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Шановний Григорію Васильовичу!

Розглянувши Ваше звернення, яке надійшло на ім’я голови правління 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі -  
Фонд) Третьякова Д.Ю., Виконавча дирекція Фонду повідомляє.

На виконання Закону України від 27.03.2014 № 1166 «Про запобігання 
фінансової катастрофи та створення умов для економічного зростання в 
Україні», яким частку єдиного внеску, що надходить до Фонду зменшено з 
5,7410% до 5,2397%, та враховуючи спрямованість Уряду на економію 
коштів з метою стабілізації економічної ситуації в державі, видатки Фонду 
протягом 2014 року зменшено на 1,9 млрд. гривень. Враховуючи зменшення 
страхового тарифу обраховано доходи і видатки Фонду на 2015 рік, які також 
значно менші, ніж ті, які були заплановані бюджетом Фонду на 2014 рік 
спочатку.

Видатки Фонду за статтею бюджету «Оздоровчі заходи» для 
фінансування заходів щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та 
членів їх сімей, у тому числі на санаторно-курортне лікування, на 2015 рік 
були розраховані з урахуванням витрат Фонду на соціальні послуги у 2014 
році, показників індексу інфляції на 2015 рік та виходячи з вимоги статей 13 
та 25 Закону 2240 щодо необхідності затвердження бюджету Фонду на 
реальній бездефіцитній основі.

Правлінням Фонду затверджено постанову від 02.09.2014 № 32 “Про 
проект бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності на 2015 рік”, якою передбачений розмір внесків на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами,, зумовленими похованням, на 2015 рік
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на рівні 2,41 % фонду оплати праці (5,7475 % від суми єдиного внеску при 
збереженні ставок єдиного внеску на діючому рівні). Ця постанова 
направлена на погодження Кабінету Міністрів України.

У разі погодження Кабінетом Міністрів України пропозицій правління 
Фонду щодо визначення розміру внесків на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням, видатки бюджету Фонду на 2015 рік за 
статтею бюджету Фонду «Оздоровчі заходи» будуть збільшені.
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З повагою

В.о. першого заступника директора В.Ю. Чижевський
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