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31 грудня 2020 року набрав чинності Закон України «Про реабілітацію у сфері 

охорони здоров’я», який по суті започаткував систему реабілітації у сфері охорони 
здоров’я в Україні.  

Проте, з прийняттям вищезгаданого Закону відбулися зміни до  Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», відповідно до 
яких 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».  

Варто відзначити, що допомогу за таким страховим випадком після введення 
в дію цієї частини Закону з 30 червня 2021 року не отримають близько 2,5 млн. осіб. 
Натомість внесеними змінами передбачено страховий випадок внаслідок: 
«тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок захворювання або 
травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві» 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. Це значно звужує права застрахованих осіб, а з введенням у дію відповідних 
змін, може призвести до соціальної напруги.  

У Верховній Раді України зареєстрований проекту Закону «Про внесення змін 
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" 
(щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності)», 
реєстраційний № 5187 від 02.03.2021 р., яким пропонується виправити соціальну 
несправедливість. 

Прийняття даного проекту Закону знизить соціальну напругу серед 
застрахованих осіб шляхом повернення їхнього права на отримання матеріальної 
допомоги за страховим випадком: «тимчасова непрацездатність внаслідок 
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві». 

Окрім цього, за інформацією членів профспілки працівників освіти і науки 
України закладів освіти, у Львівській області має місце значна затримка із 
виплатою «лікарняних». У деяких випадках затримка із виплатою «лікарняних» 



становить близько двох місяців, що викликає справедливе обурення та соціальну 
напругу серед працівників. 

Виходячи із вищенаведеного, Львівська обласна організація профспілки 
працівників освіти і науки України пропонує виправити вищеописану соціальну 
несправедливість шляхом прийняття відповідних змін у законодавстві та вжити 
невідкладних заходів для виплати «лікарняних» застрахованим особам у 
найкоротші терміни. 
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