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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 
на проект Закону України про внесення змін до статті 39 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних 
працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19), 
внесений народним депутатом України Радуцьким М.Б. та іншими 

народними депутатами України (реєстр. № 5415 )

За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет з питань здоров’я 
нації, медичної допомоги та медичного страхування (далі - Комітет) розглянув на 
засіданні 28 квітня 2021 року (протокол № 70) проект Закону про внесення змін до 
статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо 
врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, 
постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19), (реєстр. № 5415), внесений 
народними депутатами України Радуцьким М.Б.,  Зінкевич Я.В., Кузьміних С.В., 
Заславським Ю.І., Дубневичем Я.В., Дмитрієвою О.О., Дубілем В.О., Зубом В.О., 
Дубновим А.В., Вагнєр В.О., Перебийносом М.В., Булах Л.В., Довгим О.С., 
Стефанишиною О.А.,  Макаренком М.В.

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є підвищення 
рівня соціальних гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері 
захисту населення від інфекційних хвороб.

Необхідність розробки законопроекту викликана технічним недоліком 
прийнятого раніше Закону України «Про внесення змін до статті 39 Закону України 
"Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо додаткових гарантій прав 
медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних 
хвороб, та членів їх сімей» від 07.05.2020 р. № 588-IX, яким  було запроваджено 
страхові виплати з боку держави медичним працівникам при отриманні ними 
інвалідності, яка настала внаслідок захворювання на COVID-19, за умови, що таке 
захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків. 

Згідно з цим Законом держава забезпечує страхову виплату медичним 
працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі 
встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року з дня настання 
захворювання. Водночас, відповідно до статті 3 Бюджетного кодексу України, 
бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, 
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становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і 
закінчується 31 грудня того ж року.

При цьому, до Фонду соціального страхування продовжують надходити 
документи від медичних працівників, які під час виконання професійних обов’язків 
захворіли на коронавірусну хворобу в 2020 році, а групу інвалідності медико-
соціальними експертними комісіями таким працівникам встановлено лише у 2021 
році. За таких обставин відповідно до вимог чинного Закону Фонд не має правових 
підстав на проведення страхових виплат медичним працівникам, яким групу 
інвалідності встановлено поза межами календарного року. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 39 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб» для врегулювання питання щодо 
здійснення вказаних страхових виплат і встановити, що держава забезпечує страхові 
виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони 
здоров’я у разі встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання 
коронавірусною хворобою (COVID-19) протягом одного року з дня захворювання 
(не календарного).

Для досягнення вказаної мети авторами законопроекту пропонуються зміни, 
згідно з якими держава забезпечує страхові виплати у встановлених законом 
розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони 
здоров’я за умов встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання 
коронавірусною хворобою (COVID-19), що пов’язане з виконанням професійних 
обов’язків, протягом одного року з дня настання захворювання. 

Комітет підтримує зазначену законодавчу ініціативу та вважає її актуальною, 
оскільки прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити право медичних та 
інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, на 
соціальні гарантії у разі настання інвалідності.

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати 
Верховній Раді України включити проект Закону про внесення змін до статті 39 
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо 
врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, 
постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19), (реєстр. № 5415) в порядок 
денний п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами 
розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон, 
доручивши Комітету спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 
Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при 
підготовці на підпис Голові Верховної Ради України.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України Комітет визначив Голову Комітету з питань 
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцького Михайла 
Борисовича.
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