
 

 

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги  

 та медичного страхування  

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-91-59,  тел./факс: 255-92-21     

   
 

До реєстр. № 5187,  

народні депутати України:  

Климпуш-Цинцадзе І.О. та інші 

  

 Комітет Верховної Ради України  

з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів  

 

ВИСНОВОК 

на проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (щодо соціального 

захисту у разі настання тимчасової непрацездатності)  (р. № 5187) 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України від 2 березня 2021 

року  до вх. № 73434 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 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. 

Метою законопроекту є недопущення припинення з 30 червня 2021 

року 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 внести зміни до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та 

доповнити пункт 1 частини першої статті 22 положенням,  відповідно до 

якого у разі настання  тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання 

або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, 

застрахованій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності у 

формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує 

втрату заробітної плати (доходу).   

Слід зазначити, що така допомога нині  надається  застрахованій особі 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування».  

Водночас, у зв’язку із введенням в дію з 30 червня 2021 року окремих 

положень Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я»,   
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яким встановлюється допомога по тимчасовій непрацездатності на період 

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

випадком на виробництві, чинна редакція статті 22 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» потребує внесення 

відповідних уточнень. 

Підтримуючи зазначену законодавчу ініціативу, Комітет вважає за 

доцільне доповнити законопроект (р. № 5187) положеннями, які 

передбачають зміни до статі 22 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», а саме: 

«в абзаці першому частини другої  слова «не пов’язаної з нещасним 

випадком на виробництві, перебування у закладах охорони здоров’я» 

замінити словами «не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, а 

також тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок 

захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на 

виробництві, перебування у закладах охорони здоров’я, реабілітаційних 

закладах»; 

в абзаці третьому, четвертому та п’ятому частини другої після слів «не 

пов’язаної з нещасним випадком на виробництві» доповнити словами «а 

також тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок 

захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на 

виробництві»; 

у частині восьмій після слів «медичного висновку» доповнити 

словами «та/або індивідуального реабілітаційного плану». 

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення підтримати 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (щодо соціального 

захисту у разі настання тимчасової непрацездатності) (р. № 5187), поданий 

народним депутатом України Климпуш-Цинцадзе І.О. та іншими народними 

депутатами України та рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

його за результатами розгляду в першому читанні за основу, врахувавши 

пропозиції Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 

медичного страхування у висновку головного комітету відповідно до статті 

116 Регламенту Верховної Ради України.   

 

Голова Комітету                 М.Б. Радуцький 


