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захисту прав ветеранів 

 

ВИСНОВОК 

на проект Закону України про внесення змін до окремих положень 

законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» та «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» щодо 

забезпечення реалізації прав застрахованих осіб (реєстр. № 5187-1) 

За дорученням Голови Верховної Ради України від 15 березня 2021 року  

до вх. № 92827 Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування (далі Комітет) на засіданні 17 березня 2021 

року (протокол № 64) розглянув проект Закону України про внесення змін до 

окремих положень законів України ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування” та ,,Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я” щодо забезпечення 

реалізації прав застрахованих осіб (р. № 5187-1), поданий народним депутатом 

України Остапенком А.Д. 

Вказаний законопроект є альтернативним до основного проекту Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування» (щодо соціального захисту у разі настання тимчасової 

непрацездатності) (р. № 5187), поданого народним депутатом України Климпуш-

Цинцадзе І.О. та іншими народними депутатами України (далі – законопроект                 

р. № 5187). 

Альтернативний законопроект, як і основний законопроект, спрямований 

на недопущення припинення надання допомоги по тимчасовій непрацездатності 

у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, 

не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.   

Для цього законопроектом пропонується залишити чинну редакцію пункту 

1 частини першої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», відповідно до якого застрахованій особі надається 

допомога по тимчасовій непрацездатності у формі матеріального забезпечення, 

яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу)у разі 

настання  тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не 
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пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, після введення в дію Закону 

України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я». 

За результатами розгляду законопроекту р. № 5187-1 Комітет вважає за 

необхідне зазначити, що запропоновані зміни до статті 22 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не враховують 

необхідність виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності на період 

реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним 

випадком на виробництві, як це передбачено Законом України «Про реабілітацію 

у сфері охорони здоров’я». 

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги ухвалене Комітетом 

рішення щодо законопроекту р. № 5187, Комітет, керуючись частиною другою 

статті 110 Регламенту Верховної Ради України, ухвалив рішення рекомендувати 

Верховній Раді України  за результатами розгляду у першому читанні відхилити 

проект Закону про внесення змін до окремих положень законів України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про реабілітацію у 

сфері охорони здоров’я» (р. № 5187-1), поданий народним депутатом України 

Остапенком А.Д. 

 

Голова Комітету                                                                        М.Б. Радуцький 


