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Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України (далі -  
виконавча дирекція Фонду) розглянула Ваш запит від 18.03.2021 та повідомляє 
наступне.

До питання 1.
За 2020 рік робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 393 

потерпілих від нещасних випадків/гострих професійних захворювань на 
виробництві зі смертельним наслідком, на яких складено акти за формою Н-1/П 
(пов’язані з виробництвом).

До питання 2.
У 2020 році страховими експертами з охорони праці робочих органів 

виконавчої дирекції Фонду за результатами розслідування летальних нещасних 
випадків/гострих професійних захворювань (отруєнь) складено 1229 актів за 
формою Н-1, у 393 випадках нещасні випадки було пов’язано з виробництвом та 
складено акти за формою Н-1/П (пов'язані з виробництвом).

До питання 3.
У 2020 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 

14744 (з них 1229 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків/гострих 
професійних захворювань на виробництві, на яких складено акти за формою Н-1, в 
тому числі 6646 (з них 393 - смертельно) потерпілих, на яких складено акти за 
формою Н-1/П (пов’язані з виробництвом).

До питання 4.
За 2020 рік зареєстровано 2220 хронічних професійних захворювань (отруєнь) 

за даними актів за формою П-4. Кількість висновків про встановлення причинно- 
наслідкового зв'язку смерті потерпілого з профзахворюванням становила 18.

До питання 5.
У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві, 

відповідно до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» (далі -  Закон № 1105), виплачується одноразова допомога 
його сім’ї у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на страхову 
виплату, та одноразова допомога кожній особі, яка перебувала на його утриманні, 
а також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного
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строку після смерті потерпілого, у сумі, що дорівнює 20 розмірам прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права на 
страхову виплату.

Всього у 2020 році одноразову допомогу в разі смерті потерпілого 
призначено 339 сім’ям, крім того, одноразова допомога була призначена 270 
утриманцям.

До питання 6.
У 2020 році було зареєстровано 66 випадків гострого професійного 

захворювання (отруєння) внаслідок зараження коронавірусною інфекцією СОУШ- 
19 із смертельним наслідком з медичними працівниками під час виконання 
посадових обов’язків, на які було складено акти за формою Н-1/П (пов’язані з 
виробництвом) та 127 випадків із смертельним наслідком, на які складено акти за 
формою Н-1/НП (не пов’язані з виробництвом).

До питання 7.
Відповідно до пункту 5.3.1. Порядку призначення, перерахування та 

проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду 
соціального страхування України (далі -  Фонд) від 19.07.2018 № 11, одноразова 
допомога сім'ї та особам, які мають на це право, виплачується у місячний строк з 
дня смерті потерпілого (а також при призначенні страхових виплат за рішенням 
суду, яке набрало законної сили) за наявності всіх необхідних документів, але не 
пізніше ЗО календарних днів після прийняття управлінням (відділенням) 
виконавчої дирекції Фонду постанови про призначення страхової виплати.

На сьогодні одноразова допомога сім'ї та особам, які мають на це право, 
виплачується своєчасно та в повному обсязі з дотриманням норм чинних 
нормативно-правових актів.

До питання 8.
Механізм проведення компенсації громадянам втрати частини доходів у 

зв'язку з порушенням строків їх виплати визначено Законом України «Про 
компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків 
їх виплати» (далі -  Закон № 2050) та Порядком проведення компенсації 
громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх 
виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 
№ 159 «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати 
частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати» (далі -  
Порядок № 159).

Як випливає із частини другої статті 2 Закону № 2050 його дія поширюється 
на грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не 
мають разового характеру.

Такими виплатами, що здійснюються за рахунок коштів Фонду, є щомісячні 
страхові виплати. На одноразові допомоги, які виплачуються Фондом особам, які 
мають право на виплати у разі смерті потерпілого, норми Закону № 2050 та 
Порядку № 159 не розповсюджуються.
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