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    Як працювати з е-лікарняними 

 

    Відповідно до наказу  МОЗ «Деякі питання формування медичних висновків 

про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021 

№ 1066  із 1 вересня 2021 року електронні лікарняні запрацюють в повному 

обсязі. 

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

інформації, що міститься в ньому.  Він же — володілець усіх даних цієї 

системи. 

      Порядок організації ведення Електронного реєстру листків 

непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений постановою 

КМУ від 17.04.2019 № 328 (далі — Порядок № 328). Він визначає перелік 

інформації, яку містить Реєстр. 

        Суб’єктами інформаційного обміну є Національна служба здоров’я 

України  (НСЗУ), ПФУ,  Фонд соціального страхування ( ФСС). Взаємодія між 

суб’єктами інформаційного обміну здійснюється відповідно до Порядку 

організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 

357 (далі — Порядок № 357), та Положення про електронну взаємодію 

державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою 

КМУ від 08.09.2016 № 606, а також Порядку № 328 (п. 5 Порядку № 328). 

     Держорган Держпраці отримує 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. 

      Роботодавцеві доступна інформація про всіх працівників, які працюють у 

нього за трудовим договором. 

 

    ФСС повідомляє: 
 

-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; 

-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. 
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 Страхувальники  надають 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 

 

Переваги електронного лікарняного над паперовим 
      Коли країна повністю перейде на електронні листки непрацездатності, 

роботи у роботодавців поменшає: 

1. Інформацію про відкритий лікарняний одразу видно у Реєстрі. Отже, 

непотрібно коригувати табель обліку використання робочого часу (далі — 

Табель), коли працівник закриє лікарняний і стане до роботи. Із першого дня 

хвороби у Табелі ставте код «ТН» (оплачувана тимчасова непрацездатність). 

2. Не потрібно перевіряти, чи правильно лікар заповнив титульну сторінку 

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

3. Не потрібно рахувати кількість виправлень у листку непрацездатності. 

4. Не потрібен Журнал обліку листків непрацездатності. 

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

6. Зникне проблема з відсутністю в закладах охорони здоров’я бланків 

лікарняних. 

Після повноцінного запуску електронних трудових книжок не доведеться 

обчислювати й страховий стаж для призначення лікарняних виплат. Дані про 

нього отримуватимете з Державного реєстру загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

 

       Чи зникнуть паперові лікарняні 
        Поки що паперові лікарняні не зникнуть. Маємо декілька аргументів. 

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

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

           Запровадження е-лікарняних — безповоротній процес, що активно 

розвивається. Але навіть коли е-лікарняні повністю замінять паперові, 

останні 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. 

 

Чи приймати паперові лікарняні, якщо є реквізити електронного 

лікарняного 

       Так, приймати. Він є підставою призначити допомогу з тимчасової 

непрацездатності, з вагітності та пологів. 

       Якщо лікар відкрив паперовий листок непрацездатності за одним 

страховим випадком, то допоки його не закриють, продовжують у паперовій 

формі незалежно від того, у якого суб’єкта господарювання продовжує 

лікуватися пацієнт, навіть якщо ЗОЗ протягом періоду непрацездатності особи 

почав формувати медичні висновки у Реєстрі. 

       Коли ЗОЗ продовжують паперові лікарняні, видані до 01.09.2021, 

керуються вимогами Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують 

тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 

13.11.2001 № 455, Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, 

затвердженої наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189 (п. 5 Інструкції 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, затвердженої наказом МОЗ 

від 01.06.2021 № 1066). 

       ПФУ також наголошує, що від паперових листків непрацездатності 

відмовлятимемося поступово. Навіть коли всі лікарні перейдуть на роботу з 

електронним реєстром, деякий час паперові та е-лікарняні матимуть однакову 

силу. 

 

          Як видають е-лікарняні 

 
       Як формують електронні листки непрацездатності, визначає Порядок 

видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків 

непрацездатності, затверджений наказом МОЗ від 17.06.2021 №1234 (далі — 

Порядок № 1234) 
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              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. 



        Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам 

початку періоду дії та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі 

якого сформований цей е-лікарняний. Листок непрацездатності вважають 

виданим із наступного дня після дати його закриття. 

       На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок 

тимчасової непрацездатності, формують листок непрацездатності в порядку 

черговості створення медичних висновків. Кожен наступний листок 

непрацездатності створюють як продовження першого у спосіб додавання 

наступного порядкового номеру після знаку «-» до унікального номеру 

першого листка непрацездатності, та, в свою чергу, складають один страховий 

випадок (п. 3 Порядку № 1234). 

        Період тимчасової непрацездатності у ЛН у Реєстрі скорочують, якщо 

надійдуть дані: 

1) з електронної системи охорони здоров’я про: 

 новий медичний висновок в межах випадку тимчасової непрацездатності; 

 медичний висновок з відміткою про новий випадок тимчасової 

непрацездатності в межах однієї категорії медичних висновків або медичного 

висновку за іншою категорією, зокрема у разі надходження таких медичних 

висновків в один день; 

2) від централізованого банку даних з проблем інвалідності про встановлення 

медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи 

інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). У такому 

випадку період дії листка непрацездатності скорочується датою винесення 

відповідного рішення медико-соціальною експертною комісією (п. 4 Порядку 

№ 1234). 

 

          На який строк видають е-лікарняний 

       Строки, на які лікар формує медичний висновок, встановлює Порядок 

формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі 

медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затверджений 

наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066 (далі — Порядок № 1066). 

       Період дії медичного висновку є періодом тимчасової непрацездатності 

(або періодом, на який непрацездатній особі рекомендовано переведення на 

легшу роботу) та визначається у спосіб встановлення дати початку та дати 

завершення (п. 1 розд. ІІІ Порядку № 1066). 
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Строки, на які оформлюють медичні висновки 

Категорія медичного 

висновку 
Строк (к. д.) 

Захворювання або 

травма загального 

характеру 

30 — на період до наступного огляду або 

прогнозованого періоду завершення тимчасової 

непрацездатності (ТН). 

Продовжують: 

 на підставі медичного огляду і формування 

нового медвисновку без відмітки про новий випадок 

ТН; 

 до 3 к. д., якщо після стаціонарного лікування 

необхідно продовжити лікування 

Догляд за хворою 

дитиною 

14 — в амбулаторних умовах, для особи, яка здійснює 

догляд. 

Строк перебування у стаціонарі — за необхідності 

сумісного перебування із пацієнтом під час його 

госпіталізації 

Догляд за хворим 

членом сім’ї 

3 — в амбулаторний умовах. 

7 — у виняткових умовах із урахуванням тяжкості 

хвороби члена сім’ї 

Вагітність та пологи 

70 до пологів і 56 (у разі народження двох і більше 

дітей та у разі ускладнення пологів — 70) після 

пологів. 

Формують в 30 тижнів вагітності. 

Для жінок, які належать до I—III категорій 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, медичний 

висновок формують в 27 тижнів вагітності тривалістю 

180 к. д. (90 д. на період допологової тимчасової 

непрацездатності і 90 — на період післяпологової 

тимчасової непрацездатності). 

При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності 

період дії медичного висновку становить 140 к. д. у 

разі народження живої дитини, а у випадку 

мертвонародження при таких пологах — 70 к. д. 



У разі передчасних або багатоплідних пологів, 

виникнення ускладнень під час пологів або в 

післяпологовому періоді, на підставі медичного запису 

формують медичний висновок на 14 к. д., окрім 

передчасних пологів до 30 тижнів вагітності та жінок, 

яких віднесено до I—III категорій постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС 

 

Переведення особи на 

легшу роботу 

до 2 місяців із дотриманням термінів продовження 

випадку ТН 

 

Хто та як проставляє електронний підпис (печатку) на е-лікарняному 

      У Реєстрі, як реквізити електронного листка непрацездатності, повинні бути 

електронний підпис лікаря, що зареєстрував медичний висновок в електронній 

системі охорони здоров’я, та (або) електронна печатка закладу охорони 

здоров’я. 

      Обов’язкові реквізити листка непрацездатності як електронного документа: 

 єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності; 

 спеціально призначений для таких цілей кваліфікований електронний 

підпис (КЕП) або електронна печатка; 

 відомості запису про тимчасову непрацездатність: 

          а) про тимчасово непрацездатну особу; 

          б) випадок тимчасової непрацездатності. 

        Підстава — пункт 3 розділу І Порядку видачі (формування) листків 

непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, 

затвердженого наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234 (далі — Порядок № 1234). 

      Листок непрацездатності формується в електронному реєстрі листків 

непрацездатності (далі — Реєстр) на підставі медичного висновку (медичних 

висновків) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування (п. 2 розд. ІІ Порядку № 1234). 
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         Яку інформацію містить е-лікарняний про причину непрацездатності 

      Порядок організації ведення Електронного реєстру листків 

непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений постановою 

КМУ від 17.04.2019 № 328 (далі — Порядок № 328). Він визначає перелік 

інформації, яку містить Реєстр. 

     Категорія медичного висновку «Захворювання або травма загального 

характеру» відповідає причинам непрацездатності: 

 «Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не 

пов’язані з нещасним випадком на виробництві»; 

 «Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на 

виробництві» (у разі наявності у медичному висновку відмітки про зв’язок 

випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта); 

 «Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання» — 

у разі наявності у медичному висновку відмітки про зв’язок випадку 

тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта (пп. 1 п. 6 

розд. ІІ Порядку № 1234). 

 

      Якщо в медичному висновку відсутні відмітки про зв’язок випадку 

тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, то йдеться 

про причину тимчасової непрацездатності — «Тимчасова непрацездатність 

внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на 

виробництві». 

       Інформацію, яка повинна відображатись в Електронному реєстрі листків 

непрацездатності, визначає Порядок організації ведення Електронного реєстру 

листків непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений 

постановою КМУ від 17.04.2019 № 328 (далі — Порядок № 328). Зокрема, 

запис про тимчасову непрацездатність містить відомості щодо випадку 

тимчасової непрацездатності, зокрема, про причину непрацездатності, а не 

категорію медичного висновку (пп. 3 п. 10 Порядку № 328). Тож, зайдіть 

на вебпортал ПФУ, як страхувальник, і ознайомтесь з інформацією, вказаною у 

е-лікарняному працівника. 

Як діяти роботодавцю, якщо його працівнику відкрили е-лікарняний? 

: 

       Уже з вересня заклади охорони здоров'я мають повністю перейти на 

формування медичних висновків замість видачі пацієнтам звичних паперових 

листків непрацездатності. 
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      Е-лікарняні формуються автоматично одразу після створення медичного 

висновку, якщо пацієнт є застрахованою особою – тобто має офіційне 

працевлаштування, є ФОП тощо. Також е-лікарняний автоматично відкриється 

для одного із застрахованих батьків, якщо медичний висновок сформовано для 

дитини, яка потребує догляду. 

Одразу після створення медичного висновку, працівник повинен повідомити 

про це роботодавця зручним обом способом. Краще завчасно обговорити на 

підприємстві, як саме працівники будуть повідомляти про свою тимчасову 

непрацездатність. 

Сповіщення про відкриття е-лікарняного надійде роботодавцю в кабінеті 

страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. 

Портал електронних послуг: https://portal.pfu.gov.ua 

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

Сформований е-лікарняний стане доступним для перегляду у день його 

створення. Він одразу матиме статус «Закритий», а після завершення терміну 

тимчасової непрацездатності працівника його статус зміниться на «Готовий до 

сплати». З цього моменту е-лікарняний стає підставою для надання 

матеріального забезпечення. 

На призначення працівнику матеріального забезпечення відведено не більше 10 

календарних днів з дня закінчення періоду тимчасової непрацездатності, 

визначеного е-лікарняним. 

Готовий до сплати е-лікарняний друкується або залишається в електронному 

вигляді (за рішенням роботодавця). 

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 соціального страхування України. Зазначена інформація (за бажанням 

або визначенням роботодавця) формується у паперовому або електронному 

вигляді. 

Е-лікарняний, відомості щодо визначеного страхового стажу та кількості днів 

непрацездатності, що підлягають оплаті, передаються до комісії 

(уповноваженого) із соціального страхування підприємства. 

 Комісія із соціального страхування на підприємствах продовжує свою роботу 

та зберігає весь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію 

(уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
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працездатності, затвердженим постановою правління Фонду соціального 

страхування України від 19.07.2018 № 13. 

Положення про комісію: 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958640 

Рішення про призначення або відмову у призначенні матеріального 

забезпечення комісія (уповноважений) із соціального страхування 

підприємства передає до підрозділу бухгалтерії підприємства, який нараховує 

матеріальне забезпечення. 

Бухгалтерією здійснюється розрахунок матеріального забезпечення на підставі 

е-лікарняного (за необхідності його паперової роздруківки) та рішення комісії 

(уповноваженого) із соціального страхування підприємства. Даний розрахунок 

записується в електронному або паперовому вигляді (за рішенням роботодавця) 

та відображається в бухгалтерських проводках. 

Заповнюється заява-розрахунок та подається до відділення Фонду за місцем 

обліку. 

Роз'яснення щодо заповнення заяви-розрахунку для надання матеріального 

забезпечення (загальне): 

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/960180 

Щодо особливостей оформлення заяв-розрахунків за е-лікарняними:  

еhttp://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/975846 

Гаряча лінія з питань оплати е-лікарняних: 0-800-501-892 

Подати заяву-розрахунок за е-лікарняними можливо: 

- в електронному виді за допомогою клієнтського спеціалізованого 

програмного забезпечення із застосування електронного підпису/печатки, 

- або на паперових носіях. 

Більшість роботодавців вже перейшли на електронний документообіг з Фондом 

соціального страхування України – близько 80% заяв-розрахунків подаються до 

Фонду онлайн. 

Зверніть увагу, що наявний в електронному кабінеті страхувальника інтерфейс 

для подання заяв-розрахунків наразі не має функціональної реалізації. У 

випадку подання роботодавцем заяви-розрахунку через кабінет на сайті 

Пенсійного фонду така заява-розрахунок не передається до органів Фонду 
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соціального страхування України. Скористайтесь клієнтським спеціалізованим 

програмним забезпеченням. 

Подати заяву-розрахунок до ФССУ роботодавець має не пізніше 5 робочих днів 

з моменту прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення 

комісією (уповноваженим). 

Якщо роботодавець має декілька листків непрацездатності різних видів, він має 

подати заяви-розрахунки окремо за паперовими і е-лікарняними. 

Упродовж одного місяця з дня виплати допомоги працівнику роботодавець 

направляє до Фонду повідомлення про проведення виплат за встановленою 

формою. Це також можна зробити в електронному виді. 

 

Як оплатити електронний лікарняний сумісника 

       Інформацію з Е-реєстру надають роботодавцю — за період перебування 

працівника у трудових відносинах із ним (п. 15 Порядку організації ведення 

Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, 

затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 328; далі — Порядок № 

328). 

       Порядок № 328 не визначає, що ця інформація доступна роботодавцю лише 

за основним місцем роботи. Тому якщо для застрахованої особи формують е-

лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі 

медичного висновку про тимчасову непрацездатність, його відображають в 

електронних кабінетах усіх страхувальників, з якими працівник перебував у 

трудових відносинах на момент настання страхового випадку, зокрема і в 

електронному кабінеті роботодавця сумісника. Аналогічна інформація і в ФСС 

(лист від 27.07.2021 № 03/С-619з-798). 

      Однак, сумісник надає роботодавцю довідку про середню зарплату за 

основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за 

сумісництвом, додатково надає довідки про середню зарплату за місцями 

роботи за сумісництвом (п. 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого 

постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266). 

       Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від страхового 

стажу працівника. Допоки в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості 

про трудову діяльність працівників, дані трудової книжки використовують для 

врахування відомостей про трудову діяльність за період до 10.06.2021 (п. 3 
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Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника 

в електронній формі» від 05.02.2021 № 1217-IX). 

     Якщо трудову книжку сумісника зберігають на основному місці роботи, 

попросіть працівника надати довідку з основного місця роботи про страховий 

стаж для оплати лікарняного. При цьому достатньо, щоби в довідці 

роботодавець зазначив, що страховий стаж працівника становить: 

 до 3 років; 

 від 3 до 5 років, 

 від 5 до 8 років; 

 більше 8 років. 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала завідувач відділу  

соціально-економічного захисту працівників 

 Подгорець В.В. 

Тел. 0676544235 
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