
76 ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2011, № 9

Юридичні консультації

Н адаємо роз’яснення щодо змін у поряд-
ку обчислення страхового стажу відпо-

відно до Закону України «Про за галь но-
обов’язкове державне соціальне страхування 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими похован-
ням» (далі — Закон).

1. Законом України «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування» було внесе-
но зміни до Закону, відповідно до яких з 
01.01.2011 страховий стаж обчислюється в 
місяцях, а страхові внески для його обчис-
лення мають бути сплачені в сумі не мен-
шій, ніж мінімальний страховий внесок.

До страхового стажу як період, за який 
сплачено страхові внески виходячи з розмі-
ру мінімального страхового внеску, вклю-
чається також період отримання виплат за 
окремими видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, крім 
пенсій усіх видів (за винятком пенсії за ін-
валідністю).

Якщо сума сплачених за відповідний мі-
сяць страхових внесків менша, ніж міні-
мальний страховий внесок, цей період за-
раховується до страхового стажу пропо-
рційно сплаченому внеску за формулою, 
визначеною ч. 3 ст. 7 Закону.

Слід наголосити на тому, що з 01.01.2011 
до страхового стажу не зараховується час 
перебування застрахованої особи у відпуст-

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗМІН 
У ПОРЯДКУ ОБЧИСЛЕННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ

ці для догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку. Як роз’яснює Вико-
навча дирекція Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності 
в листі від 04.05.2011 № 04-29-1068, пері-
од перебування застрахованої особи у від-
пустці для догляду за дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку зараховувався 
до страхового стажу відповідно до ч. 1 ст. 7 
Закону в редакції, що діяла до 01.01.2011. 
Після 01.01.2011 період перебування за-
страхованої особи в зазначеній відпустці не 
зараховується до страхового стажу за стра-
хуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими 
похованням, оскільки зарахування тако-
го періоду не визначено Законом. Також не 
враховується до страхового стажу період 
отримання виплати застрахованими особа-
ми допомоги для догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирічного віку, яку здійсню-
ють органи праці та соціального захисту 
населення, оскільки зазначений вид допо-
моги не належить до виплат, які передбаче-
ні окремими видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

Звертаємо увагу, що з 01.01.2011 страхо-
вий стаж обчислюється за даними, що міс-
тяться в системі персоніфікованого обліку 
відомостей про застрахованих осіб Держав-
ного реєстру загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування.
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Як зазначає Виконавча дирекція Фонду 
соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності в листі від 04.02.2011 
№ 04-29-196: якщо виникає потреба у ви-
значенні страхового стажу застрахованої 
особи, яка на початок 2011 р. має страхо-
вий стаж менше восьми років і не має пільг 
згідно з чинним законодавством, то почи-
наючи з лютого 2011 р. за інформа цією про 
страховий стаж застрахованої особи, на-
бутий після 01.01.2011, який обчислюєть-
ся за даними, що містяться в системі пер-
соніфікованого обліку відомостей про за-
страхованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування, страхувальник та/або за-
страхована особа може звернутися до Пен-
сійного фонду.

Відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону Украї-
ни «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» інформація з Державного ре-
єстру надається на запит платників єдино-
го внеску та/або застрахованих осіб у по-
рядку та за формою, установленими Пен-
сійним фондом за погодженням з фондами 
загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування.

Так, у підпункті 3.3 Положення про Дер-
жавний реєстр загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування, затвер-
дженого постановою правління Пенсійного 
фонду України від 08.10.2010 № 22-1, за-
значено, що індивідуальні відомості про за-
страховану особу з Державного реєстру на-
даються страхувальникам та/або застрахо-
ваній особі на паперових носіях за формою 
згідно з додатком до цього Положення.

До 01.01.2011 страховий стаж обчислю-
ється в порядку та на умовах, передбачених 
законодавством, що діяло раніше. Тобто до 
страхового стажу зараховуються періоди 
(сума періодів): протягом яких особа під-
лягала загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню у зв’язку з тимча-

совою втратою працездатності та витрата-
ми, зумовленими похованням, і сплачувала 
або за неї сплачувалися страхові внески до 
Фонду соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності; тимчасової втра-
ти працездатності; відпустки у зв’язку з ва-
гітністю та пологами; відпустки для догля-
ду за дитиною до досягнення нею триріч-
ного віку; одержання виплат за окремими 
видами загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, крім пенсій усіх 
видів; загального трудового стажу праців-
ника для призначення допомоги з тимчасо-
вої непрацездатності, набутого ним до на-
брання чинності Законом (до 28.02.2001), 
який обчислювався згідно з Правилами об-
числення загального трудового стажу для 
призначення працівникам допомоги з тим-
часової непрацездатності, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 
19.10.1998 № 1658.

Таким чином, обчислювати страховий 
стаж відповідно до нового порядку не-
обхідно тільки в тому випадку, якщо на 
01.01.2011 працівник не має 8 років страхо-
вого стажу (такий стаж дає право на випла-
ту допомоги з тимчасової непрацездатності 
в розмірі 100%).

2. У листі від 21.04.2011 № 01-14-974 
Фонд соціального страхування з тимчасо-
вої втрати працездатності роз’яснює поря-
док оплати лікарняних аспіранту, який пра-
цює за сумісництвом.

Так, згідно з пунктом 1 Положення про 
умови роботи за сумісництвом працівни-
ків державних підприємств, установ і ор-
ганізацій, затвердженого наказом Мінпра-
ці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.1993 № 43, 
сумісництвом вважається виконання пра-
цівником, крім своєї основної, іншої регу-
лярної оплачуваної роботи на умовах тру-
дового договору у вільний від основної ро-
боти час на тому ж підприємстві, в установі, 
організації або в громадянина (підприємця, 
приватної особи) за наймом.
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Відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» аспірант — це особа, яка має 
повну вищу освіту й освітньо-квалі фіка-
ційний рівень магістра або спеціаліста, на-
вчається в аспірантурі вищого навчального 
закладу або наукової установи для підго-
товки дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук.

Крім того, відповідно до пункту 14 поста-
нови Верховного Суду України «Про прак-
тику застосування судами законодавства про 
оплату праці» від 24.12.1999 № 13 робота за 
трудовим договором осіб, які поєднують її з 
денною формою навчання, не є сумісни-
цтвом і оплачується на загальних підставах.

Згідно з пунктом 1 ст. 50 Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування у зв’язку з тимчасо-
вою втратою працездатності та витрата-

ми, зумовленими похованням» матеріаль-
не забезпечення та соціальні послуги за 
загальнообов’язковим державним соціаль-
ним страхуванням у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зу-
мовленими похованням, застрахованим 
особам, які працюють на умовах трудового 
договору, призначаються та надаються за 
основним місцем роботи.

Отже, організація зобов’язана надати 
допомогу з тимчасової непрацездатності 
працівнику, який одночасно знаходиться 
з організацією у трудових відносинах і на-
вчається в аспірантурі, на загальних під-
ставах.

Світлана ЧЕРНОВСЬКА,
начальник відділу 
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