобів ведення цього реєстру на підставі відомостей, що 
містяться у ньому, з присвоєнням індексного номера документу та 
фіксацією дати та часу його формування. 
 
Сформований програмним способом документ про інформацію з Реєстру 
застрахованих осіб включає обов'язкові атрибути - перевірочні коди 
(цифровий та QR) та засвідчується електронним цифровим підписом, що 
є аналогом електронної печатки Пенсійного фонду України. 
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Порядок отримання інформації про страховий стаж працівника  за 
допомогою інтернет-порталу Пенсійного Фонду України 

https://portal.pfu.gov.ua 
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Оскільки страховий стаж обчислюють у місяцях (ч. 3 ст. 21 
Закону № 1105 ) для розрахунку стажу можна застосувати 
наступну формулу: 
Тп = Кфакт ÷ Ккаленд, 
де Тп — тривалість періоду страхового стажу в місяцях; 
Кфакт — кількість днів певного місяця в графі «Страховий стаж»; 
Ккаленд — кількість календарних днів у цьому місяці. На попередньому слайді в умовній формі ОК-7 у вересні 2015 року 
в графі страховий стаж вказано 12 днів переведемо їх у місяці за 
допомогою вищевказаної формули: 
12 к.д.÷ 30 к.д. вересня = 0,4 (міс.) 
 



Відомості про стаж без сплати страхових внесків (БСВ)  
у формі ОК-7 

Щоб зарахувати відповідні періоди до стажу, маємо «розкодувати» шосту графу таблиці — 
«Код підстави для обліку стажу БСВ». 
Розшифрування кодів наведено в Довіднику кодів підстав для обліку стажу окремим 
категоріям осіб відповідно до законодавства.  
 

Цей Довідник є Додатком № 3 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту 
щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, затвердженого , затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (у 
редакції наказу Мінфіну від 11.04.2016 № 441). 
 

Код підстави для обліку стажу БСВ — 3П3056А3. Саме так згідно з Довідником позначають 
період одержання допомоги по безробіттю, який включається до страхового стажу як період, 
за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску (абз. 2 
ч. 1 ст. 21 Закону № 1105 ). 
 

http://1k.expertus.ua/


Відомості про стаж без сплати страхових внесків (БСВ)  
у формі ОК-7 

Таким чином, за наявності у формі ОК-7 працівника відомостей про стаж БСВ: 
 
- розшифровуємо код підстави для обліку стажу БСВ за допомогою Довідника; 
- за наявності підстав включаємо цей період до страхового стажу. 
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Періоди, коли особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, і 
відповідно даних зазначеного реєстру за неї були сплачені страхові внески, зараховуються до 
стажу таким чином: 
 
– місяці, в яких страхові внески до Фонду були сплачені із суми, що перевищує розмір 
мінімальної заробітної плати, визначений для цього місяця відповідно до законодавства, 
враховуються, як один місяць (1,0); 
 
– за місяці, в яких страхові внески до Фонду були сплачені із суми, меншої за розмір 
мінімальної заробітної плати, страховий стаж обчислюється за формулою, зазначеною вище, 
і до страхового стажу зараховується лише відповідна частина місяця (0,99–0,01). Після 
визначення частин місяців, що зараховуються до страхового стажу, вони сумуються. 
 
За період з 28.02.2001 по 31.12.2010 страховий стаж обчислюється у відповідності до даних, 
зазначених у трудовій книжці, зараховуються періоди перебування особи в трудових 
відносинах. 
 



Документальним підтвердженням даних, на підставі яких здійснюється обчислення 
страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності, є: 
 
– з 01.01.2011 по теперішній час дані персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих 
осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, надані 
застрахованій особі ПФУ у вигляді довідки за період перебування в трудових відносинах із 
роботодавцями за місцями роботи; 
 
– до 31.12.2010 дані, зазначені в трудовій книжці, про періоди перебування застрахованої особи в 
трудових відносинах із роботодавцем; 
 
– до 27.02.2001 також дані, зазначені у відповідних документах про періоди проходження служби 
у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, 
військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів 
України, а також в органах внутрішніх справ; 
 
– записи в трудовій книжці працівника про призначення допомоги по безробіттю та її припинення 
або довідка центру зайнятості про періоди виплати допомоги по безробіттю. 



УВАГА! Обмеження розміру допомог  
(ч. 4 ст. 19 Закону № 1105) 

Застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового 
випадку за даними Державного реєстру загальнообов'язкового соціального 
страхування  мають страховий стаж менше 6 місяців, мають право на 
матеріальне забезпечення в таких розмірах: 
1) допомога по тимчасовій непрацездатності - виходячи з нарахованої 
заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не може 
бути більшою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної 
плати, встановленої на час настання страхового випадку; 
 
2) допомога по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної 
плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не може бути більшою 
за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку 
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Страховий стаж мобілізованих громадян 

Відповідно до роз’яснення Міністерства соціальної політики України (лист від 
15.12.2015 № 696/18/99-15), період проходження працівниками військової 
служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, може 
враховуватися до страхового стажу для призначення допомоги по тимчасовій 
непрацездатності якщо за цей період, за даними персоніфікованого обліку 
відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, було сплачено страховий внесок (єдиний 
внесок) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з тимчасової 
втрати працездатності відповідно до законодавства. 
Період несплати єдиного внеску не включається до страхового стажу 
застрахованої особи, і якщо страховий стаж особи за останні 12 місяців 
становитиме менше 6 місяців, застосовуються норми частини четвертої статті 19 
Закону № 1105. 



Зарахування різних періодів до страхового стажу для оплати «лікарняного» 
Період Зараховується 

до загального 
трудового стажу 
(до 27.02.2001 р. 

включно)* 

до страхового 
стажу 

(з 28.02.2001 р.  по 
31.12.2010 р. 

включно) 

до страхового стажу 
(з 01.01.2011 р.) –  

за умови сплати страхових 
внесків в сумі не меншій, ніж 

мінімальний страховий внесок.  

До страхового стажу  
(з 01.01.2016 р. починаючи з 

11.10.2017 р.) 
 

Робота на умовах трудового договору контракту на 
підприємствах незалежно від форми власності 

так так 
 

так 
 

так 

Тимчасова непрацездатність так так так так 

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами так так так так 

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 
3-річного віку 

Так так так так 

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 
6-річного віку 

так ні Ні Ні 
 

Навчання у вищому навчальному закладі, в 
аспірантурі, докторантурі  

ні ні ні 
 

ні 
 

Навчання в училищі (крім часу навчання у 
професійно-технічному закладі освіти) 

ні ні ні ні 
 

*- відповідно до постанови КМУ від 19 жовтня 1998 р. N 1658  

Виконання робіт (надання послуг) за цивільно-
правовим договором 

ні ні ні так 

 



Період Зараховується 

до загального 
трудового 
стажу (до 

27.02.2001 р. 
включно)* 

до страхового 
стажу 

(з 28.02.2001 р.  по 
31.12.2010 р. 

включно) 

до страхового стажу 
(з 01.01.2011 р.) –  

за умови сплати страхових 
внесків в сумі не меншій, ніж 

мінімальний страховий внесок.  

До страхового стажу  
(з 01.01.2016 р..) 

 

Навчання у професійно-технічному закладі освіти так ні ні ні 

Інтернатура (за трудовим договором) так так так так 

Робота за трудовим договором під час виробничої 
практики у період навчання у вищих навчальних 
закладах 

так так так так 

Період отримання допомоги по безробіттю так так так так 

Служба у Збройних Силах, Національній гвардії, 
Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, 
військах цивільної оборони та інших військових 
формуваннях,, а також в органах МВС 

так ні ні  ні 
 

Отримання пенсії по інвалідності ні ні так так 

ФОП (підприємницька діяльність) за умови 
добровільного 

страхування, або 
сплати єдиного 

податку 

за умови 
добровільного 

страхування, або 
сплати єдиного 

податку 

за умови добровільного 
страхування та сплати ЄСВ 

так  
(за умови сплати ЄСВ) 

 

*- відповідно до постанови КМУ від 19 жовтня 1998 р. N 1658  
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Перелік країн з якими укладено угоди, що регулюють взаємне зарахування 
страхового стажу для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності 

№ 

п/

п 

Країна Міжнародні договори (угоди) Документи, що підтверджують набутий на 

договірній стороні трудовий (страховий) стаж 

1. Російська Федерація Угода між Урядом України і Урядом РФ про трудову діяльність і 

соціальний захист громадян 
 
 
Довідка роботодавця із зазначенням трудової 
діяльності та її оплати за відповідний період, а також 
періодів сплати страхових внесків 

2. Азербайджанська 

Республіка 

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської 

Республіки про трудову діяльність  і соціальний захист 

3. Республіка Молдова Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про 

трудову діяльність і соціальний захист громадян 

4. Республіка Болгарія Договір між Україною та Республікою Болгарія про соціальне 

забезпечення 
 
Довідка Фонду соціального страхування видана на 
підставі формуляру встановленого зразка про 
періоди трудового (страхового) стажу 

5. Королівство Іспанія Угода між Україною і Королівством Іспанія про соціальне 

забезпечення громадян 

6. Латвійська Республіка Договір між Україною і Латвійською Республікою про 

співробітництво в галузі соціального забезпечення 

7. Литовська Республіка Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне 

забезпечення 
Довідка видана Службою закордонних виплат 
Управління фонду державного соціального 
страхування  
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Перелік країн з якими укладено угоди, що регулюють взаємне зарахування 
страхового стажу для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності 

№ 

п/п 

Країна Міжнародні договори (угоди) Документи, що підтверджують набутий на 

договірній стороні трудовий (страховий) стаж 

8 Республіка Польща Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення  

Довідка ФСС видана на підставі формуляру 

встановленого зразка про періоди трудового 

(страхового) стажу 

9 Португальська 

Республіка 

Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне 

забезпечення 

10 Словацька 

Республіка 

Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне 

забезпечення 

Довідка видана Соціальною страховою компанією 

Словацької республіки 

11 Чеська Республіка Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення Довідка видана Чеським управлінням соціального 

забезпечення 

12 Монгольська 

республіка 

Угода між СРСР і Монгольською народною Республікою про 

співробітництво в галузі соціального забезпечення 

 

 

 

Довідка видана компетентним органом країни на 

території якої набуто трудовий (страховий) стаж 
13 Угорська 

Республіка 

Угода між Союзом РСР і Угорською Народною Республікою про 

співробітництво в галузі соціального забезпечення 

14 Республіка Румунія Угода між Союзом РСР і Румунською Народною Республікою про 

співробітництво в галузі соціального забезпечення 
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Новий порядок фінансування страхувальників  
(діє з 01.10.2018 року) 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
                                                                               Постанова правління Фонду  
                                                                              соціального страхування України 
 
                                                                                19.07.2018 №12 
 
  

Порядок 
 

фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення 
застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих 

виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального 
страхування України 
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Новий порядок фінансування страхувальників  
(діє з 01.10.2018 року) 

На підставі рішення комісії 
(уповноваженого) із соціального 
страхування підприємства про 
призначення матеріального 
забезпечення страхувальник 
нараховує суми матеріального 
забезпечення та оформлює заяву-
розрахунок, яка повинна бути 
передана до робочих органів 
виконавчої дирекції Фонду не пізніше 
5 робочих днів з дати прийняття 
комісією такого рішення 



Новий порядок фінансування страхувальників  
(діє з 01.10.2018 року) 

Підставою для фінансування страхувальників робочими органами виконавчої 
дирекції Фонду або їх відділеннями є оформлена за встановленим зразком заява-
розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми 
матеріального забезпечення та окремих виплат потерпілим на виробництві за їх 
видами. Форма заяви-розрахунку наведена у додатку 1 до цього Порядку. 
 
Страхувальник подає заяву-розрахунок до робочого органу виконавчої дирекції 
Фонду або його відділення за своїм місцезнаходженням чи місцем проживання. 
 
Заява-розрахунок надається страхувальником в паперовому вигляді особисто 
до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, або 
надсилається в електронному вигляді із застосуванням електронного 
цифрового підпису. 



Новий порядок фінансування страхувальників  

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-
розрахунку здійснює перевірку інформації, наведеної у ній, перевіряє правильність 
заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним ЄСВ, 
наявність у Фонді зареєстрованого нещасного випадку або профзахворювання (у разі 
проведення виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей), правильності нарахування 
виплат, та у разі відсутності зауважень протягом десяти робочих днів здійснює 
фінансування сум, зазначених у заяві-розрахунку. 
 
Фонд у разі потреби має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом 
направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку. 
 
У разі виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок 
повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення. 
 
Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами, фінансування заяви-
розрахунку або надання обґрунтованої відмови у її прийнятті здійснюється робочими 
органами Фонду або їх відділеннями протягом десяти робочих днів після надходження 
заяви-розрахунку 



Новий порядок фінансування страхувальників  

Після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок 
страхувальника, останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного 
матеріального забезпечення не пізніше, ніж у строки, визначені у частині другій 
статті 32 Закону. 
 
У такі ж строки здійснюються виплати потерпілим на виробництві. 
 
Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надсилає 
повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у додатку 2 до 
цього Порядку. Повідомлення може бути надіслано в електронному вигляді з 
використанням електронного цифрового підпису або надіслано листом з 
повідомленням, або надано безпосередньо до робочого органу виконавчої 
дирекції Фонду чи його відділення. Повідомлення надсилається 
страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат. 
 
У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим 
особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування робочі органи 
виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку щодо використання 
страхувальником коштів Фонду 
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Заява -розрахунок 
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Особливості заповнення колонок 21 та 22 Додатку 1.1. до Заяви 
розрахунку 

Колонка 21 заповнюється з метою контролю відповідності нарахованого матеріального 
забезпечення по тимчасовій непрацездатності розміру допомоги, що визначається у відсотках 
в залежності від страхового стажу, відповідно до статті 24 Закону № 1105. 
Відомості, що використовуються для заповнення цієї колонки, передбачені Положенням про 
реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 18.06.2014 № 10-1 (у 
редакції постанови ПФУ від 27.03.2018 № 8-1): 
- додаток 4 «Форма ОК-5»;  
- додаток 5 «Форма ОК-7»;  
- додаток 9 «Дані про трудовий та страховий стаж». 
Колонка 21 заповнюється у повних місяцях, без заокруглення. 
Крім того, якщо загальний страховий стаж застрахованої особи становить 8 повних років і 
більше, то до колонки 21 вноситься запис «96». 
Якщо загальний страховий стаж становить менше, наприклад, 3 роки 2 місяці та 15 днів, то 
вноситься запис «38». 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0476-18
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Особливості заповнення колонок 21 та 22 додатку 1.1. до Заяви 
розрахунку 

Колонка 22 заповнюється з метою контролю за виконанням норм пункту 29 Порядку 
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку 
виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого 
постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, а також частини четвертої статті 19 Закону № 1105. 
 
*Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний 
страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою: 
 
ТП = Св:В 
 
Після розрахунку коефіцієнт становить значення від 0.01 до 0.99 та зараховується як не повний 
місяць страхового стажу. Якщо декілька таких місяців в 12 місяцях, то необхідно просумувати 
визначені коефіцієнти страхового стажу. 



Стаття 46 Конституції України.  
Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних  
від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Чинним законодавством не 
передбачено обов’язкової норми щодо 
наявності та ведення на підприємстві 
журналу обліку листків 
непрацездатності.  

Проте як показує практика фіксація 
дати подання листка непрацездатності 
у такому журналі засвідчить факт 
передачі листка непрацездатності 
роботодавцю та мінімізує ризик 
виникнення конфліктної ситуації між 
працівником та підприємством.  

Чи обов’язково вести журнал обліку лікарняних? 
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Зразок журналу обліку (реєстрації) листків 
непрацездатності 
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Дякую за увагу. 
Бажаю успіхів!   


