
Структура файлу для завантаження даних листків непрацездатності в 

заяву-розрахунок 

Структура файлу завантаження  
№ 

п/п 

Назва поля Назва тегу Тип та 

значність 

Назва класифікатора або 

довідника, примітка 

Обов’яз

кове 

поле 

(Так, Ні) 

1. Унікальний номер 

листка 

непрацездатності 

WIC_NUM String(50) Складається з унікального 

номеру ЛН, версії змін щодо 

даних за ЛН та номеру з 

урахуванням страхувальників 

за сумісництвом  

(приклад «55555555-1.2») 

Так 

2. Кількість днів, що 

підлягають оплаті 

(всього) 

WIC_NUMBER_ALL Number(10)

  

 Так 

3. Кількість днів, що 

підлягають оплаті 

(у т. ч. за рахунок 

коштів Фонду) 

WIC_NUMBER_PFU Number(10)  Так 

4. Сума (в гривнях з 

копійками) 

(всього) 

WIC_SUMM_ALL Float(10,2)  Так 

5. Сума (в гривнях з 

копійками) (у т. ч. 

за рахунок коштів 

Фонду) 

WIC_SUMM_PFU Float(10,2)  Так 

6. В тому числі за 

пільгою 

постраждалим на 

ЧАЕС за рахунок 

коштів Фонду 

(днів) 

WIC_NUMBER_CH

AES 

Number(10)  Так 

7. В тому числі за 

пільгою 

постраждалим на 

ЧАЕС за рахунок 

коштів Фонду (в 

гривнях з 

копійками) 

WIC_SUMM_CHAES Float(10,2)  Так 

8. Номер посвідчення 

(ЧАЕС) 

WIC_CH_NUM String(20)  Ні 

9. Дата направлення 

на МСЕК (за 

наявності) 

WIC_MSEK_DT DATETIME  Ні 

10. Пільга 

непрацездатної 

особи 

WIC_BENIFIT Number(1) Код згідно довідника пільг 

непрацездатної особи 

Ні 

11. Причина 

розбіжності суми 

WIC_CAUSE Number(1) Код згідно довідника причин 

розбіжностей сум 

Ні 

12. Причина 

розбіжності суми 

(інша) 

WIC_CAUSE_ADD String(250)  Ні 

 

 

 

 

 

 

 



Довідники  

Довідник пільг непрацездатної особи 

Код Назва 

1 ЗО, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

2 одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 

років, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС 

3 ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і 

Захисниць України 

4 особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону 

України "Про жертви нацистських переслідувань" 

5 донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 20 Закону України "Про 

безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" 

6 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 

7 ЗО, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті 

8 медичний працівник (для причини непрацездатності 10 - Перебування в самоізоляції, 

обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-СoV-2) 

 

Довідник причин розбіжностей сум  

Код Назва 

1 звітність подано не  за всі календарні місяці розрахункового періоду 

2 самостійно виявлено помилки в звітності, які буде усунуто 

3 в розрахунковому періоді, наявні періоди отримання виплат за окремими видами 

соціального страхування без сплати страхових внесків 

4 нові трудові відносини, розрахунок проведено за фактично відпрацьований час 

(календарні дні) перед настанням страхового випадку 

5 у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з 

поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день 

роботи, розрахунок допомоги проведено з тарифної ставки (посадового окладу) 

6 інше – Коментар страхувальника 

 


