
ПРАВОБЕРЕЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ

ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

(робочий орган Фонду соціального страхування м. Києва)

Правобережне відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у 
м. Києві (далі - Правобережне відділення) є робочим органом управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України у м. Києві без статусу юридичної особи, підпорядкованим і підзвітним 
йому.

Правобережне відділення утворене постановою Правління Фонду соціального страхування від 
10.10.2017 №50 «Про затвердження структури органів Фонду».

У своїй діяльності Правобережне відділення керується Конституцією України, Основами законодавства 
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Кодексом законів про працю 
України, законами України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про охорону праці», 
Статутом Фонду та іншими нормативно-правовими актами.

Правобережне відділення реалізує державну політику у сферах соціального страхування: у разі 
виникнення нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, медичного страхування та забезпечення 
дотримання вимог чинного законодавства у цих сферах на території Голосіївського, Оболонського, 
Печерського, Подільського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського районів м. Києва.

Основними напрямками діяльності є:

- надання матеріального забезпечення та страхових виплат застрахованим особам і членам їх сімей у 
разі настання страхового випадку;

- ведення обліку страхувальників та реєстру потерпілих від нещасних випадків на виробництві або 
професійних захворювань, а також осіб, які у разі смерті потерпілого мають право на одержання 
щомісячних страхових виплат;

- здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду;

- надання безоплатної консультативної допомоги страхувальникам та застрахованим особам з питань 
застосування законодавства про соціальне страхування;

- робота з листами, зверненнями та пропозиціями з питань загальнообов'язкового державного 
соціального страхування.

ГоаФік роботи:

Понеділок - четвер - з 8.30 до 17.30;

П'ятниця - з 8.30 до 16.15;

Обідня перерва - з 13.00 до 13.45;

Субота та неділя - вихідні.

Контактна інформація 

(Адреса: пл. Спортивна, З (IV під'їзд, 3 поверх), м. Київ, 01601 

Поштова скринька: prav.kc@fssu.gov.ua

Соиіальні мережі: https://www.facebook.com/pravKyivFSE

м. Київ, пл. Спортивна, З

mailto:cent.kc@fssu.gov.ua
http://www.facebook.com/%23!/CentrKyivFSE


ПІБ Посада Кабінет Телефон

НАРІЖНИЙ
Олександр Вікторович

Начальник 309 492-02-18ф

СВЕРГІН
Юрій Олександрович

Заступник начальника 310 492-02-45

ХРАПЧУН
Вадим Олександрович

Заступник начальника 312 492-02-36

ШАПОВАЛ
Наталія Володимирівна

Начальник відділу роботи з потерпілими та 
страхувальниками

306 492-02-38

Уткін
В'ячеслав Миколайович

Заступник начальника відділу роботи з 
потерпілими та страхувальниками

301 459-34-80

Мурай
Антоніна Іванівна

Завідувач сектору роботи зі 
страхувальниками

306 492-02-38

ТРОФІМЕНКО 
Світлана Олександрівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку 315 492-02-31

ШЕВЧЕНКО 
Олена Іванівна

Заступник начальника відділу 
бухгалтерського обліку

311 492-02-35

ДАВИДЮК
Людмила Михайлівна

Начальник відділу фінансового контролю та 
аудиту

305 492-02-30

РИБАК
Алла Борисівна

Заступник начальника відділу фінансового 
контролю та аудиту

305 492-02-46
492-02-47

Перетятько 
Наталія Миколаївна

Начальник відділу адміністративно- 
господарського відділу

316 492-02-28 
492-02-29 /(19 ф)

Лук'яненко 
Лілія Ігорівна

В.о. завідувача юридичного сектору 304 492-02-43

ПРОЦЕНКО
Мирослав Миколайович

Завідувач сектору інформаційного 
забезпечення

307 492-02-48

м. Київ, просп. Перемоги, 92/2

ФІЛАТОВА
Ірина Володимирівна

Начальник відділу з організації медичної 
реабілітації

109 422-24-72

ЛУЖЕЦЬКА 
Ольга Юріївна

Заступник начальника відділу з організації 
медичної реабілітації

109 443-06-06

ЮРЧЕНКО
Антоніна Миколаївна

Завідувач сектору роботи з потерпілими 106 449-66-08

Телефон-факс для повідомлень про нещасний випадок на виробництві
585 - 20-11  ф 
ЦІЛОДОБОВО

Відділ профілактики страхових випадків управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування України у м. Києві

456 - 30-23



4 під’їзд
Палацу спорту,
вхід із заднього фасаду і ПвішчСпврГ)



Додаток №2

Оголошення

До уваги суб'єктів соціального страхування!

З 2 січня 2018 року розпочало роботу Правобережне відділення 
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у 
м. Києві, яке утворено шляхом об'єднання районних відділень міста Києва.

Правобережне відділення буде обслуговувати суб'єкти соціального 
страхування, які зареєстровані в Голосіївському, Оболонському, 
Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та 
Шевченківському районах м. Києва.

З 23 січня 2018 року заяви-розрахунки, звіти за Ф-4 ФСС з ТВП та 
заборгованості по НВ необхідно подавати до Правобережного відділення, що 
знаходиться за адресою: пл. Спортивна, З (IV під'їзд, 3 поверх), м. Київ, 
01601.

БІЛЬШ детальна Інформація: * ПРАВОБЕРЕЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ 
ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У М . КИЄВІ

* зробит и посилання на дж ерело (загальна інформація -  додат ок №1)



М ІН ІС Т Е Р С Т В О  С О Ц ІА Л Ь Н О Ї 
П О Л ІТИ К И  У К Р А ЇН И

Фонд соціального 
страхування України

Новий Порядок направлення застрахованих осіб на 
лікування у реабілітаційні відділення санаторно-курортних 

закладів після перенесених захворювань і травм за 
рахунок коштів Фонду соціального страхування України



Фінансування Фондом послуг з реабілітаційного лікування шляхом відшкодування 
витрат за надані послуги згідно укладеного тристороннього договору

Оформлення договору про відшкодування витрат 
за надані послуги із реабілітаційного лікування

I I I 11

Застрахована
особа

С анаторно -курортний 
заклад

Уповноважений 
представник 

органу Фонду



Перелік реабілітаційних відділень відповідних 
профілів медичної реабілітації

1. Нейрореабілітація:

• підгострий період інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку або без них), 
підгострий період черепно-мозкових травм.

2. М’язово-скелетна реабілітація:

• 2.1. підгострий період після операцій на опорно-руховому апараті (ортопедичних, 
травматологічних), ревматологічні захворювання;

• 2.2. підгострий період опіків.

3. Кардіо-пульмонарна реабілітація:

• 3.1. підгострий період інфаркта міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або 
без них), стан після пролікованої нестабільної стенокардії (після оперативних втручань на 
судинах серця або без них), підгострий період після операцій на серці;

• 3.2. підгострий період захворювань легень, підгострий період після операцій на легенях, у 
тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру;

• 3.3. цукровий діабет.



4. Медико-психологічна реабілітація учасників АТО:

• порушення адаптації;
• розлади по’вязані із споживанням їжі;
• неорганічні розлади сну;
• соматоформні розлади;
• неврастенія.

5. Реабілітація після оперативних втручань на органах зору:

• підгострий період після оперативних втручань на органах зору.

6. Реабілітація при порушені перебігу вагітності:

• ускладнена вагітність.

7. Інша (соматична) реабілітація:

• 7.1. підгострий період після оперативних втручань на органах травлення;

• 7.2. підгострий період після оперативних втручань на органах сечостатевої системи 
(оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно- 
хвильової літотрипсії);

• 7.3. підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах.



Показання та протипоказання для направлення в 
реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів

Відбір та направлення застрахованих осіб на лікування в 
реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів за рахунок 
коштів Фонду соціального страхування України рекомендовано 
здійснювати за наявності медичних показань відповідно до профілів 
медичної реабілітації з урахуванням протипоказань для направлення в 
реабілітаційні відділення та санаторно-курортні заклади взагалі.

і

\



повідомлення 
органу Фонду 
протягом доби

Заклад 
охорони здоров'я

Орган Фонду
(управління виконавчої 

дирекції Фонду, їх 
відділення)

Застрахована особа 
після перенесених 

захворювань і травм



Заклад 
охорони здоров'я

Орган Фонду

Застрахована особа 
після перенесених 

захворювань и травм
Уповноважений 

представник 
органу Фонду



Заклад 
охорони здоров'я

Застрахована 
особа після перенесених 

захворювань и травм

заява про забезпечення 
реабілітаційним лікуванням

Висновок ЛКК про необхідність направлення 
на лікування в реабілітаційне відділення 

санаторно-курортного закладу Уповноважений 
представник 

органу Фонду



Штамп эатад у  
охорони здоров'я "України

Висновок лікарсько-кои т іь т а т и в н о ї комісії 
закладу отарови здоров ’я  про необхідність направлення на л і іп  аннн в 

реабілітаційне відділення санаторно-к’ рортного закладу 
№ ______

П.І.Б {застрахованої особи)_______________________________________________
Дата народження_______________________________________________________
Адреса місця проживання_______________________________________________
Місце роботи____________________________________________________

(повна я азе а)
П.І.Б. та вік дитини_____________________________________________________

{заповнюється у  разі направлення дитини у  супроводі дорослого)

Перебуває иа стаціонарному лікуванні в _________________________________
/назва виділення)

Діагноз:_______________________________________________________________

Враховуючи________________________________________
ІоДд̂ ущцивоння необхідності ліжуепния )

потребує лікування в реабілітаційному відділенні

Ґзагночіклгься ндмкз гтрофітто медичнотрва&ічішаці і) 
ТрЕВа.ІІСТЕО_________ ДНІВ

Голова Л К К : ОИ-БО

Ч лени  Л К К :
(підпис/

(ОХ БО
(підпис)

( Д І Б )
(підпис/

Печ атка Дзга видачі 20 р.|
закладу охорони здоров 'з



Д о д ато к  4 до  П о р я д к у

\nmea органу Фонду)
(прізвищ*, іи'я, по ЛтліЕкза.' заявника) 

дтїги ( ш ]  приж иває (їяр« строванив) ча адресою:

пасп орт  гер ц  _

І»?с СТріЧ ті отз іти номер ■'ІІПШОМІ гярттп ПЛАЧЧ иі' я гтп.пчтгіс

 ...........................................
місце р о б о та : __________________________________________

(я&яна назєа адреса)
посада:_________________________________________
ЕилтаЕдннн тел еф о н ;___________________________________

ЗАЯВА
про забезпечення реабілітацш ЕЕМ  л ік уван н ям

П р о ш у  зар ах у вати  м ене (м о ю  д и ти н у ) д ля  отрж м дннд п о сл у ги  з  л ік у в а н н я  т р и в а л іс т ю ________ д н і
р е з б т т а ц ш л а - м у  в ідділенн і.

і назад нртфню медичної ре-адкіітнаціїї 
са н  а то р н о -н гр о  ртно го  з а к л а д у ________________________________________________________________________

і поєна назва}

(у ра н  лщ єт ч я  ікяк ч и  «татамі я т іь зн к  ярізвяце, Ьі я. по кгиел«і. .тоезу .^ттп1 иародлсечти? діпгаяиі 
Уповдое^дсєбокі о-гооок' органу' Фонду надане рочяснення про порядоЕ з а б и д и е н зд  реаоиптад>н~чнм 
ггігунпнттігн застрахованих осіб та ге особнсгнм виберем
Я , _________________________  даю чголу на обробтенна м оїх (і моєї дитини) персональних даних л и  чанеганна
їе д о  бата персональних пяяи-г

До заянн додаю:
‘ви-сбо м е  лжартьЕО-ЕонгудьташЕНоі еошсеї задладу охоронд ідорсв 'я  
'ісс ш о  сьід-сспва про вареддеетнг днтнзн  (у рааі лгнунанзл днтннд):
•істш о добі ден про безпосередню участь особи в АТО Су р іч і лінування учасзн ілв  АТО)

______________ 20___року  (лідп а г  заяен  и іш )

Сівітлрял курортним чзулвдлм заяву розглянуте Дата заїзду узгоджено
та погохеенс з ____________20___р.

■ГіМніі, 711 Е >мо*і*а*ііжйр*іЧ а х л їг  ш ш  .вдх^ппмл-'іеі зепеяаОу}
Дад-а догоди  енна л __________ 2 0 ____р.

_ еро забезпечення реабіліташ нннм лінуванням та логументн  н а  аркушах
/ЗТ.іСЕ лід# лиш)

и р ін н н п ч _____________ 2 0 ___р . та зареєстровано в  ж урналі облажу за .'6  _
Ошннсмнлсл (лась] _

Ґіи'ііпік, П .ІЛ  ляяа а н и іі ЛвА ш ґ, 77.7. Е  утошіювазюемоІосеЛі -оравтії ’Ґ-гтеІу)

 {-іінія відрізу']--------------------------------------------------

_ЩМ Т:*Лі?яп4Чіавтг.їреяпітп-¥Яітііі низи тп тут-Я тн ш тя ДОЕуменгн НЗ аротпах
/ П . І Е  ш т ш м ]

п р и й н я т а _____________ 2 0 __ р та зареєстровано в ж урналі обліку м . ' і б .
Ознайомився (дать] _

іггкЗпиґ, J J J .f i  і . ш ььупі /якЬшґ, 77.7. Е  >тіслі»о*ал^^Гооагііі лраж;» ії-сшсТу)



Уповноважений 
представник 

органу Фонду

Заява на узгодження 
можливості прийому хворого на 

реабілітаційне лікування 
(протягом одного робочого дня)

І _____  І Санаторно-курортний заклад



Згода про надання послуг із реабілітаційного лікування застрахованій особі та 
готовність укласти Договір із узгодженою датою заїзду 

Перелік діагностичних та лікувальних послуг

Уповноважений 
представник 

органу Фонду
Санаторно-курортний заклад



Підписання Договору

Орган Фонду

Застрахована 
особа з договором 
(три примірники)

Санаторно-курортний
заклад



Прибуття застрахованої особи до санаторно-курортного закладу

Застрахована 
особа з договором 
(три примірники)

Орган Фонду
(управління виконавчої 

дирекції Фонду)

Один примірник Договору (підписаний)



Перелік документів для оформлення договору

1. Від закладу охорони здоров'я -  висновок лікарсько-консультативної комісії
" • • • " • • • цл • •про необхідність направлення на лікування в реабілітаційне відділення 

санаторно-курортного закладу (додаток 3 до Порядку).

2. Від застрахованої особи -  заява про забезпечення реабілітаційним лікуванням 
(додаток 4 до Порядку).

3. Від застрахованої особи -  пред’явлення представнику органу Фонду 
оригінали паспорта, свідоцтва про народження дитини (у разі необхідності 
отримання послуг із реабілітаційного лікування дитиною), довідку про 
безпосередню участь особи в АТО (у разі отримання послуг із медико- 
психологічної реабілітації учасників АТО).

УКРАЇНА

ПАСПОРТ



Під час прибуття до санаторно-курортного закладу застрахована 
особа зобов'язана пред'явити паспорт, свідоцтво про народження 
дитини (у разі направлення на лікування дитини), та надати:

Три примірники Договору.
Виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 
027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
14.02.2017 № 110)
або

Обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні (форма 
№113/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
13.02.2006 № 67) у разі направлення вагітної

Листок непрацездатності (при направленні безпосередньо із стаціонару закладу 
охорони здоров'я), виданий відповідно до Інструкції про порядок видачі 
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 №455 та 
оформлений згідно з Інструкцією про порядок заповнення листка 
непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, 
Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 
03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406



Порядок відшкодування витрат за надані соціальні 
послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей 
після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних 
відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок 
коштів Фонду соціального страхування України, 
затверджено постановою правління Фонду соціального 
страхування України від 13 липня 2017 року №39 на 
виконання вимог Закону №1105 та пункту 3 постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року №145 
«Деякі питання соціального захисту застрахованих осіб» та 
погоджено Міністерством охорони здоров’я України 
(лист від 23.08.2017 №3.14-19/1146-17 /22760)



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


