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                   Довготривалі лікарняні 

      

Законодавство не містить поняття «довготривала непрацездатність». 

Однак законодавство встановлює, коли ФСС розпочинає та припиняє оплату 

лікарняних працівникам.  

 

       Так, починаючи з шостого дня непрацездатності допомогу по тимчасовій 

непрацездатності застрахованим особам оплачує ФСС. Оплаті підлягає весь 

період до відновлення працездатності або до встановлення медико-

соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) інвалідності (встановлення 

іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) 

незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати 

працездатності. 
 

Коли непрацездатність довготривала 

     Прикладом довготривалого лікарняного є випадок, коли працівник надає 

декілька листків непрацездатності, які надані поспіль як продовження 
та засвідчують одне захворювання. Оплачуйте їх як один страховий випадок. 

       З практики можна виділити декілька випадків, коли працівники 

не працюють тривалий період: 

 вагітність та пологи; 

 догляд за важко хворою дитиною; 

 лікування від серйозної травми або захворювання невиробничого 

характеру; 

 лікування від туберкульозу. 

       

Яка допустима тривалість і як оплачувати лікарняні: 

- по вагітності та пологах, такі лікарняні листки оплачуйте: 

 з першого дня за рахунок ФСС (ч. 1 ст. 25 Закону № 1105); 

 у розмірі 100% незалежно від страхового стажу працівниці 

(ч. 1 ст. 26 Закону № 1105). 

      Урахуйте, що тривалість періоду вагітності та пологів може бути різною: 

 126 календарних днів — загальний період лікарняного по вагітності 

та пологах, який лікар видав жінці на тридцятому тижні вагітності; 

 додатково на 14 календарних днів — при народженні двох або більше 

дітей або якщо мали місце ускладнені пологи (до первинного); 

 140 календарних днів — якщо жінка народила дитину до тридцятого 

тижня вагітності; 
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 70 календарних днів — якщо жінка народила до тридцятого тижня 

вагітності мертву дитину; 

 180 календарних днів — якщо жінка віднесена до 1–3 категорій осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

      Якщо зважаючи на стан здоров’я матері чи дитини у ЗОЗ є підстави 

продовжити лікування, це буде новий лікарняний листок і новий страховий 

випадок; 

- по догляду за дитиною -  період догляду рідко триває  

більше ніж 14 календарних днів (п. 3.3. Інструкції № 455). Як правило, 

довготривалим є лікування дитини у стаціонарі. 

На весь період такого лікування лікарняний листок видають одному 

з працюючих батьків або особі, яка його заміняє і доглядає у стаціонарі 

за дитиною: 

 хворою на онкологічні та онкогематологічні захворювання; 

 постраждалою від наслідків аварії на ЧАЕС (п. 3.10. Інструкції № 455). 

Ліміту кількості лікарняних листків або їх тривалості за період такого 

догляду Інструкція № 455 не передбачає. Тому ЗОЗ видає один або кілька 

лікарняних, що засвідчують один страховий випадок. У разі настання 

страхового випадку лікарняний, який лікар видає першим, він позначає 

як «Первинний», а кожен наступний — «Продовження листка». 

       Лікарняний листок по догляду за хворою дитиною віком до 14-ти років 

у стаціонарі оплачуйте працівнику: 

 залежно від розміру страхового стажу особи, яка здійснює догляд; 

 з першого дня за рахунок ФСС; 

 за весь час перебування цього працівника в стаціонарі разом із хворою 

дитиною (ч. 3 ст. 22 Закону № 1105). 

Отже, за рахунок ФСС буде оплачений весь період догляду за дитиною, 

засвідчений лікарем. Не припиняйте оплату лікарняного після звільнення 

працівника у період догляду за хворою дитиною. Закон № 1105 не 

передбачає такої причини; 

- що пов’язані із серйозним захворюванням 

      Основним видом довготривалих лікарняних є лікарняні, які засвідчують 

період лікування від серйозного захворювання або травми невиробничого 

характеру. Адже оплачувати лікарняні працівнику, який захворів або отримав 

невиробничу травму, за весь період такої тимчасової непрацездатності, 

допоки він одужає або МСЕК встановить йому групу інвалідності, 

вимагає Закон № 1105. 

       Такі лікарняні оплачуйте за загальними правилами, тобто: 

 перші п’ять днів оплачуйте за рахунок роботодавця; 

 з шостого — за рахунок ФСС; 

 залежно від страхового стажу працівника. 
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      Тільки у випадку, коли особа з інвалідністю працює на підприємстві або 

в організації товариств УТОГ чи УТОС, лікарняний оплачуйте з першого дня 

за рахунок ФСС (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105). 

        Не припиняйте оплату таких лікарняних, навіть якщо звільнили 
працівника у період цієї непрацездатності. 

На що звернути увагу. Працівнику, який захворів або отримав травму 

невиробничого характеру, лікар у поліклініці виписує лікарняний терміном 

до п’яти календарних днів (п. 2.2. Інструкції № 455). Якщо працівник за цей 

час не одужав, лікар продовжує його ще на 10 календарних дні. Тобто лікар 

поліклініки одноособово виписує лікарняний на 15 календарних днів. 

       Якщо і за цей час хворий не одужав, лікар продовжує лікарняний 

ще на 15 календарних днів. Однак у цьому випадку він має отримати згоду 

завідувача відділення. Якщо і цього часу недостатньо для одужання 

хворого — його оглядає лікарсько-консультаційна комісія (далі — ЛКК) 

і у разі потреби дає дозвіл на продовження лікарняного. 

        Про те, що лікар виписав лікарняний такої тривалості з дозволу 

завідувача відділенням або ЛКК, ви дізнаєтеся з відповідних записів, 
зроблених на лікарняному листку в розділі «Звільнення від роботи». 

        Якщо лікарняний продовжено в амбулаторних умовах, тобто 

в поліклініці, і період хвороби триває понад 15 календарних дні, на ньому 
мають бути вказані: 

 посада та прізвище лікаря; 

 посада та прізвище завідувача відділення або голови ЛКК (п. 3.12. 

Інструкції № 455). 

    Такі відомості ці особи засвідчують своїми підписами. 

    Натомість, на лікарняному, який видають у стаціонарі, в розділі 

«Звільнення від роботи» може бути вказаний весь період лікування в одному 

рядку. Окрім такого запису, в зазначеному розділі обов’язково вказують 

посаду та прізвище лікаря і завідувача відділення. Такі записи мають бути 

засвідчені їхніми підписами та печатками. 

       Що потрібно знати про МСЕК. 

 

 Якщо працівник хворіє тривалий час, його має оглянути МСЕК. ЛКК 

направляє хворого для огляду до МСЕК: 

 якщо у хворого стійкий чи необоротний характер захворювання; 

 хворий був звільнений від роботи: 

 протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової 

непрацездатності; 

 протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням 

або його ускладненнями за останні 12 місяців; 
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 у разі захворювання на туберкульоз — протягом десяти місяців з дня 

настання непрацездатності (п. 4.1 Інструкції № 455). 

     Якщо для цього є медичні показання, МСЕК встановляє працівнику групу 

інвалідності. 

    Лікарняний працівника, якому МСЕК встановила інвалідність, має бути 

закритий днем надходження документів хворого на МСЕК. Із цієї дати 

припиніть оплату лікарняного.     Обов’язково перевірте, чи вказана 

у лікарняному листку дата встановлення інвалідності (п. 4.3 Інструкції 

№ 455). 
     Особам, яких МСЕК не визнає інвалідами: 

 термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду 

у МСЕК — у разі визнання їх працездатними; 

 листок непрацездатності продовжує ЛКК до відновлення працездатності 

або повторного направлення до МСЕК — у разів визнання 

їх непрацездатними. 

 

    Нагадаємо, лікарсько-консультаційна комісія (далі — ЛКК) направляє 

хворого на медико-соціально експертну комісію (далі — МСЕК), якщо 

у нього наявний стійкий чи необоротний характер захворювання, а також 

якщо хворий протягом: 

 чотирьох місяців, безперервно, з того моменту, як захворів чи отримав 

невиробничу травму, був звільнений від роботи, а саме перебував 

на лікарняному; 

 10 місяців, безперервно, був тимчасово непрацездатний, тобто 

на лікарняному, через те, що захворів на туберкульоз (п. 4.1 Інструкції 

№ 455). 

Направити хворого на МСЕК може ЛКК: 

 закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) за місцем проживання хворого; 

 поліклініка або ЗОЗ, у якому лікується хворий; 

 стаціонар. 

Не виплачуйте лікарняні працівнику, який не з’явився на МСЕК 
       Працівнику, який потребує подальшого лікування, ЗОЗ продовжує 

видавати лікарняні листки, допоки хворий одужає або знов прийде час огляду 

МСЕК, тобто ще чотири місяці або 10 — у випадку з хворими 

на туберкульоз. 

     Утім, якщо працівнику встановлено ІІІ, ІІ, або І групу інвалідності — 

лікарняний можете оплачувати тільки до дня огляду хворого МСЕК 

(ч. 2 ст. 22 Закону № 1105). 

МСЕК на лікарняному листку у графі «Висновок МСЕК» робить відповідний 

запис, що засвідчується підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК. 
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     Якщо хворого визнають інвалідом, дата встановлення інвалідності має 

збігатися з днем надходження (реєстрації) документів до МСЕК, тобто 

з датою огляду (п. 3.11. Інструкції № 532). 

      Більше того, хворому, якого визнали інвалідом, МСЕК видає довідку, 

за якою управління соціального захисту населення (далі — соцзабез) буде 

призначати пенсію по інвалідності. Аби чітко визначити дату, з якої 

встановлено групу інвалідності, зробіть копію цієї довідки та зберігайте 

її разом з іншими документами. 

       На підставі копії цієї довідки маєте право за нарахування єдиного 

соціального внеску на дохід працівника застосовувати ставку 8,41. 

Чи звільняти особу, якій встановили інвалідність 

      Якщо особі встановили інвалідність, у роботодавця виникає важливе 

запитання: продовжувати чи розірвати трудові відносини з працівником. 

Насамперед слід згадати вимоги КЗпП. 

      Трудові відносини роботодавець може розривати з власної ініціативи 

та без згоди працівника через нез’явлення працівника на роботі протягом 

більш як чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасової непрацездатності або 

10 місяців для хворих на туберкульоз (п. 5 ст. 40 КЗпП). 

Забезпечте відповідні умови праці працівнику з інвалідністю 

 
    Відповідно, у цьому випадку роботодавець має право звільнити 

працівника, який перебуває на лікарняному, проте лікарняний потрібно 

оплачувати до моменту одужання працівника або встановлення йому групи 

інвалідності (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105). 

МСЕК встановлює інвалідність особі, у якої спостерігається стійка втрата 

працездатності, тобто особа не може вилікуватися. 

      Звісно, роботодавець може звільнити працівника без його згоди, якщо 

виявить невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі 

внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають 

продовженню цієї роботи (п. 2 ст. 40 КЗпП). 

       Однак група інвалідності, яку МСЕК встановила працівнику, 

ще не означає, що працівника потрібно звільняти. 

      Розглянемо значення терміну «інвалідність» та з’ясуємо, що означає 

кожна з груп інвалідності. 

     Так, МСЕК може встановити працівнику ІІІ, ІІ або І групу інвалідності. 
При цьому, якщо працівнику встановили групу інвалідності: 

 ІІІ — працівник може працювати у спеціально створених умовах; 

 ІІ — залежно від рекомендацій МСЕК може або не може працювати 

у спеціально створених умовах; 

 І — не може існувати без сторонньої допомоги. 
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       Забезпечте відповідні умови праці працівнику з інвалідністю. Якщо 

ви маєте сумніви щодо створених умов праці, у тому числі для інвалідів І 

групи, направте до МСЕК, яка проводила огляд хворого, запит щодо 

відповідності умов, створених для роботи інваліда. Якщо впевнені, 

що не можете створити відповідних умов для роботи працівника 

з інвалідністю, то його слід звільнити. 

 

Як оплачувати лікарняний після висновку МСЕК 

       Проте і людину, яку МСЕК визнала інвалідом, і бухгалтера, який оплачує 

лікарняний листок, більше цікавлять не дати, а кошти і підстава для 

їх виплати. Лікарняний до дати встановлення інвалідності оплачуйте 

за рахунок ФСС, тому що саме з цієї дати соцзабез має призначити 

працівнику та почати виплачувати пенсію по інвалідності. Однак призначено 

працівнику пенсію по інвалідності чи ні, це не впливає на припинення оплати     
лікарняного. 

      На практиці безліч працівників, яким встановлено групу інвалідності, 

не звертаються до соцзабезу за призначенням пенсії, зокрема тому, що вже 

є пенсіонерами за віком і отримувати пенсію по інвалідності просто немає 

сенсу, позаяк вона менша. 

       Керуючись такою логікою, працівники відмовляються і від направлення 

на МСЕК або ж хочуть, аби їм і надалі оплачували лікарняний. Однак таке 

рішення має зворотній ефект. Адже працівники, які не з’являються без 

поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі 

на ЛКК чи МСЕК, втрачають право на оплату лікарняного з дня такого 

порушення (ч. 2 ст. 23 Закону № 1105). 

        Відомості про відмову від направлення до МСЕК або несвоєчасне 

прибуття на комісію без поважних причин обов’язково будуть указані 

в лікарняному, зокрема у графі «Примітки» (п. 4.1. Інструкції № 532). 

        Досить часто на практиці можна спостерігати ситуацію, коли МСЕК 

встановила працівнику групу інвалідності і відповідно ЗОЗ закрив 

лікарняний, але роботодавець не звільнив такого працівника. Натомість 

надав йому відпустку, після якої працівник знову пішов на лікарняний.        

У такій ситуації новим лікарняним буде засвідчено вже новий страховий 

випадок, тобто роботодавець зобов’язаний його обчислити та оплатити. 

         Такі лікарняні слід оплачувати за загальними принципами: перші п’ять 

днів — за рахунок роботодавця, а починаючи з шостого дня — за рахунок 

ФСС. Оплата таких лікарняних здійснюється до моменту одужання хворого 
або до встановлення йому групи інвалідності незалежно від звільнення. 

        Тож лікарняний за рахунок ФСС маєте оплачувати до дати встановлення 

хворому інвалідності (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105). Більше того, оплачувати 
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маєте тільки лікарняні, які ЗОЗ видав у встановленому порядку 

(ч. 1 ст. 31 Закону № 1105), тобто не порушив указаних строків. 

 

 

Підготувала завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників 

Подгорець В.В. 
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