
 

УКРАЇНЦЯМ БІЛЬШЕ НЕ ОПЛАЧУВАТИМУТЬ ЛІКАРНЯНІ? 

 

30 червня 2021 року разом із Законом України «Про реабілітацію у сфері 

охорони здоров’я» уступить в силу й невеличке уточнення до ст. 22 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 

відповідно до якого із переліку страхових випадків виключено основний 

страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соціального 

страхування України, а саме «тимчасова непрацездатність внаслідок 

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

 

Натомість, однією із суттєвих умов надання допомоги по тимчасовій 

непрацездатності буде надання такої допомоги застрахованій особі у формі 

матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату 

заробітної плати (доходу), у разі настання в неї тимчасової непрацездатності на 

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

нещасним випадком на виробництві. Тобто на період самої хвороби — 

матеріальне забезпечення надаватися не буде. 

 

Варто відзначити, що на думку групи народних депутатів, допомогу за 

таким страховим випадком після введення в дію цієї частини Закону не 

отримають близько 2,5 млн. осіб. Нажаль, внесеними змінами передбачено 

такий страховий випадок, за яким отримають допомогу лише 1,5% від загальної 

кількості застрахованих осіб, яким виплачується допомога по тимчасовій 

непрацездатності протягом року, а це лише близько 33 тис. осіб.  

Такі зміни значно звузять права застрахованих осіб, а з введенням їх у 

дію, можуть призвести до соціальної напруги.  

 

Проте, вже відбувається активна робота групи народних депутатів щодо 

соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності та 

виправлення соціальної несправедливості, що може скластися для офіційно 

працюючих осіб. Тому 02.03.2021 року у Верховній Раді України зареєстровано 

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

загальнообов’язкове державне соціальне страхування»». Ініціатори 

законопроекту мають на меті повернути право на одержання матеріальної 

допомоги застрахованим особам. 

 



Проектом Закону пропонується внести зміни, відповідно до яких 

відновити право застрахованих осіб отримувати матеріальну допомогу за 

страховим випадком: «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або 

травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві».  У разі ухвалення 

проекту Закону, він набере чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування та введеться в дію з 30.06.2021 р.  

 

У разі якщо Ви маєте додаткові питання по цій статті чи ваші права 

порушують, або Ви потребуєте допомоги в судах, і не маєте коштів на 

адвоката - звертайтеся в Богодухівський місцевий центр з У разі якщо Ви 

маєте додаткові питання по цій статті чи ваші права порушують, або Ви 

потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  - звертайтеся 

до відділу «Краснокутське бюро правової допомоги»  Богодухівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

який працює з понеділка по п'ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: смт. 

Краснокутськ, вул. Миру, 138. тел. (05756) 3-26-50.  

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги       

0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів). 
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