МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

№

Деякі питання формування
медичних
висновків
про
тимчасову непрацездатність та
проведення їхньої перевірки
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я
України,

затвердженого

постановою

Кабінету

Міністрів

України

від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 24 січня 2020 року № 90), підпункту 9 пункту 20 та пункту 21
Порядку

функціонування

затвердженого

електронної

постановою

системи

Кабінету

охорони

здоров’я,

Міністрів

України

від 25 квітня 2018 року № 411, Порядку організації ведення Електронного
реєстру

листків

непрацездатності

та

надання

інформації

з

нього,

затвердженого

постановою

2
Кабінету

Міністрів

України

від 17 квітня 2019 року № 328, постанови Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2021 року № 323 «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», Порядку
ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я,
затвердженого

наказом

Міністерства

охорони

здоров’я

України

від 18 вересня 2020 року № 2136, з метою запровадження ведення медичних
висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в
електронній системі охорони здоров’я, а також здійснення перевірок Фондом
соціального страхування України обґрунтованості видачі та продовження
листків непрацездатності застрахованим особам на підставі інформації з
Електронного реєстру листків непрацездатності
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок

формування

медичних

висновків

про

тимчасову

непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони
здоров’я;
2) Порядок

здійснення

Фондом

соціального

страхування

України

перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності;
3) Інструкцію 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.
2.

Внести

до

наказу

Міністерства

охорони

здоров’я

України

від 09 квітня 2008 року № 189 «Про затвердження Положення про експертизу
тимчасової непрацездатності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 04 липня 2008 року за № 589/15280, такі зміни:
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1) назву наказу викласти в такій редакції:
«Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності»;
2) преамбулу наказу викласти в такій редакції:
«Відповідно до частини першої статті 69 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я» та з метою організації
експертизи тимчасової втрати працездатності в окремих випадках»;
3) пункти 1, 2 наказу викласти в такій редакції:
«1. Затвердити Порядок організації експертизи тимчасової втрати
працездатності, що додається.
2. Керівникам закладів охорони здоров’я, незалежно від форми
власності, та фізичним особам-підприємцям, які отримали ліцензію на
провадження господарської діяльності з медичної практики:
1) при визначенні тимчасової непрацездатності застосовувати Порядок
організації експертизи тимчасової втрати працездатності;
2) забезпечити неухильне виконання Порядку організації експертизи
тимчасової втрати працездатності при його застосуванні.»;
3.

Внести

зміни

до

Положення

про

експертизу

тимчасової

непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 09 квітня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 04 липня 2008 року за № 589/15280, виклавши його в новій редакції,
що додається.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони
здоров’я України від 28 жовтня 2011 року № 716 «Про затвердження
Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності»,

зареєстрований

в

Міністерстві

4
юстиції

України

23 грудня 2011

року

за № 1521/20259.
5. Установити, що за умови наявності відповідної технічної можливості
щодо функціонування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в
електронній системі охорони здоров’я для закладів охорони здоров’я та
фізичних осіб-підприємців, які в установленому законом порядку одержали
ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та
здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності, (далі – заклади
охорони

здоров’я)

формування

медичних

висновків

про

тимчасову

непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони
здоров’я відповідно до Порядку формування медичних висновків про
тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній
системі охорони здоров’я, затвердженого підпунктом 1 пункту 1 цього наказу, є
обов’язковим:
із 01 червня 2021 року – на період дії перехідної моделі роботи з
медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних
висновків

в

електронній

системі

охорони

здоров’я

та

листками

непрацездатності, виданими за формою, затвердженою наказом Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України,
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за №
1454/10053, (далі – листок непрацездатності), що триває до 31 серпня 2021
року, (далі – перехідна модель) для закладів охорони здоров’я, які в
установленому порядку підключені до електронної системи охорони здоров’я;
із 01 вересня 2021 року – для всіх закладів охорони здоров’я.

6.

Установити,

що

до
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виникнення

технічної

можливості

щодо

формування та внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність
до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я
відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову
непрацездатність, затвердженим підпунктом 1 пункту 1 цього наказу, а також
для листків непрацездатності, що були видані до 01 вересня 2021 року,
застосовуються вимоги, визначені в Інструкції про порядок видачі документів,
що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455,
зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року
за № 1005/6196, Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності,
затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 03 листопада 2004 року
Міністерстві

юстиції

№

України

532/274/136-ос/1406,

зареєстрованої

17 листопада 2004 року

в

за № 1456/10055,

Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 036/о
«Журнал

реєстрації

листків

непрацездатності»,

затвердженої

наказом

Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за
№ 661/20974,
затвердженого

Положенні
наказом

про

експертизу

Міністерства

тимчасової
охорони

непрацездатності,

здоров’я

України

від 09 квітня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04 липня 2008 року за № 589/15280, наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 18 березня 2002 року № 93 «Про затвердження форм облікової
документації щодо призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та
пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового
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державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2002 року за
№ 346/6634.
7. Установити, що пункти 2 – 3, цього наказу, застосовується виключно
до медичних висновків про тимчасову непрацездатність, що сформовані
відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову
непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони
здоров’я, затвердженим підпунктом 1 пункту 1 цього наказу.
8. Для всіх закладів охорони здоров’я, які розпочали формування
медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних
висновків в електронній системі охорони здоров’я в установленому порядку, із
моменту

формування

першого

медичного

висновку

про

тимчасову

непрацездатність, а також із 01 вересня 2021 року видача листків
непрацездатності відповідно до вимог, визначених в Інструкції про порядок
видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян,
затвердженій

наказом

Міністерства

охорони

здоров’я

України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196, Інструкції про порядок
заповнення листка непрацездатності, затвердженій наказом Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України,
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального

страхування

від

нещасних

випадків

на

виробництві

та

професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136ос/1406,

зареєстрованої

в

Міністерстві

юстиції

України

17 листопада 2004 року за № 1456/10055, Інструкції щодо заповнення форми
первинної облікової документації № 036/о «Журнал реєстрації листків
непрацездатності», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я
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України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 28 квітня 2012 року за № 685/20998, Положення про експертизу
тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 09 квітня 2008 року № 189, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за № 589/15280,
забороняється, окрім продовження та закриття листків непрацездатності, що
були видані особам до 01 вересня 2021 року.
9. Установити, що технічна можливість в електронній системі охорони
здоров’я, передбачена пунктами 5 – 6 цього наказу, виникає з дати
оприлюднення на вебсайті електронної системи охорони здоров’я інформації
про підключені до центральної бази даних електронні медичні інформаційні
системи та відповідне розширення їх функціональних можливостей, які
передбачені технічними вимогами до електронних медичних інформаційних
систем, що визначаються Національною службою здоров’я України відповідно
до Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101.
10. Установити, що у період дії перехідної моделі роботи з медичними
висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в
електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності заклади
охорони здоров’я у процесі прийняття рішення щодо формування (видачі)
документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, керуються вимогами
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
підпунктом 3 пункту 1 цього наказу.
11. Установити, що з 01 вересня 2021 року замість довідки за формою
№ 147/о «Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з
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вагітністю

та

пологами

жінкам,

які

не

застраховані

в

системі

загальнообов’язкового державного соціального страхування», затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 березня 2002 року № 93,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2002 року за
№ 346/6634, виданої лікувально-профілактичним закладом, для призначення
допомоги жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, визначеної Порядком
призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751,
такими особами надаються відомості про сформований медичний висновок про
тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків електронної системи
охорони здоров’я через Єдиний державний веб-портал електронних послуг
«Портал Дія».
Органи, що здійснюють призначення і виплату державної допомоги
сім’ям з дітьми, для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
перевіряють відомості про сформований медичний висновок про тимчасову
непрацездатність в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони
здоров’я через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал
Дія».
12. У випадку, коли громадянину, для якого сформовано медичний
висновок про тимчасову непрацездатність в установленому законодавством
порядку, необхідно пред’явити інформацію про наявність такого медичного
висновку, така інформація може надаватися (перевірятися) за місцем вимоги з
використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал
Дія».
13. Установити, що категорія медичних висновків про тимчасову
непрацездатність «Вагітність та пологи», передбачена Порядком формування
медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних
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висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим підпунктом 1
пункту 1 цього наказу, застосовується з 01 вересня 2021 року.
До 01 вересня 2021 року застрахованим особам, у яких встановлено факт
тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, лікуючий лікар
видає листки непрацездатності відповідно до вимог, визначених в Інструкції
про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність
громадян,

затвердженій

наказом

Міністерства

охорони

здоров’я

України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196, а для вагітних жінок (у
тому числі неповнолітніх), які не застраховані в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування, – довідку за формою № 147/о «Довідка
для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та
пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування», затвердженої наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 18 березня 2002 року № 93, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09 квітня 2002 року за № 346/6634.
14. Установити, що тимчасова непрацездатність пацієнтів, яка виникла
внаслідок

захворювання

на

вірус

імунодефіциту

людини

(ВІЛ),

що

встановлюється відповідно до вимог Закону України «Про протидію
поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та
правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», або внаслідок
психічного розладу, що встановлюється відповідно до вимог Закону України
«Про психіатричну допомогу», до 01 вересня 2021 року оформлюється листком
непрацездатності, відповідно до вимог, визначених в Інструкції про порядок
видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян,
затвердженій

наказом

Міністерства

охорони

здоров’я
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України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196.
15. Директорату розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я
(Карчевич М. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому
законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
17. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Віктор ЛЯШКО

