«Кількісні показники діяльності
Бахмутського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України в Донецькій області
за період з 01.04.2020 по 30.04.2020
У квітні 2020 року спеціалістами відділення:
▪ прийнято 384 заяв-розрахунків від страхувальників для здійснення фінансування
матеріального забезпечення застрахованим особам та потерпілим внаслідок нещасного
випадку або профзахворювання по 1 460 листкам непрацездатності на суму 4 879 259,43 грн,
у тому числі:
- допомоги по тимчасовій непрацездатності – 3 834 560,32 грн;
- допомоги по вагітності та пологах – 967 680,70 грн;
-допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або профзахворювання на загальну суму – 68 818,41 грн;
- допомоги на поховання - 8 200,00 грн.
▪ прийнято 262 повідомлення від страхувальників про виплату коштів застрахованим
особам по 951 листку непрацездатності;
▪ проведено страхових виплат 2088 потерпілим (членам їх сімей) у разі настання
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на загальну суму
8 997 190,70 грн., у т. ч. 1380 внутрішньо переміщеним особам на суму - 7 249 410,12 грн:
в тому числі:
- щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві – 8 681 306,26 грн;
- щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати
годувальника – 291 406,65 грн;
- одноразових виплат (у разі стійкої втрати професійної працездатності, смерті
потерпілого) – 24 477,79 грн;
▪
проведена індексація грошових доходів 8 потерпілим (членам їх сімей), які
мають на це право відповідно до законодавства, на загальну суму 1 775,16 грн;
▪
проведено перерахунок страхових виплат відповідно до ч.2 ст.37
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999
№ 1105 (із змінами та доповненнями), постанови КМУ від 01.04.2020 № 249
«Про перерахування розміру щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого», у
результаті якого суму страхових виплат збільшено 2088 особам на 872 252,79 грн, у тому
числі 1380 внутрішньо переміщеним особам на суму 712 311,76 грн.
Станом на 04.05.2020 до ДКСУ подано платіжні доручення на перерахування коштів
(допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання)
страхувальникам м.Бахмуту та Бахмутського району згідно із заявами-розрахунками,
поданими ними по 01.04.2020 включно.
Страхові виплати всі потерпілі на виробництві та члени їх сімей одержують своєчасно
та в повному обсязі.

