Звіт про проведену роботу
відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві у м. Слов’янську Донецької області
за 2016 рік.
Колектив відділення виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві у м. Слов’янську
Донецької області обслуговує потерпілих на виробництві м. Слов’янська,
м. Святогірська, м. Миколаївки та Слов’янського району.
Джерелом надходжень до бюджету Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, як
відомо, є частка єдиного соціального внеску страхувальників. На початок
2017 року у відділенні Фонду знаходиться на обліку 10102 платника єдиного
внеску, в тому числі 3499 юридичних осіб, 6603 фізичних осіб. За 2016 рік
кількість страхувальників в цілому по відділенню збільшилось на 4452
одиниці. Це пов’язано зі змінами в законодавстві про збір та облік єдиного
внеску.
Спеціалісти відділення виконують роботи в Автоматизованій системі
збору, накопичення та обробки даних страхувальників (далі База даних) у
відповідності з даними реєстру страхувальників Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Щодня ведеться
робота щодо своєчасного виявлення страхувальників, відносно яких
порушено справу про банкрутство,та тих що ліквідуються з інших підстав,
вживаються заходи для вчасного пред’явлення кредиторських вимог, в т.ч.
капіталізованих платежів.
Протягом 2016 року спеціалістами відділення було надано 33
повідомлення про наявність заперечень до Пенсійного фонду проти
проведення державної реєстрації припинення по страхувальникам які
припиняються (ліквідуються у порядку, що не пов’язане з банкрутством).
Проведено позапланово 66 перевірок згідно поданих заяв страхувальників
про припинення( ліквідацію у порядку, що не пов’язане з банкрутством) (30
юридичних осіб, 36 фізичних осіб, які використовували найману працю ). В
результаті перевірок донараховано 381,51 грн. страхових внесків та 780,74
грн. пені.
З метою запобігання втрат доходної частини бюджету Фонду протягом
2016 року була проведена робота по страхувальникам у яких виявлена
розбіжність між встановленим Фондом класом професійного ризику та
заниженим класом професійного ризику, зазначеним у звітах по єдиному
соціальному внеску за 2013-2015 роки. Ця інформація направлена до
Слов’янської ОДПІ для контролю щодо нарахування та перерахування
страхових коштів. Внаслідок спільних зусиль, Фондом було доотримано
понад 5 тис. грн.
Станом на 01.01.2017 року у відділенні знаходиться на обліку 11
підприємств-боржників, які мають заборгованість у сумі 1954,6 тис. грн. Усі
кредиторські вимоги до страхувальників - банкрутів заявлені та визнані в

повному обсязі. У виконавчому проваджені знаходиться недоїмка на суму
7923,5 тис. грн. Заявлено страхувальникам капіталізованих платежів на суму
4569,3 тис. грн.
Спеціалісти відділення підтримують в актуальному стані Базу даних
страхувальників, постійно отримують та обробляють посилки з анкетами
платників єдиного внеску зі змінами, внесеними до Реєстру. Протягом 2016
року по отриманим посилкам було оброблено 15292 анкети платників
єдиного внеску.
Проведена робота по 92 страхувальникам ,які подвійно обліковувалися в
базі даних Фонду. Також відділенням було отримано 186 запитів від інших
відділень у т.ч. 82 по страхувальникам, які змінили місцезнаходження та
зроблено 112 запитів до інших відділень по 112 страхувальникам.
Протягом 2016 року продовжувалась робота по притягненню до
адміністративної відповідальності посадових осіб, підприємців за допущені
порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань згідно ст.165 4 КпАП України з урахуванням відповідно
внесених в законодавство змін.
За 2016 рік в цілому по відділенню за несвоєчасне повідомлення
відділення Фонду про нещасний випадок на виробництві до адміністративної
відповідальності притягнуто 3 особи загальна сума накладених штрафів
становить 408 грн. Станом на 01.01.2017 р. заборгованість зі сплати
адміністративних штрафів повністю відсутня.
Кількість потерпілих (членів їх сімей), яким відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві у м. Слов'янську щомісячно проводить страхові виплати станом
на 01.01.2017 року становить 2447 потерпілих на виробництві(членів їх
сімей) із них інвалідів I групи – 42 особи, II групи – 160 осіб, III групи – 1128
осіб, а також 1117 потерпілих, що мають відсоток втрати працездатності без
групи інвалідності та 134 особи, які мають право на щомісячні страхові
виплати в разі втрати годувальника,
в т.ч. 1773 внутрішньо переміщених осіб, з них з Донецької області –
1229 особи,544 особи з Луганської області,
Протягом 2016 року з бюджету Фонду потерпілим (членам їх сімей) на
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ушкодження здоров'я або в разі
смерті виплачено 80,8 млн. гривень. це в 8,4 рази більше ніж у 2013 році
(9,6 млн.грн.). Зростання цього показника обумовлено зростанням кількості
потерпілих на обліку у відділення за рахунок внутрішньо-переміщених осіб потерпілих на виробництві.
Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів
населення» протягом 2016 року відділенням Фонду проводилась індексація
грошових доходів 92 потерпілим (членам їх сімей), загальна сума витрат на
індексацію склала 805,6 тис. гривень.
Протягом 2016 року було зроблено 774 запитів до інших відділень на
подовження страхових виплат тимчасово-переміщеним особам, 618 запитів

на виплату боргів. Отримано та оброблено 67запитів на 75 чол. на
переведення та 13 запитів на борги від інших відділень. Змінено напрямок
виплат 1923 потерпілим згідно заяв. Оброблено 81 запит від відділу субсидій
УСЗН міста Слов’янська та Слов’янського району та видано 439 довідок про
отримання страхових виплат. Щоденно проводиться моніторинг справ
потерпілих, з метою своєчасного закриття справ, по яких закінчився термін
довідки МСЕК. Щотижнево проводиться обробка протоколів засідань комісій
з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам з метою прийняття відповідних рішень. Починаючи з
липня 2016 року було оброблено 52 протоколи комісій по місту Слов’янську
та Слов’янському району. Видано 9929 постанов. Протягом 2014-2016 років
сформовано 3603 особових справи потерпілих внутрішньо-переміщених осіб.
Первинно сформовано відділенням 10 особових справ за 2016рік.
Протягом 2016 року медичну, професійну та соціальну реабілітацію
потерпілих, які знаходяться на обліку у відділенні профінансовано в обсязі
2760,38 тис. грн., що в 4 рази більше ніж у 2013 році - 696,10 тис. грн..
Лікування потерпілих здійснюється в обласних, міських, центральних
районних лікарнях на підставі договорів, укладених відділенням виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві у м. Слов’янську з лікувально-профілактичними закладами. На
01.01.2017 року укладено 6 договорів на лікування потерпілих. Крім цього,
потерпілі на виробництві лікувались в обласних лікувально - профілактичних
закладах, з якими було укладено договори обласним управлінням Фонду.
За 2016 ріку проліковано 70 потерпілих на загальну суму 257,08 тис.
гривень, 102 потерпілих отримали відшкодування витрат на лікарські засоби
та на вироби медичного призначення на загальну суму 1050,40 тис. гривень.
Середня вартість лікування на одного потерпілого за 2016 рік становить 3,67
тис. гривень.
Для забезпечення потерпілих технічними засобами реабілітації
відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві у м. Слов’янську укладено договір з
Харківським
казенним експериментальним державним протезноортопедичним
підприємством,
Харківським
дослідно-протезним
підприємством, ТОВ «Ортсабо - спеціалізованим центром реабілітації».
Відповідно до укладених договорів, протягом 2016 року забезпечено
протезно-ортопедичними виробами 19 потерпілих на загальну суму 87,62
тис. гривень.
Протягом 2016 року 129 потерпілим здійснено виплати на спеціальний
медичний, постійний сторонній догляд та на побутове обслуговування на
загальну суму 1104,71 тис. грн, 4 потерпілим здійснено виплати на додаткове
харчування на суму 22,04 тис. грн.
Компенсацію витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та на транспортне обслуговування за 2016 рік отримали 21
потерпілий на загальну суму 4,8 тис. гривень.

Протягом 2016 року подовжувалась робота по забезпеченню потерпілих
інвалідними колясками , постільною та натільною білизною: 6 потерпілих
було забезпечено дорожніми та кімнатними інвалідними візками на суму
80,21 тис. гривень., 15 потерпілих було забезпечено постільною та натільною
білизною
Здійснювані Фондом реабілітаційні заходи дають неабиякі результати.
За 2016 рік представниками відділення виконавчої дирекції Фонду взято
участь у 69 засіданнях МСЕК, де проведено огляд 116 потерпілих від
трудового каліцтва, з яких повторно оглянуто 111 осіб, первинно – 5.
За результатами оглядів МСЕК та аналізу здійснених заходів щодо
реалізації індивідуальних програм реабілітації за рахунок коштів Фонду,
переведено на менш важку групу інвалідності 10 інвалідів, визнані
працездатними 4 потерпілих.
Протягом 2016 року страховий експерт з охорони праці відділення взяв
участь у роботі комісій з розслідування 31 нещасного випадку на
виробництві та професійних захворювань, в тому числі: 16 страхових
нещасних випадків, внаслідок яких постраждали 16 працівників, з них: 2
нещасних випадка із смертельним наслідком на підприємстві. Динаміка
виробничого травматизму за 2016 рік має тенденцію зменшення порівняно з
попередніми періодами. Переважна частина нещасних випадків на
підприємствах, що перебувають на обліку у відділенні, сталася через
порушення трудової і виробничої дисципліни та особистої необережності
У зв’язку з введенням КМУ мораторію на планові перевірки
підприємств за 2016 рік страховим експертом планові перевірки не
проводились. Проведено 11 позапланових перевірок стану профілактичної
роботи на підприємствах , надано 11 подань.
В умовах дії мораторію на проведення перевірок, після настання
нещасного випадку на виробництві увага страхового експерта відділення
зосереджена на проведенні профілактичних заходів із запобігання
виробничому травматизму. За 2016 рік страховий експерт з охорони праці
відділення виконавчої дирекції Фонду у м. Слов’янську взяв участь у
проведенні: 4 семінарів, 10 нарад, 4 засідань «круглих столів» за участю
представників інших підприємств, 11 навчань з питань охорони праці
спеціалістів з охорони праці та керівників підприємств в ТОВ «АСУ
Слов’янськ».
Страховим експертом відділення постійно проводяться консультації з
питань охорони праці та надається допомога роботодавцям у створенні і
покращенні системи управління охороною праці. Так, за 2016 рік
страхувальникам надано 113 консультацій щодо підвищення рівня безпеки та
стану охорони праці.
Протягом 2016 року страховий експерт з охорони праці відділення
:16 разів взяв участь в опрацюванні та впровадженні системи управління
охороною праці, у розробленні 13 нормативних актів з питань охорони праці,

у роботі 6 комісій з питань охорони праці на підприємствах м. Слов’янська та
Слов’янського району.
Робота відділення по профілактиці виробничого травматизму
впродовж 2016 року висвітлювалась через засоби масової інформації. За 2016
рік підготовлено та розміщено 17 публікацій на сайті Слов’янської міської
ради про нещасні випадки на виробництві та аналіз виробничого
травматизму.
За 2016 рік до відділення надійшло на розгляд 10 звернень, з яких 4
прийнято на особистому прийомі. Найчастіше громадяни звертались з
питаннями призначення і перерахування страхових виплат. Всі звернення, які
надходили до відділення ретельно опрацьовувались, заявникам надавалися
обґрунтовані відповіді у встановлені законодавством терміни.
За 2016 рік загальні показники документообігу по відділенню мають
наступні показники: кількість вхідних документів-1953, кількість вихідних
документів – 2230, підготовлено наказів-111, отримано 2689 та відправлено
3380 листів електронною поштою.
Протягом 2016 року працівники відділення прийняли участь у 41
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, 8 комісіях з
безпеки життєдіяльності населення, у 43 комісіях з питань призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, 1
засіданні координаційної групи з проблемних питань внутрішньо
переміщених осіб, 1 засіданні Консалтингового простору «Перспектива».
З метою висвітлення поточної діяльності відділення було розміщено 33
публікації на веб-сайтах Слов’янської міської ради та Регіонального
інформаційного тижневика «Деловой Славянск». Підбиваючи підсумки
роботи відділення за 2013-2016 роки можна зазначити, що колектив гідно
виконував покладені на нього державою обов’язки по реалізації державної
політики у сфері соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійних захворювань, а також надання матеріального
забезпечення потерпілим на виробництві.
Ефективна та професіональна робота відділення в цілому була
відзначена у 2016 році обласним управлянням виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України в Донецькій області. Колектив відділення
був нагороджений дипломом за сумлінну працю, вагомий внесок у
реалізацію в регіоні заходів із загальнообов’язкового соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання за підсумками роботи у першому півріччі 2016 року.

