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Коли з’являться е-лікарняні 

За наявності технічної можливості щодо функціонування медичних 

висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони 

здоров’я формуватимуть електронні медичні висновки обов’язково: 

- із 04.06.2021 — на період дії перехідної моделі роботи з медичними 

висновками про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в 

електронній системі з охорони здоров’я та листками непрацездатності, виданими 

за паперовими формами, що триватиме до 31.08.2021, заклади охорони здоров’я, 

які в установленому порядку підключили до електронної системи охорони 

здоров’я; 

- із 01.09.2021 — всі заклади охорони здоров’я. 

 

Підстава — наказ МОЗ «Деякі питання формування медичних висновків 

про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021 

№ 1066, який діє з 04.06.2021р. 

Тобто в повному обсязі електронні лікарняні запрацюють із 1 вересня 2021 

року. З 1 червня е-лікарняні тестують 200 лікарень по всій Україні. 

 

Хто керує Е-реєстром 
Пенсійний фонд України (ПФУ)  формує та веде Е-реєстр і є володільцем 

інформації, що міститься в ньому, доповнює даними з Національної служби 

здоров’я України (НСЗУ) та Фонду соціального страхування (ФСС). 

Та це не означає, що Е-реєстр лише акумулює інформацію. Зворотний 

потік даних теж є! Приміром, дані з Е-реєстру потрапляють до ризикорієнтованої 

інформаційно-аналітичної системи ФСС. 

Інший держорган -Держпраці.  потребує даних з Е-реєстру— для 

проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві. 

 

Е-реєстр містить інформацію   
Е-реєстр працює на базі Державного реєстру загальнообов’язкового 

соцстрахування. Набір функціоналу стандартний — накопичення, зберігання та 

використання е-даних. Інформація надходитиме із п’яти джерел. 

 

1. Електронна система охорони здоров’я — про медичні висновки. На їх 

підставі формуватимуть листок непрацездатності (далі – ЛН). 

 

2. ФСС повідомлятиме: 
 про результати перевірки обґрунтованості видавання та продовження 

листків непрацездатності застрахованим особам; 

 суми допомоги на підставі ЛН; 

 відмову надати допомогу з тимчасової непрацездатності; 

 зміни причини непрацездатності та їх підстави; 
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 направлення на лікування та (або) надання реабілітаційної допомоги у 

відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм 

безпосередньо зі стаціонару закладу охорони здоров’я (ЗОЗ) або 

реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу із зазначенням дат початку і 

закінчення лікування (надання) реабілітаційної допомоги, дати й номера 

договору, назви санаторно-курортного закладу. 

 

3. Страхувальники надаватимуть інформацію: 

 про суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності й 

суму допомоги з тимчасової непрацездатності, що нарахували та виплатили на 

підставі ЛН; 

 відмову в оплаті перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та 

(або) наданні застрахованій особі допомоги з тимчасової непрацездатності; 

 наявність у застрахованої особи статусу, що дає право на стовідсоткові 

лікарняні; 

 наявність у членів сім’ї застрахованої особи, які потребують догляду, 

статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідності. 

 
4. Органи опіки та піклування повідомлятимуть відомості про 

факт усиновлення дитини застрахованими особами протягом двох місяців із дня 

її народження, зазначеного у свідоцтві про народження. 

 
5. Централізований банк даних з проблем інвалідності — надаватиме 

інформацію про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи 

інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої 

групи інвалідності), невстановлення групи інвалідності під час повторного 

огляду. 

 

Кому доступна інформація з Е-реєстру 
Деяка інформація з Е-реєстру обмежена у використанні. Йдеться про 

номер облікової картки платника податків, період і причину непрацездатності. 

Переглянути її мають право: 

-  застрахована особа — через портал ПФУ; 

- страхувальник — через портал ПФУ. Причому він отримає інформацію 

лише за період, коли працівник перебуває з ним у трудових відносинах; 

- лікар — через електронну систему охорони здоров’я. 

Застраховані особи, за потреби, можуть усно звертатися до територіальних 

органів ПФУ й отримувати витяг з Е-реєстру. Ще один варіант — інформація в 

електронному форматі, яку застрахована особа може отримати через термінали 

доступу ПФУ. 

До частини інформації з Е-реєстру доступ буде вільним. Навіть обіцяють 

без електронної ідентифікації користувача на порталі ПФУ. І хоча дані з Реєстру 

будуть знеособлені, щодо страхувальника за місяць, квартал, рік вийде 

переглянути: 

 суми виплачених лікарняних; 

https://1k.expertus.ua/#/document/16/4897/
https://1k.expertus.ua/#/document/16/4897/
https://1k.expertus.ua/#/document/86/34176/
https://1k.expertus.ua/#/document/86/34187/
https://1k.expertus.ua/#/document/113/22829/
https://1k.expertus.ua/#/document/113/23013/
https://1k.expertus.ua/#/document/16/1020/
https://1k.expertus.ua/#/document/16/1020/
https://portal.pfu.gov.ua/
https://1k.expertus.ua/#/document/16/30388/


 кількість днів тимчасової непрацездатності. 

 

У відкритому доступі знайдете також інформацію про єдиний 

реєстраційний номер листка непрацездатності, дату його відкриття, 

продовження, закриття, відомості про перевірку обґрунтованості його видавання. 

 

Як отримати інформацію з Е-реєстру 
Інформацію з Електронного реєстру зможете отримувати у паперовій чи 

електронній формі. 

За усним зверненням ПФУ надасть інформацію у паперовій формі: 

 

- застрахованій особі — особисто з пред’явленням паспорта громадянина 

України (іншого документа, що посвідчує особу), документа, який підтверджує 

реєстраційний номер облікової картки платника податків за серією та (або) 

номером паспорта громадянина України, або свідоцтва про загальнообов’язкове 

соціальне страхування чи пенсійного посвідчення; 

 

- батькам, опікуну, піклувальнику, іншому законному представнику, якщо 

застрахованою особою є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна 

дієздатність якої обмежена, — з пред’явленням документів, що засвідчують 

право на представництво інтересів цієї застрахованої особи; 

 

-представнику застрахованої особи чи страхувальника — з 

пред’явленням документів, що посвідчують особу представника та її 

повноваження діяти від імені особи, яку він представляє. 

В електронному форматі інформацію зможе отримати застрахована 

особа через термінали доступу. 

Інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

період та причину непрацездатності надаватимуть лише особі, якої стосуються 

ці відомості. Страхувальник зможе отримати цю інформацію лише за період 

перебування особи з ним у трудових відносинах — через електронний кабінет на 

порталі ПФУ. 

Держпраці отримуватиме інформацію з Електронного реєстру 

автоматично. Зокрема, про нещасний випадок на виробництві, професійне 

захворювання для проведення розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 

 

Переваги електронного лікарняного над паперовим 
Коли скасують паперові листки непрацездатності і повністю перейдуть на 

електронні, роботи у роботодавців поменшає: 

1. Інформацію про відкритий лікарняний одразу буде видно у Реєстрі. 

Отже, не буде потреби коригувати табель обліку використання робочого 

часу (далі — Табель), коли працівник закриє лікарняний і стане до роботи. Із 

першого дня хвороби у Табелі ставитимете код «ТН» (оплачувана тимчасова 

непрацездатність). 
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2. Не потрібно буде перевіряти, чи правильно лікар заповнив титульну 

сторінку лікарняного: назву підприємства, його адресу, чи всі печатки на місці 

тощо. 

3. Не доведеться рахувати кількість виправлень у листку непрацездатності, 

адже їх має бути не більше ніж два. 

4. Не буде потрібен Журнал обліку листків непрацездатності. 

5. Зникне ризик, що лікарняний загубить або працівник, або підприємство. 

6. Маємо надію, що після повноцінного запуску електронних трудових 

книжок не потрібно буде обчислювати й страховий стаж для призначення 

лікарняних виплат. Дані про нього отримуватимете з Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 

Чи зникнуть паперові лікарняні 
Цим питанням роботодавці переймаються найбільше. Адже якщо 

зникнуть паперові лікарняні, потрібно перебудувати кадрово-бухгалтерську 

роботу з оплати періоду хвороби. 

Заспокоїмо: поки що паперові лікарняні не зникнуть. Маємо декілька 

аргументів. 

Надалі працюють Інструкція про порядок заповнення листка 

непрацездатності, затверджена спільним наказом МОЗ, Мінсоцполітики, ФСС з 

ТВП, ФСС від нещасних випадків на професійних захворювань від 03.11.2004 

№ 532/274/1 Зб-ос/1406, та Інструкція про порядок видачі документів, що 

засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ 

від 13.11.2001 № 455. А вони передбачають застосування не е-лікарняних, а 

паперових. Тож очікуємо, поки МОЗ їх скасує і запровадить нові нормативні 

акти. 

Навіть якщо скасують згадані інструкції, з паперовими лікарняними 

житимемо щонайменше впродовж одного року. Адже оплата 

лікарняних (декретних) можлива, якщо звернення від застрахованої особи 

надійшло не пізніше ніж протягом 12 календарних місяців із дня відновлення 

працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами (ч. 5 ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV). 

Поява е-лікарняних — безповоротній процес, що наразі перебуває в 

активній фазі. Але в один день, місяць і навіть рк це не відбудеться. Та й це ще 

не все! Після повної заміни лікарняних паперові примірники маєте зберігати 

упродовж трьох років (ст. 716 Переліку типових документів, що створюються 

під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, 

інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання 

документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 № 578/5). Це 

нормативний строк, а реальний — до чергової перевірки ФСС. 
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Чи приймати паперові лікарняні, якщо є реквізити електронного 

лікарняного 
Так, приймати. Він є підставою призначити допомогу з тимчасової 

непрацездатності, з вагітності та пологів. 

Наразі ці нормативні акти залишаються чинними. ПФУ запустив лише 

тестову версію електронних лікарняних. МОЗ вже розробив новий Порядок 

видачі, продовження та обліку листків непрацездатності. Але цей документ ще 

перебуває у статусі проєкту. Допоки він не набере чинності, як і раніше, 

приймайте від працівників паперові листки непрацездатності. 

ПФУ також наголошує, що відмовлятися від паперових листків 

непрацездатності будемо поступово. Навіть коли всі лікарні перейдуть на роботу 

з електронним реєстром, ще впродовж деякого часу паперові та е-лікарняні 

матимуть однакову силу 
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Як видають е-лікарняні 

 

 

 

 



Як оформити Е-лікарняний 
Лікар заповнює медичний висновок у Реєстрі медичних висновків в 

електронній системі eHealth. У цій системі вже міститься інформація про 

пацієнтів, їхні електронні медичні картки, дані про відвідування лікарів та 

медичні направлення. 

Реєстр електронних листків непрацездатності веде ПФУ. Він же — володілець 

усіх даних цієї системи. Через Реєстр інформацією обмінюватимуться МОЗ, 

ПФУ, Фонд соціального страхування (ФСС) та Національна служба здоров’я 

України (НСЗУ). 

Роботодавцеві доступна інформація щодо працівників, які працюють у нього 

за основним місцем роботи. 

Цікавинкою нової системи є те, що застрахована особа матиме змогу 

самотужки визначати кінцеву дату періоду непрацездатності. Працівник 

зможе сам подати до Реєстру звернення у вигляді повідомлення чи заяви про 

відновлення працездатності. Виняток: непрацездатність у зв’язку з карантином. 

Форми таких заяв та повідомлень має затвердити ПФУ. 

Продумано й те, як реагуватиме система, якщо під час відкриття лікарняного в 

особи ще не закритий інший лікарняний. До кожного із лікарняних автоматично 

потрапить відповідне повідомлення, що буде доступне і застрахованій особі, і 

страхувальнику в їхніх електронних кабінетах. 

 

Як оплачувати е-лікарняні 
1 Лікар ЗОЗ формує медичний висновок, що є підставою видати листок 

непрацездатності. 

2. Е-реєстр автоматично присвоює лікарняному єдиний реєстраційний номер 

листка непрацездатності. 

3. Працівник інформує роботодавця про хворобу і відкритий лікарняний. 

Страхувальник перевіряє інформацію в Е-реєстрі й отримує електронний витяг. 

4. Комісія (уповноважений) із соцстрахування вивчає випадок 

непрацездатності та ухвалює рішення про оплату (відмову в оплаті) лікарняного. 

Результат — протокол комісії із соцстрахування про призначення (відмову) 

виплати допомоги. 

5. Бухгалтерія обчислює розмір лікарняних. Якщо хвороба триває понад п’ять 

календарних днів — формує заяву-розрахунок і надсилає до ФСС. Дані про 

допомогу від ФСС потраплять до ПФУ та Е-реєстру. 

6. Роботодавець виплачує кошти і звітує до ФСС. 
 

 

 

 

 

 
 

Підготувала завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників 

Подгорець В.В. 
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