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ВИДИ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ПАПЕРОВИЙ
до 01.10.2021 

ЕЛЕКТРОННИЙ
Вже діють
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• Порядок організації ведення Електронного реєстру 
листків непрацездатності та надання інформації з нього, 
затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 328

• Порядок ведення Реєстру медичних висновків                            
в електронній системі охорони здоров’я, затверджений 
наказом МОЗ від 18.09.2020 р. № 2136

• Порядок видачі (формування) листків непрацездатності         
в Електронному реєстрі листків непрацездатності, 
затверджений наказом МОЗ від 17.06.2021 р. № 1234

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ЛІКАРНЯНИХ, ЯКІ ДІЮТЬ:



4

Затверджені наказом МОЗ від 01.06.2021 р. № 1066
• Порядок формування медичних висновків про тимчасову 

непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі 
охорони здоров’я

• Порядок здійснення Фондом соціального страхування України 
перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків 
непрацездатності

• Інструкція по роботі з медичними висновками про тимчасову 
непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі 
охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії 
перехідної моделі

• Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ЛІКАРНЯНИХ, ЯКІ ДІЮТЬ:
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Зокрема, до 1 жовтня 2021 року листок непрацездатності 
(незалежно від типу причини непрацездатності) вважається виданим 
через 5 днів після дати його закриття (наказ МОЗ від 28.08.2021 р.       
№ 1836).

Перенесуть на 1 жовтня у випадку відсутності технічної можливості 
для формування електронних медичних висновків:
• для категорії медичних висновків «Вагітність та пологи»;
• для тимчасової непрацездатності, яка виникла внаслідок 

захворювання на ВІЛ, або внаслідок психічного розладу.
Тобто, до 1 жовтня 2021 року у цих випадках будуть формувати ще 
паперові листки непрацездатності.

З 1 ЖОВТНЯ Е-ЛІКАРНЯНІ СТАНУТЬ ОБОВ’ЯЗКОВИМИ  
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Працівнику створено медичний висновок, а лікарняний                     
не приходить: 

які дії та кому треба провести?!

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність —
електронний документ, що формується на підставі медичних записів 
в електронній системі охорони здоров’я та містить висновок лікаря 
за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати 
працездатності, що засвідчує тимчасову непрацездатність                   
та є підставою для створення листка непрацездатності.

Чи може медичний висновок бути підставою для звільнення      
від роботи?
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Електронний листок непрацездатності — сформований 
(виданий) програмними засобами Реєстру на підставі 
медичного висновку про тимчасову непрацездатність                  
і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка 
непрацездатності у Реєстрі електронний документ,                                
що є підставою для звільнення від роботи, оплати перших 
п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення 
матеріального забезпечення та надання соціальних послуг 
відповідно до законодавства про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.
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Листок непрацездатності формується в Електронному реєстрі 
листків непрацездатності на підставі медичного висновку 
(медичних висновків) у разі ідентифікації пацієнта як 
застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування.

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності 
відповідають датам початку періоду дії та закінчення періоду 
дії медичного висновку, на підставі якого сформований 
електронний лікарняний.
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• На підставі даних медичних висновків, що складають один 
випадок тимчасової непрацездатності, в порядку черговості 
формуються е-лікарняні, кожен наступний з яких 
створюється як продовження першого та разом складають 
один страховий випадок.

• Тож унікальний номер випадку непрацездатності для всіх 
електронних лікарняних, сформованих в межах одного 
випадку, буде співпадати.

• При цьому номери самих е-лікарняних можуть відрізнятися, 
навіть якщо всі вони видані як продовження.

УВАГА! ЯК РОБОТОДАВЦЮ З’ЯСУВАТИ, Є Е-ЛІКАРНЯНИЙ 
ПЕРВИННИМ ЧИ ПРОДОВЖЕННЯМ? 
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• Аби з’ясувати, є е-лікарняний первинним чи продовженням, 
достатньо звернути увагу на унікальний номер страхового 
випадку.

• Якщо в працівника декілька електронних лікарняних, створених 
як продовження, всі вони матимуть однаковий унікальний 
номер – «номер випадку непрацездатності».

• Крім того, в інтерфейсі з’явилась інформація про наявність ознак 
алкогольного/наркотичного сп’яніння пацієнта, порушення ним 
режиму лікування, а також щодо причини непрацездатності, 
зокрема, встановленої ФССУ (наприклад, щодо зв’язку хвороби 
або травми із виробництвом).

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977122

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977122
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1. Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або 
травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві

2. Вагітність і пологи

3. Необхідність догляду за хворою дитиною

4. Необхідність догляду за хворим членом сім'ї

5. Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або 
дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері 
або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною

6. Карантин, встановлений відповідно до законодавства

В ЕЛЕКТРОННОМУ ЛІКАРНЯНОМУ ОНОВИЛИ 
ПРИЧИНИ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
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7. Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного 
підприємства

8. Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу

9. Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного 
висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу (може бути із позначкою 
про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною 
діяльністю пацієнта)

10. Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-СoV-2

11. Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання

12. Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на 
виробництві
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Як зрозуміти, отримав працівник невиробничу травму або мав 

загальне захворювання, якщо йому створено е-лікарняний з причиною 

непрацездатності «1»?

В електронних лікарняних причина непрацездатності вказується                   

за оновленими кодами – вони відрізняються від визначених для паперових 

листків непрацездатності. Якщо в паперових лікарняних для загального 

захворювання та травми невиробничого характеру визначено два різні 

коди, то в електронному в обох випадках вказується код «1 – Тимчасова 

непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані            

з нещасним випадком на виробництві». 

Діагноз – персональні дані працівника. Тож з’ясовувати деталізовану 

причину непрацездатності не варто.

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977450

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977450
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В паперових лікарняних було зазначено, що працівник мав 

травму невиробничого характеру, роботодавці запитують            

в співробітника пояснення. Чи потрібно це роботи у випадку                

е-лікарняних?

Оскільки в е-лікарняних неможливо визначити, мав працівник 

травму або загальне захворювання, запитувати таке пояснення                 

не потрібно.

Водночас, в е-лікарняному наявна помітка щодо ознак алкогольного 

чи наркотичного сп’яніння. Якщо тимчасова непрацездатність 

працівника пов’язана зі сп’янінням, комісія з соціального 

страхування підприємства має відмовити в призначенні допомоги.

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977450

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977450
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Чи може працівник під час хвороби за основним місцем 

працювати за сумісництвом?

«Чинним законодавством не передбачено можливості виходу                

на роботу під час тимчасової непрацездатності. Але якщо таке 

сталося, то комісія (уповноважений) із соціального страхування 

по підприємству може прийняти рішення, що це є порушенням 

режиму та відмовити в призначенні такої допомоги»

головний державний інспектор відділу з питань здійснення 

державного контролю за додержанням законодавства про працю, 

зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління 

Держпраці у Рівненській області Наталія Вирста
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• Про реєстрацію, користування та отримання відомостей 
про е-лікарняні через Електронний кабінет роботодавця 
вебпорталу Електронних послуг Пенсійного фонду України 
Ви можете дізнатися, зателефонувавши на «гарячу лінію» 
Пенсійного фонду України за номером: 0 800 503 753

• Про процедуру оформлення заяв-розрахунків та страхових 
виплат на підставі е-лікарняних, а також відповіді                            
на запитання щодо наявності у працівника одразу 
електронного та паперового видів документів, Ви можете 
дізнатися, зателефонувавши на «гарячу лінію» Фонду 
соціального страхування України за номером:                           
0 800 50 18 92
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https://7eminar.ua/subscribe?utm_source=7eminarua&utm_campaign=bvp&utm_medium=banner&utm_content=cheklyst

