
 

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. 

  

Графік 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, 3 (IV під`їзд, 3 поверх), м. Київ, 01601 

Поштова скринька: prav.kc@fssu.gov.ua 

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

                                       https://twitter.com/Centr_Kyiv_FSE 

 

 
м. Київ,  Спортивна площа, 3 

https://www.facebook.com/pravKyivFSE
https://twitter.com/Centr_Kyiv_FSE
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ПІБ Посада Кабінет Телефон 

НАРІЖНИЙ 
Олександр Вікторович 

Начальник 309 492-02-18ф 
 

СВЕРГІН 
Юрій Олександрович 

Заступник начальника 310 492-02-45 

ШЕВЧЕНКО 
Олена Іванівна 

Начальник відділу страхових виплат та 
матеріального забезпечення  

311 459-34-80 
 

УТКІН  
В’ячеслав Миколайович 

Заступник начальника відділу страхових 
виплат та матеріального забезпечення  

311 492-02-38 
 

МУРАЙ 
Антоніна Іванівна 

Завідувач сектору матеріального 
забезпечення  

311 492-02-38 
 

ЮРЧЕНКО 
Антоніна Миколаївна 

Завідувач сектору страхових виплат 305 492-02-30 
 

ТРОФІМЕНКО 
Світлана Олександрівна 

Завідувач сектору бухгалтерського обліку 315 492-02-31 

ПЕРЕТЯТЬКО  
Наталія Миколаївна 

Завідувач сектору організаційної роботи та 
документообігу  

316 492-02-28 
 

ВАНЕК 
Леся Миколаївна 

Завідувач сектору адміністративно-
господарського забезпечення 

312 492-02-19 

ПРОЦЕНКО  
Мирослав Миколайович 

Завідувач сектору інформаційного 
забезпечення 

307 492-02-48 

 
м. Київ,  пров. Артилерійський, 7-9 

Храпчун 
Вадим Олександрович 

Заступник начальника 7  

ЖУГАЄВИЧ  
Тетяна Олексіївні 

Начальник відділу медичних та соціальних 
послуг 

5 221-35-69 

ФІЛАТОВА 
Ірина Володимирівна        

Заступник начальника відділу медичних та 
соціальних послуг 

5 221-35-69 

СЕНЧИЛО  
Інна Іванівна 

Завідувач сектору організації надання 
медичної реабілітації 

4 223-24-37 

ІЛЬЧЕНКО 
Костянтин Іванович 

Начальник відділу по роботі зі 
страхувальниками 

11 221-35-68 

ДАВИДЮК 
Людмила Михайлівна 

Заступник начальника відділу по роботі зі 
страхувальниками 

10 353-89-17 

 
м. Київ,  просп. Перемоги, 92/2 

Петренко 
Наталія Павлівна 

Начальник відділу перевірки 
обґрунтованості видачі листків 
непрацездатності  

124 400-65-27 

Музика 
Наталія Юріївна 

Завідувач сектор організації надання 
медичних послуг 

108 443-06-06 

Телефон-факс для повідомлень про нещасний випадок на виробництві  
443-82-51 

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

449-81-79 

 
 

 

 

 



 3 

 

  

  

 

Палац спорту 

4 під'їзд 

Палацу спорту, 

вхід із заднього фасаду 

 


