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До реєстр. № 4001 від 01.09.2020, 
Н.д. України Макаренко М.В. та інш.

Комітет Верховної Ради України з 
питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів

ВИСНОВОК 
на проект Закону про внесення зміни до статті 60 Закону України 

«Про пенсійне забезпечення» щодо посилення пенсійного забезпечення 
медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, поданий 

народними депутатами України Макаренком М.В., Льовочкіним С.В., 
Ларіним С.М., Бортом В.П., Скориком М.Л.

(р. № 4001 від 01.09.2020)

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги та медичного страхування у межах компетенції розглянув проект 
Закону про внесення зміни до статті 60 Закону України «Про пенсійне 
забезпечення» щодо посилення пенсійного забезпечення медичних та інших 
працівників закладів охорони здоров’я (реєстр. № 4001), поданий народними 
депутатами України Макаренком М.В., Льовочкіним С.В., Ларіним С.М., 
Бортом В.П., Скориком М.Л. (протокол № 46 від 28.09.2020 р.).

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 60 Закону України 
«Про пенсійне забезпечення» з метою поширення вже існуючих пільг по 
обчисленню стажу роботи у деяких медичних закладах у вигляді зарахування 
стажу роботи у подвійному розмірі на медичних та інших працівників, які 
безпосередньо надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та особам, які 
мають підозру на вказану хворобу.

Комітет підтримує цю законодавчу ініціативу та вважає її актуальною з 
огляду на наявне значне навантаження на медичних та інших працівників, які 
надають медичну допомогу в умовах пандемії коронавірусної інфекції (COVID-
19) і від роботи яких залежать життя та здоров’я українців. Також Комітет 
вважає, що зміцнення соціального захисту окресленої категорії працівників 
сприятиме підвищенню престижу та авторитету медичної професії в Україні.
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Заслухавши та обговоривши вказаний законопроект, Комітет ухвалив 
висновок на проект Закону про внесення зміни до статті 60 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення» щодо посилення пенсійного забезпечення медичних та 
інших працівників закладів охорони здоров’я (реєстр. № 4001) і рекомендує 
головному комітету за результатами розгляду у першому читанні рекомендувати 
Верховній Раді України прийняти його за основу.
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