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Таким образом, можно утверждать, что основные загрязняющие вещества – 

формальдегид и оксид углерода. Все вышеперечисленное свидетельствует, что на сего-

дняшний день огромное влияние на здоровье населения г. Одессы оказывает загрязне-

ние атмосферного воздуха выбросами автотранспорта. Это, в свою очередь, требует 

особого внимания властей и научно-исследовательских институтов, а также усовер-

шенствования мер контроля за состоянием атмосферного воздуха города. 
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Анотація. Перераховані соціальні послуги та виплати потерпілим від нещасного випад-

ку і професійного захворювання на виробництві. 

Ключові слова: відшкодування збитків, потерпілий, допомога, пенсія, тощо. 

 

Аннотация. Перечислены социальные услуги и выплаты пострадавшим от несчастного 

случая и профессионального заболевания на производстве.  
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Abstract. There are listed social services and benefits to the victims of the accident and occu-

pational disease on the production. 
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Страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробни-

цтві є самостійним видом загально-обов‘язкового державного соціального страхування, 

за допомогою якого здійснюється соціальний захист з охорони життя та здоров‘я гро-
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мадян у процесі їх трудової діяльності. На ступінь страхових ризиків цього виду соціа-

льного страхування впливають різні об‘єктивні та суб‘єктивні чинники: специфіка тех-

нологічних процесів; ступінь зносу основних фондів на підприємствах та в галузях за-

галом; стан умов та безпеки праці; забезпечення працівників засобами захисту від шкі-

дливого впливу виробничого середовища та дотримання вимог охорони праці на підп-

риємстві тощо. 

Згідно Закону України «Про загальнообов‘язкове соціальне страхування від не-

щасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинили втрати 

працездатності» робочі органи виконавчої дирекції фонду здійснюють виплати, які пе-

редбачені бюджетом на: 

1) відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника, та в разі його смерті, 

пов'язаної із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням: 

  одноразову допомогу потерпілому в разі стійкої втрати професійної працезда-

тності; 

  щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що 

компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого; 

  пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або про-

фесійного захворювання; 

  страхову виплату потерпілому при тимчасовому переведенні потерпілого на 

легшу нижче оплачувану роботу; 

  страхову виплату потерпілому під час його професійної реабілітації; 

  витрати на медичну та соціальну допомогу; 

  одноразову допомогу у разі смерті потерпілого; 

  щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право у разі смерті по-

терпілого; 

  допомогу дитині, яка народилася інвалідом унаслідок травмування на вироб-

ництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності; 

  пенсію у зв'язку з утратою годувальника, який помер унаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного  захворювання; 

2) організацію поховання померлого, відшкодування вартості пов'язаних з цим 

ритуальних послуг відповідно до місцевих умов; 

3) сприяння створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої не-

відкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомо-
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ги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання; 

4) організацію цілеспрямованого та ефективного лікування  потерпілого в спеці-

алізованих лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення 

здоров'я застрахованого; 

5) обслуговування потерпілих вузькопрофільними лікарями та лікарями загаль-

ної практики; 

6) догляд медичних сестер удома, у лікарні або в іншому лікувально-

профілактичному закладі; 

7) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та поло-

гів; 

8) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікува-

льно-профілактичному закладі; 

9) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, 

коригувальними виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами 

пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів); 

10) забезпечення згідно з медичним висновком домашнього догляду за потерпі-

лим, допомоги у веденні домашнього господарства (або компенсації йому відповідних 

витрат); 

11) проведення навчання та перекваліфікації потерпілого відповідно до висновку 

лікарсько-консультаційної комісії або медико-соціальної експертної комісії у навчаль-

них закладах, перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я потерпілий 

не може виконувати попередню роботу; 

12) організацію робочих місць для інвалідів, компенсацію при цьому витрат ви-

робництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції; 

13) надання інвалідам разової грошової допомоги, допомоги у вирішенні їх соці-

ально-побутових питань; 

14) надання підприємствам на безповоротній основі фінансової допомоги для 

розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці; 

15) вивчення та поширення досвіду створення безпечних та нешкідливих умов 

праці; 

16) реалізацію регіональної програми поліпшення стану безпеки, умов праці та 

виробничого середовища; 

17) витрати робочих органів виконавчої дирекції, пов'язані із здійсненням зага-

льнообов'язкового державного соціального страхування.  
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Розмір допомоги у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення пра-

цездатності або встановлення інвалідності становить 100% втраченої середньої заробі-

тної плати за робочі дні (години) згідно з графіком роботи, що припадають на дні тим-

часової непрацездатності. Прицьому5 днівтимчасовоїнепрацездатнос-

тіоплачуєпрацедавецьзарахуноквласнихкоштів. 

Одноразова допомога вразістійкоївтратипрофесійноїпрацездатностіпотерпілого 

визначаєтьсяізрозрахункусередньоїзарплати (доходу) постраждалогозакожнийвідсото-

квтратипрофесійноїпрацездатності, аленевищеза4-

кратнийрозмірграничноїсумизарплати (доходу), зякоїсплачуютьвнескидо Фонду соціа-

льного страхування, на моментнастанняправанавиплату. Розмір допомоги можебутиз-

нижено, аленебільше,ніжна50%, якщодоведеновинупотерпілого. 

Сума щомісячної страхової виплати в разі часткової чи повної втрати працездат-

ності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого встановлю-

ється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного 

заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров‘я. Ця сума не повинна перевищу-

вати середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров‘я. У разі 

коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію 

по інвалідності у зв‘язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна 

перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здо-

ров‘я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності 

зменшенню не підлягають. 

Грошова сума заморальнушкодузанаявностіфа-

ктузаподіянняцієїшкодипотерпілому встановлюєтьсявсудовомупорядку. Відшкодуван-

няФондомсоціальногострахуванняморальної шкодизастрахованимічленамїх-

сімейнезалежновідчасунастаннястраховоговипадкуприпиненоз1 січня2008 року. 

Притимчасовомупереведенні потерпілого налегшуроботу заробітнаплатазберіга-

єтьсянарівнісередньомісячної, щовиплачуваласядонастаннястраховоговипадку. 

Виплати потерпілому під час його професійної реабілітації також зберігаються у 

розмірі середньомісячного заробітку протягом всього строку, який визначено програ-

мою реабілітації. 

Розмір одноразової допомогисім‘ї у разісмерті потерпілого має бутинеменше-

зап‘ятирічнузарплатупотерпілогоі неменшезарічнийзаробітокпост-

раждалогонакожнуособу, яказнаходиласянайогоутриманні, атакожнайогодитину, яка-

народиласянепізнішедесятимісяцівпіслясмертізастрахованоїособи. У разі смерті по-
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терпілого Фонд соціального страхування зобов‘язаний у встановленому законодав-

ством порядкуорганізувати поховання померлого та відшкодувати вартість пов‘язаних з 

цим ритуальних послуг. Згідно Постанови правлінняФондусоціальногострахування-

від03.10.2008 року ғ 45 виплати на поховання потерпілого та рітуальні послуги залеж-

но від місця поховання може сягати від 5589 до8622 грн. 

Розмір пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності, визначається від-

повідно вимог законодавства про пенсійне забезпечення і залежить від стажу роботи до 

настання інвалідності та групи інвалідності. 

Щомісячні страхові виплати неповнолітній особі, що народилася інвалідом вна-

слідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час 

вагітності, провадить Фонд соціального страхування як інвалідам дитинства, а після 

досягнення ними 18 років − у розмірі середньомісячного заробітку, що склався на тери-

торії проживання цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку в країні на день 

виплати. 

Фонд соціального страхування фінансує витрати на медичну та соціальну допо-

могу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, 

постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-

курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в 

нихвизначеновисновкамиМСЕК. Витратиналіки, лікування, протезуван-

ня(крімпротезівздорогоціннихметалів), придбаннясанаторно-курортнихпутівок, пред-

метівдоглядузапотерпілимвизначаютьсянапідставівиданихлікарямирецептів, санатор-

но-курортнихкарток, довідокаборахунківпроїхвартість. Сумавитратнанеобхіднийдо-

глядзапотерпілимзалежитьвідхарактеруцьогодогляду, встановленогоМСЕК, інемо-

жебутименшоюнамісяць розмірумінімальноїзаробітноїплати, встановленоїнадень-

виплати, наспеціальниймедичнийдогляд(масаж, уколитощо); половинироз-

мірумінімальноїзаробітноїплатинапостійнийстороннійдогляд; чвертірозмірумінімаль-

ноїзаробітноїплатинапобутовеобслуговування(прибирання, праннябілизнитощо). Вит-

ратина доглядзапотерпілимвідшкодовуютьсяФондомсоціальногострахуванняне-

залежновідтого, кимвониздійснюються.  
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