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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 
питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби 
(COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм 
власності», внесений народним депутатом України Радуцький М.Б. та 

іншими народними депутатами України (реєстр. № 6192)

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 
страхування (далі - Комітет) на засіданні 03 листопада 2021 року (Протокол 
№ 86) розглянув проект Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від 
коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони 
здоров’я всіх форм власності», внесений народними депутатами України (всього 
49 підписів).

Цей законопроект покликаний врегулювати питання соціального захисту 
медичних працівників, постраждали від коронавірусної хвороби (COVID-19) 
незалежно від місця їхньої роботи.

Так, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» (далі – Закон № 1645), держава забезпечує медичним працівникам 
державних і комунальних закладів охорони здоров’я страхові виплати у разі 
встановлення групи інвалідності чи їх смерті, що настала внаслідок інфікування 
коронавірусною хворобою COVID-19, за умови, що таке захворювання пов’язане 
з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження.

В той же час, ці норми Закону № 1645 не поширюються на медичних 
працівників приватних закладів охорони здоров’я та найманих медичних 
працівників фізичних осіб – підприємців, а також медиків, які працюють як 
самозайняті особи, що призводить до порушення їх права на одержання 
передбачених цим Законом страхових виплат у разі настання інвалідності чи 
смерті внаслідок інфікування коронавірусною хворобою COVID-19 на робочому 
місці.
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Для усунення цієї прогалини, законопроектом реєстр. № 6192 
пропонується усунути наявні обмеження та встановити, що для цілей статті 39 
Закону № 1645 медичними працівниками (працівниками) закладів охорони 
здоров’я є: 

медичні працівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності, 
наймані медичні працівники фізичних осіб – підприємців, які одержали 

ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також 
фізичні особи – підприємці, які одержали ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики і безпосередньо надають медичну 
допомогу.

Окрім того, цим законопроектом пропонується поновити право медичних 
працівників приватних закладів охорони здоров’я або їх рідних, якщо вони 
дотепер не отримали належні страхові виплати через наявну прогалину у 
законодавстві.

Комітет підтримує вказані законодавчі ініціативи, адже у боротьбі з 
коронавірусною пандемією, її поширенням та проявами в кожній постраждалій 
країні світу, в тому числі в Україні, передову лінію оборони забезпечують 
медичні працівники. Медичний персонал є першою ланкою ризику зараження 
коронавірусом SARS-CoV-2 незалежно від віку, наявності супутніх хвороб та 
імунного статусу працівників. Медики, які працюють у приватних медичних 
закладах та медики самозайняті особи піддаються співставному з медичними 
працівниками державних та комунальних закладів охорони здоров’я 
підвищеному ризику інфікуватися коронавірусною хворобою COVID-19 під час 
виконання професійних обов’язків. Тому вони можуть так само отримати групу 
інвалідності або померти через цю особливо небезпечну інфекційну хворобу, але 
при цьому позбавлені права отримати відповідні страхові виплати, що потребує 
невідкладного втручання та усунення нерівності.

Міністерство охорони здоров’я України підтримує законопроект реєстр. 
№6192. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своєму висновку (№ 16/03-2021/334224 (690960) від 29.10.2021 р.) на 
законопроект реєстр. № 6192 підтримує загальне спрямування проекту на 
посилення соціальної захищеності зазначеної категорії осіб, водночас звертає 
увагу на необхідність надання фінансово-економічного обґрунтування, як того 
вимагають положення ст. 91 Регламенту Верховної Ради України.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України 
включити проект Закону України «Про внесення змін до статті 39 Закону 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо врегулювання 
питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-
19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності» 
(реєстр. № 6192) до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти 
його за основу та в цілому, доручивши Комітету спільно з Головним юридичним 
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управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне 
доопрацювання при підготовці його на підпис Голові Верховної Ради України.

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

Голова Комітету        М.Б. Радуцький
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