Основні показники виконання бюджету за 2018 рік
Старобільському відділенню управління виконавчої дирекції
соціального страхування України у Луганській області

по
Фонду

Основними завданнями Відділення є:
1. Реалізація державної політики у сф ерах соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворю вання, які спричинили втрату
працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності,
медичного страхування та забезпечення дотримання вимог
чинного законодавства у цих сф ерах на території
Старобільського та Новопсковського районів Л уганської області.
2. Забезпечення надання страхових виплат та соціальних
послуг, матеріального забезпечення відповідно до Закону.
3. Організація профілактики страхових випадків.
4. Забезпечення здійснення перевірок обґрунтованості видачі
та продовження листків непрацездатності застрахованим особам
закладами охорони здоров'я незалежно від форм власності у
тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків
непрацездатності.
5. Організація здійснення контролю за використанням коштів
Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх
надходження та використання, застосування в установленому
законодавством порядку фінансових санкцій та накладення
адміністративних ш трафів.
6. Забезпечення проведення розслідування страхових
випадків та обґрунтованості виплати матеріального
забезпечення, страхових виплат.
7. Забезпечення ведення обліку та звітності щодо страхових
коштів
До Старобільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України у Луганській області входить Старобільський
та Новопсковський райони. Загальна кількість
страхувальників, які
знаходяться на обліку, складає -3943в т.ч. по Старобільському району- 2756,
по Новопсковському району -1187. Кількість застрахованих осіб по відділенню
-15423 в т.ч Старобільський район -10617, Новопсковський район -4806.

На обліку в Старобільскому відділенні знаходяться 2536 потерпілих на
виробництві. З них внаслідок нещасного випадку на виробництві - 704 особи,
по професійним захворюванням -1832. Згідно з висновками МСЄК 1684
потерпілих потребують медикаментозного лікування наслідків нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання. По Старобільському
району зареєстровано 1837 потерпілих як внутрішньо переміщені особи та 81 постійні. По Новопсковському району-5 8 3 внутрішньо переміщені особи, та
35 -постійні.
Також 118 осіб отримують щомісячні страхові виплати в разі втрати
годувальника.
Загальна сума витрат на виплату матеріального забезпечення та соціальних
послуг за 2018 року склала 107580Д тис. грн
Питома вага це щомісячні страхові виплати в разі часткової чи повної втрати
працездатності-87158,5 тис.грн. або 81% від загальної суми витрат.
Витрати на виплату матеріального забезпечення склали 13379,2 тис. грн., в
тому числі:
- допомога по тимчасовій непрацездатності - 8815,8 тис грн., що становить 65,9
% від загальної суми витрат на виплату матеріального забезпечення;
- допомога по вагітності та пологах - 4473,2 тис грн., або 33,4% від загальної
суми витрат;
»

- допомога на поховання - 90,2 тис. грн., або 0,7 % від загальної суми витрат.
і

В розрізі по районам - Старобільскому району сума витрат склала -9261,5
тис.грн, або 69,2% від загальної суми витрат, Новопсковському району-4117,7
тис.грн або 30,8% від загальної суми витрат.
В порівнянні з 2017 роком витрати по тимчасовій непрацездатності по
відділенню збільшились в цілому на суму 2637,Ь тис. грн., або на 42,7 %.
Кількість оплачених днів тимчасової непрацезда тності збільшилась на 2658
днів, або на 5,9 %, і становить 47769 днів
<
Необхідно зазначити, що за вказаний період в порівнянні з 2017 роком значно
зріс середній розмір денної допомоги по тимчасовій непрацездатності - на
47,58 грн., або на 34,7 % і складає
по відділенню 184,55 грн., по
Старобільському району -196,72 грн. по Новопсковському району -161,69грн.

В порівнянні 2017 року витрати по вагітності та пологах зросли на 1144,6 тис.
грн., або на 34,4 %
кількість оплачених днів по вагітності та пологах зросла на 17 днів та становить
за 2018 рік - 24906 днів.
Середній розмір денної допомоги по вагітності т& пологах в порівнянні з 2017
року збільшився на 45,86 грн., або на 34,2 % і становить 179,60 грн.. по
Старобільському району -192,55 грн. по Новопсковському району -156,61 грн..
Витрати на допомогу на поховання за 2018 рік склали 90,2 тис. грн. по 22
страховим випадкам.
В порівнянні із аналогічним періодом 2017 року витрати зросли на 11,3 тис.грн.
грн., або на 14,4 % при кількості однакових страхових випадків, що зумовлено
збільшенням розміру допомоги з 2200 грн. до 4100 грн. відповідно до
постанови правління Фонду соціального страхування України від 08.02.2017
року № 17 "Про встановлення розміру допомоги на поховання.
За 2018 р, до реабілітаційних відділень санаторко-курортних закладів після
перенесених захворювань по відділенню управління було направлено 111
застрахованої особи.73- КУ «Старобільське РТМО», 38- Новопськовське РТМО
на загальну суму 1480,9 тис.грн..

ВИТРАТИ НА МЕДИЧНУТА СОЦІАЛ ЬНУ ДОПОМОГУ за 2018 рік склали 1115,1
тис.грн. з них
- витрати на лікування потерпілих - 810,2тис.грн.
- санаторно-курортне лікування- 304,9 тис.грн.

