
УРОК 5. Страховий стаж. Облік лікарняних.
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СТРАХОВИЙ СТАЖ 

(ст. 24 Закон № 1105)
Допомога по тимчасовiй непрацездатностi виплачується застрахованим

особам залежно вiд страхового стажу в таких розмiрах:

• 50 % середньої зарплати - особам, якi мають страховий стаж                         

до трьох рокiв;

• 60 % середньої зарплати - особам, якi мають страховий стаж                                 

вiд трьох до п’яти рокiв;

• 70 % середньої зарплати - особам, якi мають страховий стаж                                 

вiд п’яти до восьми рокiв;

• 100 % середньої зарплати - особам, якi мають страховий стаж                       

понад вiсiм рокiв;
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• сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи,                               

яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті,                            

з якої фактично сплачено страхові внески до Фонду, незалежно                         

від страхового стажу;

• 100 % середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, 

віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі,                           

що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років,                      

яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни, 

постраждалим учасникам Революції Гідності та особам, на яких 

поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту"; 
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особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань 

відповідно до Закону України "Про жертви нацистських 

переслідувань"; донорам, які мають право на пільгу, передбачену 

статтею 20 Закону України "Про безпеку та якість донорської крові 

та компонентів крові"; особам, реабілітованим відповідно до 

Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років", із числа тих, яких було 

піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі 

(ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного 

поміщення здорової людини до психіатричного закладу                       

за рішенням позасудового або іншого репресивного органу
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• Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також                    

на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної

хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів                   

та епідемій, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується                 

у розмірі 50 % середньої заробітної плати (доходу) незалежно                         

від страхового стажу, 

за винятком медичних працівників, яким допомога по тимчасовій 

непрацездатності у таких випадках виплачується в розмірі 100 % середньої 

заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу, та працівників    

і гіг-спеціалістів резидентів Дія Сіті, яким допомога по тимчасовій 

непрацездатності у таких випадках виплачується в розмірі заробітної плати 

(доходу) таких осіб, з якого фактично сплачувалися страхові внески                      

до Фонду, незалежно від страхового стажу.
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Працівник, який має право на допомогу в розмірі 100% 

середньої зарплати незалежно від страхового стажу, крім

зазначених вище документів, повинен надати ще й копії

відповідних документів, що підтверджують таке право. 

Перелік категорій працівників-пільговиків ви знайдете

в п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105. Це, наприклад:

1. «чорнобильці» 1–3 категорій - копія відповідного

посвідчення і вкладиша до нього (за наявності);
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2. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII, зокрема учасники

антитерористичної операції. Їх право на пільгу підтверджує

копія відповідного посвідчення (учасника бойових дій, 

учасника війни, інваліда війни або члена сім’ї загиблого);

3. донори, які мають право на пільгу на підставі ст. 10 Закону 

України «Про донорство крові та її компонентів»                             

від 23.06. 95 р. № 239/95-ВР. Їх право на пільгу підтверджує

довідка за формою № 435/о, затверджена наказом                

МОЗ України від 07.07.2003 р. № 301. 
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Для розрахунку страхового стажу необхідні дані працівника з:

• Трудової книжки

• Додатку 9 про страховий стаж (п. 9 розд. 5 Постанови ПФУ                                         

від 18.06.2014 р. № 10-1), яку отримує самостійно роботодавець

на сайті пенсійного фонду за посиланням https://portal.pfu.gov.ua/

• або довідки ОК-5, ОК-7, які видають пенсійні фонди безпосередньо

працівникам

Як отримати електронну довідку про страховий стаж 

через сервіс Пенсійного фонду України:

https://portfel.ua/yak-otrimati-elektronnu-dovidku-pro-

strahovij-stazh-cherez-servis-pfu/

https://portal.pfu.gov.ua/
https://portfel.ua/yak-otrimati-elektronnu-dovidku-pro-strahovij-stazh-cherez-servis-pfu/
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ЯК РАХУВАТИ СТРАХОВИЙ СТАЖ                                   

ПРАЦІВНИКА ДЛЯ ЛІКАРНЯНОГО?
До 10.06.2021 р.

Для розрахунку загального страхового стажу необхідні дані

працівника з:

• Трудової книжки

• Додатку 9 про страховий стаж (п. 9 розд. 5 Постанови ПФУ                              

від 18.06.2014 р. № 10-1), яку отримує самостійно роботодавець

на сайті пенсійного фонду за посиланням https://portal.pfu.gov.ua/

• або довідки ОК-5, ОК-7, які видають пенсійні фонди безпосередньо

працівникам

https://portal.pfu.gov.ua/
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Вже 10.06.2021 р.

У статті 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» 

«2. Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих 

осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, у тому числі за даними про трудову 

діяльність працівників, внесеними відповідно до Закону України        

"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування", а за періоди, за які не внесені дані до реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, - у порядку та на умовах, 

передбачених законодавством, що діяло раніше».
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Страховий стаж рахується періодами:

• До 01.01.2011 р.

• З 01.01.2016 р.

• З 01.01.2011 по 01.01.2016 р.

Якщо за одним страховим випадком тимчасової непрацездатності видано 

кілька листків непрацездатності як продовження попереднього,                    

то ні в якому разі не можна змінювати тривалість страхового стажу ― адже 

вона завжди встановлюється саме на день настання страхового випадку.

Тобто якщо в період непрацездатності виповнюється стаж, який дає право      

на оплату листка непрацездатності у більшому розмірі, визначений розмір 

допомоги по тимчасовій непрацездатності не перераховується, оскільки              

це не передбачено законодавством.



12

ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ ВІД ФОНДУ СОЦСТРАХ

НА «ЦІЛЬОВИЙ» РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК.

п. 2 ст. 34 Закону № 1105:

• Страхувальник відкриває окремий поточний рахунок 
для зарахування страхових коштів у банках                     
у порядку, встановленому Національним банком 
України.

• Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, 
обліковуються на окремому субрахунку.
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• Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок 
у банку або на окремий рахунок в органі, що здійснює 
казначейське обслуговування бюджетних коштів                    
(далі - окремий рахунок), можуть бути використані 
страхувальником виключно на надання матеріального 
забезпечення та соціальних послуг застрахованим 
особам. Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, 
не можуть бути спрямовані на задоволення вимог 
кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших 
документів, за якими здійснюється стягнення відповідно 
до закону.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

• Оплату перших 5-ти днів непрацездатності слід включати                   
до витрат періоду й відображати за дебетом субрахунку 949       
«Інші витрати операційної діяльності». За кредитом ставлять 
субрахунок 663 «Розрахунки за іншими виплатами».

• До того ж на субрахунку 949 відображають ЄСВ, нарахований             
на всю суму лікарняних (й оплату перших 5-ти днів, і допомогу        
за рахунок Фонду).

• Нараховані лікарняні за рахунок коштів Фонду проводять                    
за дебетом субрахунку 378 «Розрахунки з державними цільовими 
фондами». За кредитом цього ж субрахунку показують 
надходження коштів Фонду на окремий рахунок для виплати 
матеріального забезпечення працівникам (субрахунок 311).
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СТРОКИ ВИПЛАТИ ЛІКАРНЯНИХ І ДЕКРЕТНИХ

п. 2 ст. 32 Закону № 1105:

Допомога по тимчасовій непрацездатності,                       
по вагітності та пологах виплачується:
застрахованим особам, які працюють на умовах 
трудового договору (контракту), інших підставах, 
передбачених законом, - у найближчий після                   
дня призначення допомоги строк, установлений            
для виплати заробітної плати.
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https://7eminar.ua/subscribe?utm_source=7eminarua&utm_campaign=bvp&utm_medium=banner&utm_content=cheklyst

