
Запитання - відповідь 

 З 1 січня 2023 року набуває чинності нова редакція Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон 2620), якою не 

передбачено функціонування комісії із соціального страхування на підприємстві.  

 Виникає питання, хто або який орган ухвалюватиме рішення про призначення 

страхових виплат? 

Так, на сьогоднішній день відповідно до пункту 3 статті 30 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі –Закон 1105), який діятиме до 

кінця 2022 року, рішення про призначення матеріального забезпечення та надання 

соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що 

створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять 

представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб 

(виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 

або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб), або фізичною особою 

- підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. 

Комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за 

правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає 

рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального 

забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків 

непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального 

забезпечення та соціальних послуг. 

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції 

відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності, яке затверджується правлінням Фонду соціального 

страхування. 

Однак, з нового року, згідно з пунктом 3 статті 22 Закону 2620, рішення про 

призначення страхової виплати прийматиметься страхувальником або уповноваженими 

ним особами. Страхувальник або уповноважені ним особи здійснюватимуть контроль за 

правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, прийматимуть 

рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат (повністю або 

частково), розглядатимуть підставу і правильність видачі документів, які є підставою для 

надання страхових виплат. 

Отже, з 01.01.2023 р. комісія із соціального страхування вже не потрібна. 

Приймати рішення про призначення страхових виплат керівник підприємства чи 

підприємець-роботодавець може одноосібно. 

Разом з тим не заборонено роботодавцю наказом (розпорядженням) створити 

відповідну комісію з уповноважених осіб, до якої можуть увійти представники кадрової та 

бухгалтерської служб, які знають умови та порядок призначення страхових виплат.  

При створені такої комісії немає необхідності дотримуватися вимог, які визначені 

до створення комісії із соцстраху, наприклад, у частині делегування членів комісії у рівній 

кількості від роботодавця та працівників. 
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