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Фонд соціального страхування України компенсує 50% 

втраченого заробітку за лікарняними через ізоляцію від 

COVID-19 
 

 

       Перелік причин тимчасової непрацездатності, за якими Фонд соціального 

страхування України здійснює фінансування допомог, доповнено ізоляцією 

від COVID-19. 

      За відповідними лікарняними листками Фонд здійснить компенсацію 50% 

втраченого заробітку незалежно від тривалості страхового стажу, починаючи 

з шостого дня непрацездатності (перші 5 днів фінансує роботодавець). 

       Право на таку допомогу від ФССУ мають застраховані особи за період 

перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також на 

самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної 

хвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій. 

      Видача лікарняних листків, які є виключною підставою для нарахування 

зазначених виплат від Фонду, на сьогодні унормована. МОЗ України спільно 

із ФССУ проведено селекторну нараду з департаментами (управліннями) 

охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій щодо оформлення 

таких документів. 

       Для фінансування допомоги, на підставі отриманого від працівника 

лікарняного листка із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від 

COVID-19–11» роботодавець оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує 

причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19. 

 

 Наказ МОЗ України від 27.04.2020 № 963 

 

Про затвердження Змін до Інструкції про 

порядок видачі документів,що засвідчують 

тимчасову непрацездатність громадян 
 

        Відповідно до Законів України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 

щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)»,  від 13 квітня 2020 року № 555-IX «Про внесення змін 

до  Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо 

запобігання поширенню  коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та пункту 8 

Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), 
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НАКАЗУЮ: 

 1.Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що 

засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року № 455, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за                   

№ 1005/6196 (додаток 1).  

 2.Департаменту реалізації політик (Гаврилюк А.) в установленому 

законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 4.Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

  

 Міністр ОЗУ                                                                Максим Степанов 

 

                                                                                                                           

Додаток 1 

 

 1.Пункт 1.7 розділу 1 викласти в такій редакції: «1.7. Видача та 

продовження документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, 

здійснюються тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем 

(фельдшером), про що робиться відповідний запис у медичній карті 

амбулаторного чи стаціонарного хворого з обґрунтуванням тимчасової 

непрацездатності. 

       На період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацією та 

ліквідацією її спалахів та епідемій в Україні, відкриття листків 

непрацездатності може здійснюватися лікарем, що надає первинну медичну 

допомогу на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів 

телефонного зв’язку або інтернеттелефонії з обов’язковим відповідним 

записом у медичній карті амбулаторного хворого.». 

 

  2. Розділ 5 викласти в такій редакції: «5. Порядок видачі документів, 

що засвідчують тимчасову непрацездатність при карантині. 5.1. На період 

тимчасового відсторонення від роботи осіб, робота яких пов'язана з 

обслуговуванням населення, які були в контакті з інфекційними хворими або 

є бактеріоносіями, у разі неможливості здійснення тимчасового переведення 

за згодою на іншу роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних 

хвороб, листок непрацездатності видається лікарем-інфекціоністом або 

лікуючим лікарем на підставі результатів досліджень лабораторних центрів 

Міністерства охорони здоров’я України. 5.2. 

        На період перебування застрахованої особи в самоізоляції, обсервації, в 

тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях), у 

закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у 

зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
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поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», крім хворих осіб, 

листок непрацездатності видається лікуючим лікарем на строк, визначений 

законодавством та галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я».  

 

 

Упорядкувала Подгорець В.В., завідувач відділу соціально-економічного 

захисту працівників  

 


