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Заклади охорони здоров’я та фізичні 

особи – підприємці, які в установленому 

законом порядку одержали ліцензію на 

провадження господарської діяльності  

з медичної практики 

 

 

У зв’язку з введенням на території України воєнного стану Міністерством охорони 

здоров'я спільно з Міністерством соціальної політики, Національною службою здоров’я 

України, Фондом соціального страхування та Пенсійним фондом України внесено зміни до 

наказу МОЗ від 01.06.2021 № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про 

тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» та Порядку видачі 

(формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, 

затвердженому наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234, покликані забезпечити в умовах 

воєнного стану прав на допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

застрахованих осіб – громадян України, іноземців, осіб без громадянства та членів їх сімей, 

які проживають в Україні. 

З наказом МОЗ від 22 квітня 2022 року № 675 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 № 1066 та Порядку видачі 

(формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 491/37827, можна 

ознайомитись за посиланням: https://is.gd/95Avyi. 

Цим наказом передбачаються такі зміни: 

1) якщо пацієнт був тимчасово непрацездатний і не зміг продовжити період 

непрацездатності через, наприклад, активні бойові дії, після завершення цих обставин за 

рішенням ЛКК та за умови, що непрацездатність продовжується і на день огляду, пацієнтові 

може бути виданий паперовий листок непрацездатності без розриву в датах, відповідно до 

підпункту 6 пункт 8 наказу МОЗ від 01.06.2021 № 1066:  

«Паперовий листок непрацездатності може бути виданий у випадку порушення 

строків звернення пацієнта для продовження випадку тимчасової непрацездатності, якщо це 

порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, 

надзвичайного стану (бойові дії, блокада, переміщення тощо), а також за умови, що на 

момент звернення за медичною та або реабілітаційною допомогою пацієнт залишається 

непрацездатним відповідно до результатів проведеної експертизи тимчасової 

непрацездатності та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність зазначеного 

пацієнта. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності як продовження 

раніше виданого з дати наступної за датою завершення періоду непрацездатності, 

засвідченого раніше виданим листком непрацездатності, приймає лікарсько-консультативна 

комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності керівник закладу»; 

2) на період воєнного стану вагітним жінкам лікуючий лікар (той, який вів/веде 

вагітність) з 30го тижня вагітності може сформувати МВТН за категорією «Вагітність та 
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пологи» без особистого огляду за результатами дистанційної взаємодії, відповідно до абзацу 

другого пункту 1 розділу IV: 

«Формування медичних висновків за категорією «Вагітність та пологи» жінкам, яким 

надаються медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах, на період дії 

воєнного стану, може здійснюватися лікуючим лікарем без особистого огляду таких жінок за 

результатами дистанційної взаємодії з ними (зокрема шляхом консультування, опитування, 

обміну інформацією) за допомогою технічних засобів електронних комунікацій про що 

робиться відповідний запис у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів 

в електронній системі охорони здоров’я»; 

3) під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення, якщо 

тимчасова непрацездатність (за категоріями: «Захворювання або травма загального 

характеру», «Догляд за хворою дитиною», «Вагітність та пологи», «Ортопедичне 

протезування») виникла за кордоном, пацієнту може бути сформовано МВТН з 

позначкою «що виникла за кордоном» на підставі іноземних медичних документів, що 

були надіслані лікарю поштою або за допомогою технічних засобів електронної комунікації 

(електронна пошта, соціальні мережі тощо), відповідно до пункту 10 розділу IV Порядку 

формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних 

висновків в електронній системі охорони здоров'я: 

«На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або 

скасування медичний висновок зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, 

що виникла за кордоном, може формуватися лікарем на підставі медичних записів, які 

внесені таким лікарем відповідно до виданих за кордоном медичних документів (їх копій), 

що підтверджують тимчасову непрацездатність, за категоріями: «Захворювання або травма 

загального характеру», «Догляд за хворою дитиною», «Вагітність та пологи», «Ортопедичне 

протезування». Медичні документи  або їх копії можуть бути надіслані поштою або надані 

лікарю за допомогою засобів електронної комунікації (електронна пошта, мобільні додатки, 

соціальні мережі тощо).  

У виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз з використанням 

Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ - 10). Необхідність перекладу на 

державну мову таких документів визначає лікар у випадках, коли неможливо сформувати 

медичний запис з використанням мови оригіналу медичного документа.»; 

4) у пункті 2 розділу 2 наказу МОЗ від 17.06.2021 № 1234 було конкретизовано 

відомості, за якими ідентифікується особа з РЗО. 

Ідентифікаторами, за якими проводиться ідентифікація пацієнта як застрахованої 

особи в РЗО, є РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 

мають відмітку у паспорті), а також прізвище, ім’я та по батькові (за наявності). 

 

 

Заступник Міністра з питань  

цифрового розвитку, цифрових  

трансформацій і цифровізації                                               Марія КАРЧЕВИЧ  
 

 

 

 
 

Наталія Чикаленко 253 33 31 
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