
УРОК 1
ФОРМУВАННЯ Е-ЛІКАРНЯНОГО:                                        

ВІД МЕДВИСНОВКУ ДО КАБІНЕТУ              
СТРАХУВАЛЬНИКА
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5. <…> формування медичних висновків про 
тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних 
висновків в електронній системі охорони здоров’я 
<…> є обов’язковим:
<…>
із 01 жовтня 2021 року — для всіх закладів охорони 
здоров’я.

МЕДВИСНОВОК ПРО ТН

Наказ № 1066
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<…> до 01 жовтня <…> пацієнти все ще можуть 
отримати як паперові, так і е-лікарняні залежно 
від закладу охорони здоров’я. А в разі вагітності 
та пологів, захворювання на ВІЛ або психічного 
розладу мають бути видані виключно паперові 
листки непрацездатності.

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

Роз’яснення ФСС від 03.09.2021 р.
(http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977228;

jsessionid=929F1ED6BD277941413C9DF6226B79DB)
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5. <…> якщо листок непрацездатності відкривається <…>                
за одним випадком тимчасової непрацездатності, то його 
продовження до повного закриття незалежно від того,                
у якого суб’єкта господарювання продовжує лікування 
пацієнт, відбувається виключно в паперовій формі, навіть 
якщо суб’єкт господарювання протягом періоду 
непрацездатності особи, у якої є відкритий листок 
непрацездатності, перейшов на формування медичних 
висновків у Реєстрі.

ПАПЕРОВИЙ ЛН → ПАПЕРОВИИЙ ЛН

Інструкція № 1066
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1. Під час здійснення експертизи тимчасової 
непрацездатності лікуючий лікар <…>:
1) приймає рішення про формування (видачу) 
документів про тимчасову непрацездатність:
формування медичних висновків про тимчасову 
непрацездатність <…>;
<…>

НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ → МЕДВИСНОВОК

Розд. ІІ Порядку № 198
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Лікар, який встановив тимчасову непрацездатність пацієнта 
МАЄ ОБОВ’ЯЗКОВО створити йому МВТН.
На створення лікарем медичного висновку про тимчасову 
непрацездатність не впливає ні офіційне 
працевлаштування людини, ні те чи вона взагалі працює.
МВТН — це документ, який засвідчує втрату працездатності 
з тієї чи іншої причини. Медичний висновок про тимчасову 
непрацездатність — засвідчує те, що людина                                   
є непрацездатною з медичної точки зору.

СТВОРЕННЯ МЕДВИСНОВКУ

Роз’яснення МІС Health24 від 26.07.2021 р.
(https://blog.h24.ua/elektronni-likarnyani/)
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5. Формування медичних висновків в Реєстрі 
ідентифікованим пацієнтам здійснюється лікуючим лікарем 
<…> при пред’явленні паспорта чи іншого документа,                 
що засвідчує особу непрацездатного <…>.
Формування медичних висновків у Реєстрі 
неідентифікованим пацієнтам здійснюється без 
пред’явлення документу в порядку, визначеному                         
в пункті 3 розділу IV цього Порядку.

ФОРМУВАННЯ МЕДВИСНОВКУ

Розд. І Порядку № 1066/1



8

1. Надання інформації з Реєстру щодо сформованих 
медичних висновків здійснюється до:
Електронного реєстру листків непрацездатності з метою 
формування листків непрацездатності <…>;
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг 
«Портал Дія» <…> за запитом із метою перевірки інформації 
про сформований медичний висновок особами, для яких 
він сформований, а також пред’явлення інформації про 
такий медичний висновок з використанням Порталу Дія         
за місцем вимоги.

ІНФОРМАЦІЯ МЕДВИСНОВКУ

Розд. V Порядку № 1066/1
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МЕДВИСНОВОК → Е-РЕЄСТР ЛН

6. Передача відомостей до Електронного реєстру листків 
непрацездатності здійснюється автоматично одразу                        
з моменту формування медичного висновку в Реєстрі <…>.
Медичні висновки сформовані відповідно до пункту                
3 розділу IV цього порядку до Електронного реєстру листків 
непрацездатності автоматично не відправляються                      
до моменту ідентифікації такого пацієнта.

Розд. V Порядку № 1066/1
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2. Листок непрацездатності формується в Реєстрі        
на підставі медичного висновку (медичних 
висновків) у разі ідентифікації пацієнта як 
застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб 
<…>.

ФОРМУВАННЯ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Розд. ІІ Порядку № 1234



11

5. Листок непрацездатності, сформований на підставі 
медичного висновку, дата початку періоду дії якого 
відповідає або передує даті припинення трудових 
відносин (припинення підприємницької або іншої 
діяльності особи), продовжується до фактичного 
закінчення випадку тимчасової непрацездатності, 
без урахування факту зміни статусу застрахованої 
особи в РЗО.

ФОРМУВАННЯ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Розд. ІІ Порядку № 1234
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З боку громадян найпоширеніша помилка «Особа відсутня              
у Реєстрі застрахованих осіб», яка найчастіше зумовлена 
невідповідністю паспортних даних у Реєстрі застрахованих осіб 
<…> та електронному кабінеті пацієнта.
З метою актуалізації даних про особу (при зміні паспорта) 
громадяни повинні подати до територіального органу Пенсійного 
фонду <…> особисто (через представника) Анкету застрахованої 
особи і документи, що ідентифікують та підтверджують 
інформацію про особу. <…>

ПОМИЛКИ У СТВОРЕННІ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Роз’яснення ГУ ПФУ в Луганській обл. від 30.08.2021 р.
(https://www.pfu.gov.ua/lg/350748-unyknennya-pomylok-pry-vedenni-

elektronnogo-reyestru-lystkiv-nepratsezdatnosti/)
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<…> Також існує більш зручніший спосіб — надати анкету            
за допомогою засобів вебпорталу Пенсійного фонду <…>.      
Для цього застрахованій особі необхідно увійти до особистого 
кабінету вебпорталу <…> (https://portal.pfu.gov.ua)
за допомогою <…> КЕП <…>. В розділі «Комунікації з ПФУ»
потрібно обрати «Анкета для зміни даних в Реєстрі 
застрахованих осіб», заповнити всі реквізити електронного 
бланка анкети та прикріпити скан-копії паспорта (інших 
документів), підписати за допомогою КЕП та відправити              
до Пенсійного фонду <…>.

ПОМИЛКИ У СТВОРЕННІ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Роз’яснення ГУ ПФУ в Луганській обл. від 30.08.2021 р.

https://portal.pfu.gov.ua/
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Обов’язково потрібно перевірити та, при необхідності, 
надати лікарю, з яким підписано декларацію, оновлені дані 
стосовно паспорта. Також потрібно перевірити наявність        
та правильність <…> РНОКПП <…>.
Інформація про персональні дані застрахованої особи 
завжди повинна бути актуальною та ідентичною
як в Пенсійному фонді <…>, так і в інформаційній системі 
охорони здоров’я!

ПОМИЛКИ У СТВОРЕННІ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Роз’яснення ГУ ПФУ в Луганській обл. від 30.08.2021 р.
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Помилка при реєстрації медичного висновку «Відсутній 
страхувальник». Це пов’язано, насамперед, з якістю 
звітування роботодавців за своїх застрахованих осіб. 
При прийнятті особи обов’язково потрібно подавати 
повідомлення про прийняття на роботу за будь-якими 
типами трудових договорів (з трудовою книжкою,             
без неї, договір цивільно-правового характеру). <…>

ПОМИЛКИ У СТВОРЕННІ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Роз’яснення ГУ ПФУ в Луганській обл. від 30.08.2021 р.
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<…> При формуванні звітів щодо єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
потрібно ретельно перевіряти дані про РНОКПП, а для 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків і мають відмітку у паспорті, 
паспортні дані, вказані у звіті <…>.

ПОМИЛКИ У СТВОРЕННІ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Роз’яснення ГУ ПФУ в Луганській обл. від 30.08.2021 р.
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<…> (замість РНОКПП вказується паспорт у формі книжечки —
БКNNXXXXXX, де БК — константа, що вказує на реєстрацію          
за паспортними даними; NN – дві українські літери серії 
паспорта (верхній регістр); XXXXXX — шість цифр номера 
паспорта (з ведучими нулями); паспорт у формі пластикової 
картки (ID-картки), які мають відмітку «відмова», —
ПХХХХХХХХХ, де П — константа, що вказує на реєстрацію              
за паспортними даними; ХХХХХХХХХ — дев’ять цифр номера 
паспорта).

ПОМИЛКИ У СТВОРЕННІ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Роз’яснення ГУ ПФУ в Луганській обл. від 30.08.2021 р.
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При переведенні працівників на інші посади у Додатку 5               
до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб,        
і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого 
єдиного внеску (єдина звітність) потрібно вказувати тільки 
дати початку роботи на новій посаді з проставлянням ознаки 
«1» у графі «Переведено, призначено на іншу посаду або 
роботу, переміщено до іншого підрозділу». Вказання дати 
припинення на попередній посаді та підстави про звільнення 
призведе до помилки «Відсутній страхувальник».

ПОМИЛКИ У СТВОРЕННІ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Роз’яснення ГУ ПФУ в Луганській обл. від 30.08.2021 р.
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15. Інформація з Реєстру, що містить відомості про 
реєстраційний номер облікової картки платника податків, 
період і причину непрацездатності, надається тільки особі, 
якої зазначені відомості стосуються, її страхувальнику —
за період перебування особи у трудових відносинах із ним 
відповідно через електронні кабінети застрахованої особи 
та страхувальника на порталі послуг <…>.

ДЕ ШУКАТИ Е-ЛІКАРНЯНИЙ?

Порядок № 328
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<…> застрахованій особі, щодо страхового випадку якої 
сформовано е-лікарняний, не потрібно передавати його 
роботодавцю для отримання допомоги від Фонду <…>. Після 
оформлення лікуючим лікарем електронного медичного висновку 
(відкриття е-лікарняного), працівник повинен повідомити про       
це свого роботодавця будь-яким зручним способом, наприклад, 
телефоном. З цього моменту і пацієнт, і роботодавець матимуть 
інформацію щодо відкритого е-лікарняного в особистих кабінетах 
на вебпорталі Пенсійного фонду.

ЗО → СТРАХУВАЛЬНИК

Роз’яснення ГУ ПФУ в Луганській обл. від 30.08.2021 р.
(https://www.pfu.gov.ua/lg/350763-mehanizm-vydachi-lystkiv-

nepratsezdatnosti-v-elektronnomu-reyestri-lystkiv-nepratsezdatnosti/)
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Відслідкувати електронні лікарняні роботодавець може                           
в особистому кабінеті, виконавши вхід на сайт 
http://portal.pfu.gov.ua за допомогою <…> КЕП <…> як 
юридична особа, на вкладці «Листки непрацездатності».

КАБІНЕТ СТРАХУВАЛЬНИКА

Роз’яснення ГУ ПФУ в Луганській обл. від 30.08.2021 р.

Гаряча лінія з питань користування кабінетом страхувальника:        
0-800-503-753

Роз’яснення ФСС від 20.08.2021 р.
(http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977004;

jsessionid=929F1ED6BD277941413C9DF6226B79DB)
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1. Для організації роботи роботодавцю слід визначити 
порядок та коло осіб, які будуть відповідати за роботу                
з е-лікарняними. Отримання е-лікарняного не впливає             
на процедуру призначення, розрахунку та виплати 
матеріального забезпечення від ФССУ, але має бути 
визначена особі, яка буде відслідковувати наявність                          
е-лікарняних в особистому кабінеті на сайті Пенсійного 
Фонду.

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА

Роз’яснення Черкаського міського відділення ФСС від 09.08.2021 р.
(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=82999954764

4686&id=332064750771504)
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В кабінеті страхувальника реалізовано режим ведення 
спеціалістів відділу кадрів. <…> для яких надається 
перегляд звернень «Відомості про трудові відносини», які 
подавав страхувальник, та подання звернення цього типу.

«ВІДДІЛ КАДРІВ» ПФУ

Роз’яснення ГУ ПФУ в Луганській обл. від 10.08.2021 р.
(https://www.pfu.gov.ua/lg/350495-onovleno-funktsional-vebportalu-

pensijnogo-fondu-ukrayiny-realizovano-podannya-skan-kopij-trudovyh-
knyzhok-pratsivnykiv-viddilamy-kadriv-pidpryyemstva/)

УВАГА! Такий функціонал НЕ дозволяє переглядати                  
ЛН в кабінеті страхувальника.
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<…> у випадку формування для застрахованої особи листка 
непрацездатності програмними засобами Електронного 
реєстру листків непрацездатності на підставі медичного 
висновку про тимчасову непрацездатність, такий листок 
непрацездатності повинен бути відображений                           
в електронних кабінетах усіх страхувальників, з якими 
застрахована особа перебувала у трудових відносинах            
на момент настання страхового випадку, тобто                                 
і в електронному кабінеті роботодавця за сумісництвом.

Е-ЛІКАРНЯНИЙ СУМІСНИКА

Лист-роз’яснення ФСС від 27.07.2021 р. № 03/С-619з-798
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<…> у випадку формування для застрахованої особи 
листка непрацездатності програмними засобами 
Електронного реєстру листків непрацездатності, 
надавати за місцем роботи за сумісництвом копію 
листка непрацездатності, засвідчену підписом 
керівника і печаткою (за наявності) за основним 
місцем роботи не потрібно.

Е-ЛІКАРНЯНИЙ СУМІСНИКА

Лист-роз’яснення ФСС від 27.07.2021 р. № 03/С-619з-798
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У випадку не відображення в електронних кабінетах 
страхувальників листків непрацездатності, сформованих 
програмними засобами Електронного реєстру листків 
непрацездатності, застрахована особа має можливість 
підтвердити факт своєї тимчасової непрацездатності 
витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, 
виданого територіальними органами Пенсійного фонду <…>
в паперовій формі для кожного роботодавця окремо.

Е-ЛІКАРНЯНИЙ НЕ ВІДОБРАЖЕНО

Лист-роз’яснення ФСС від 27.07.2021 р. № 03/С-619з-798
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РЕКВІЗИТИ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Номер ЛН
Номер випадку непрацездатності
Дата відкриття
Дата закриття
Статус ЛН
РНОКПП ЗО
ПІБ ЗО
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РЕКВІЗИТИ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Ознака алкогольного/наркотичного сп’яніння
Позначка порушення режиму лікування
Дата порушення режиму лікування
Вид порушення режиму лікування
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РЕКВІЗИТИ Е-ЛІКАРНЯНОГО

Причина непрацездатності
Причина непрацездатності, встановлена ФСС
Категорія медичного висновку
Код за ЄДРПОУ медичного закладу
Найменування медичного закладу
Джерело
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НОМЕР ЛН

<…> складається з цифр, що утворюють числа натурального 
ряду, шляхом додавання одиниці до останнього наявного 
номера <…>;
<…>

Пп. 1 п. 2 Порядку № 328

<…> формуються листки непрацездатності в порядку 
черговості створення медичних висновків <…> шляхом 
додавання наступного порядкового номеру після знаку «-» 
до унікального номеру першого листка непрацездатності 
<…>.

П. 3 Порядку № 1234
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НОМЕР ЛН ≠ НОМЕР ВИПАДКУ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

3. Обов’язковими 
реквізитами листка 
непрацездатності як 
електронного документа є 
єдиний реєстраційний 
номер листка 
непрацездатності <…>.

Розд. І Порядку № 1234

10. Запис про тимчасову непрацездатність 
містить такі відомості про:
<…>
3) випадок тимчасової непрацездатності:
унікальний номер випадку 
непрацездатності, сформований за даними 
Реєстру;
<…>

Порядок № 328
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3. Дати відкриття та закриття листка непрацездатності 
відповідають датам початку строку дії та закінчення строку 
дії медичного висновку, на підставі якого сформований   
цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності 
вважається виданим з наступного дня після дати закриття 
листка непрацездатності.
До 01 жовтня 2021 року листок непрацездатності 
вважається виданим через 5 днів після дати закриття листка 
непрацездатності.

ВИДАЧА Е-ЛІКАРНЯНОГО

Розд. ІІ Порядку № 1234
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Зверніть увагу, електронний лікарняний в особистих 
кабінетах має статус «закритий» одразу з дати свого 
відкриття, однак він є закритим днем у майбутньому 
— відповідна дата закриття зазначена                              
у е-лікарняному та є плановою датою завершення 
тимчасової непрацездатності або повторного огляду, 
після якого буде сформовано новий медичний 
висновок і створено продовжений е-лікарняний 
тощо.

СТАТУС ЛН

Роз’яснення ФСС від 03.09.2021 р.
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ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

• Така тимчасова норма діятиме упродовж вересня
та допоможе зменшити ризики помилок при формуванні         
е-лікарняних в окремих випадках — наприклад, коли 
працівник захворів одразу після прийняття на роботу                 
та дані щодо його працевлаштування не встигли 
синхронізуватись, або дві застраховані особи мають 
тотожні прізвище, ім’я, по батькові і різницю лише в одну 
цифру в ідентифікаційному коді тощо.

Роз’яснення ФСС від 03.09.2021 р.
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ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

• Упродовж цього місяця протоколи обміну даними, 
інформаційні реєстри і системи доопрацюють, аби 
електронні лікарняні формувались на підставі медичних 
висновків чітко і без технічних помилок.

• Отже, до жовтня е-лікарняний буде ставати підставою       
для призначення матеріального забезпечення через                 
5 днів після свого закриття.

Роз’яснення ФСС від 03.09.2021 р.
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• Аби відслідковувати це було легше, статус е-лікарняного 
автоматично зміниться на «готово до сплати». З цього дня 
роботодавець має упродовж не більш ніж 10 календарних 
днів призначити працівнику допомогу.

• Після завершення перехідного періоду готовим до сплати 
е-лікарняний буде ставати, як і передбачено, на наступний 
день після закінчення періоду тимчасової 
непрацездатності. Тож призначення допомоги 
відбуватиметься швидше.

СТАТУС ЛН

Роз’яснення ФСС від 03.09.2021 р.
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ВИДАЧА Е-ЛІКАРНЯНОГО

1. Листок непрацездатності з причиною 
непрацездатності «Вагітність та пологи» вважається 
виданим з дати відкриття листка непрацездатності.

Розд. ІІІ Порядку № 1234
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ВСТИГНУТИ В СТРОК

Призначити працівнику матеріальне забезпечення на підставі 
готового до сплати е-лікарняного роботодавець має 
упродовж не більш ніж 10 календарних днів з дня 
закінчення періоду тимчасової непрацездатності. Тоді             
як у випадку паперових лікарняних призначення 
матеріального забезпечення має відбуватись упродовж           
10 календарних днів з дня отримання лікарняного від 
працівника. <…>

Роз’яснення ФСС від 28.08.2021 р.
(http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977093)
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ЧИ ДРУКУВАТИ?

• Готовий до сплати е-лікарняний друкується 
або залишається в електронному вигляді
(за рішенням роботодавця).

Роз’яснення ФСС від 20.08.2021 р.
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СТАЖ & Со

• Кадрова служба або відповідальна особа кадрової служби 
визначає страховий стаж застрахованої особи (пільги)*          
та кількість календарних днів непрацездатності,                     
що підлягають оплаті за рахунок коштів роботодавця                    
та Фонду <…>. Зазначена інформація (за бажанням                   
або визначенням роботодавця) формується у паперовому 
або електронному вигляді.

Роз’яснення ФСС від 20.08.2021 р.

*Докладніше див.: урок 5.
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На відміну від допомог по вагітності та пологах, компенсації 
заробітку за час догляду за хворою дитиною та інших 
допомог, які фінансуються за кошти Фонду <…> з першого 
дня і до завершення тимчасової втрати працездатності,           
у випадку загальних захворювань або травм перші п’ять 
днів непрацездатності оплачуються за кошти роботодавця. 
А починаючи з шостого дня і до одужання — фінансуються 
ФССУ.

ЗА ЧИЙ РАХУНОК?

Роз’яснення ФСС від 30.08.2021 р.
(http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977122)
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• Роботодавець оплачує лише перші п’ять днів одного 
випадку тимчасової непрацездатності свого працівника 
незалежно від кількості лікарняних листків, якими його 
оформлено. Тож страхувальнику важливо знати,                     
чи є різні лікарняні виданими в межах одного страхового 
випадку.

ПЕРВИННИЙ ЧИ ПРОДОВЖЕНИЙ?

Роз’яснення ФСС від 30.08.2021 р.
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• У паперових листках непрацездатності на бланку наявна 
відмітка «первинний» або «продовження», однак                            
в е-лікарняних така позначка відсутня.

• 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.

ПЕРВИННИЙ ЧИ ПРОДОВЖЕНИЙ?

Роз’яснення ФСС від 30.08.2021 р.
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• 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.

ПЕРВИННИЙ ЧИ ПРОДОВЖЕНИЙ?

Роз’яснення ФСС від 30.08.2021 р.
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• Аби і працівник, і роботодавець могли побачити зв’язок           
е-лікарняних, Пенсійний фонд <…> оновив інтерфейси 
особистих кабінетів на вебпорталі електронних послуг —
відтепер там доступні розширені можливості деталізованого 
перегляду е-лікарняних.

• Зокрема, було додано інформацію щодо номеру випадку 
тимчасової непрацездатності, який раніше був недоступний 
для перегляду страхувальниками і застрахованими особами.

ПЕРВИННИЙ ЧИ ПРОДОВЖЕНИЙ?

Роз’яснення ФСС від 30.08.2021 р.
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• Тож тепер 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».

ПЕРВИННИЙ ЧИ ПРОДОВЖЕНИЙ?

Роз’яснення ФСС від 30.08.2021 р.
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ПРИКЛАД

Номер ЛН 2000093059-1 2000112042-1

Номер випадку 
непрацездатності

177087

Дата відкриття 15.09.2021 18.09.2021

Дата закриття 17.09.2021 20.09.2021

Статус ЛН Готово до сплати Закритий

РНОКПП ЗО 2513205788

ПІБ ЗО КУЛІЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
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5. Підставами для прийняття рішення органом Фонду            
для проведення перевірки листка непрацездатності є:
1) звернення страхувальника (роботодавця) <…>;
<…>
7. Строк проведення перевірки листків непрацездатності 
уповноваженими особами не може перевищувати                  
10 календарних днів.

СУМНІВИ У Е-ЛІКАРЯНОМУ

Розділ ІІ, ІІІ Порядку № 1066/2
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1. Результати перевірки листка непрацездатності уповноважений 
працівник оформлює Актом про перевірку <…>, що має містити    
в собі аналіз, висновки та пропозиції з усіх питань,                           
що перевірялися, а також підсумкову оцінку перевірки листка 
непрацездатності.
<…>
5. Результати перевірки направляються до відома суб’єкту 
звернення Фонду про потребу перевірки листка 
непрацездатності.

СУМНІВИ У Е-ЛІКАРЯНОМУ

Розділ V Порядку № 1066/2
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Реєстр ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання, 
обліку та використання інформації про сформовані (видані), 
продовжені листки непрацездатності для реалізації прав 
застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій 
непрацездатності, по вагітності та пологах, оплату перших п’яти 
днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок 
коштів роботодавця <…>.

Е-ЛІКАРНЯНИЙ → ОПЛАТА

П. 1 Порядку № 328
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1. <…> Держпраці <…> реалізує державну політику <…>           
з питань нагляду та контролю за додержанням
законодавства про <…> загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності <…>.

НЕ ОПЛАТА Е-ЛІКАРНЯНОГО

Положення № 96
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<…> за захистом своїх порушених прав застрахована 
особа може звернутися до територіальної Державної 
служби України з питань праці.

НЕ ОПЛАТА Е-ЛІКАРНЯНОГО

Лист ФСС від 20.03.2018 р. № 5.2-28-922

УВАГА! Питання щодо дотримання вимог Закону № 1105 
наведено у розд. 9 додатку 4 до Акта № 2161.
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7. Ведення Реєстру передбачає:
<...>
8) надання відомостей з Реєстру застрахованим особам, 
страхувальникам, Держпраці;
<...>

Е-РЕЄСТР ЛН

Порядок № 328
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДЕРЖПРАЦІ

14. Інформація з Реєстру, що надається Держпраці, містить 
відомості про посилання на нещасний випадок                              
на виробництві, професійне захворювання в обсязі, 
необхідному для проведення розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань                    
і аварій на виробництві.

Порядок № 328
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1. Не підлягає поверненню безпідставно набуті:
1) заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, <…> 
надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата 
проведена фізичною або юридичною особою добровільно, 
за відсутності рахункової помилки з її боку                                         
і недобросовісності з боку набувача;
<…>

ЗАРПЛАТА ЗАМІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ

Ст. 1215 ЦКУ
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1. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

2. Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р.                            
№ 1105-XIV.

3. Положення № 96 — Положення про Державну службу України 
з питань праці, затверджене постановою КМУ                            
від 11.02.2015 р. № 96.

4. Порядок № 328 — Порядок організації ведення Електронного 
реєстру листків непрацездатності та надання інформації з 
нього, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 328.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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5. Акт № 2161 — Акт складений за результатами проведення 
планового (позапланового) заходу державного нагляду 
(контролю) щодо додержання вимог законодавства                        
у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, 
поводження з вибуховими матеріалами промислового 
призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості                  
та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення 
державного гірничого нагляду (форма 1), затверджений 
наказом Мінекономіки від 27.10.2020 р. № 2161.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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6. Інструкція № 1066 — 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, затверджена 
наказом МОЗ від 01.06.2021 р. № 1066.

7. Наказ № 1066 — Наказ МОЗ «Деякі питання формування 
медичних висновків про тимчасову непрацездатність та 
проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021 р. № 1066.

8. Порядок № 189 — Порядок організації експертизи тимчасової 
втрати працездатності, затверджений наказом МОЗ від 
09.04.2008 р. № 189.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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9. Порядок № 1066/1 — Порядок формування медичних висновків про 
тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в 
електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ 
від 01.06.2021 р. № 1066.

10. Порядок № 1066/2 — Порядок здійснення Фондом соціального
страхування України перевірок обґрунтованості видачі та 
продовження листків непрацездатності, затверджений наказом МОЗ 
від 01.06.2021 р. № 1066.

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

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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