ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо додаткових гарантій прав медичних працівників,
зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, членів їх
сімей та працівників сфери соціального захисту населення"
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта
На розгляд Верховної Ради України подано проект Закону України "Про
внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від
інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних працівників,
зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх
сімей)" (реєстр. № 3533), яким пропонується встановити страхові виплати
медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я у
разі захворювання працівника коронавірусною хворобою (COVID-19) – в
обсязі до 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого
законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Цілком
і
повністю
підтримуючи
законодавчу
ініціативу,
альтернативним проектом пропонується також порушити питання
забезпечення фінансування додаткових доплат до заробітної плати
працівникам сфери соціального захисту населення зважаючи на наступне.
У Прикінцевих і перехідних положеннях Закону України № 540-IX "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (далі – Закон № 540)
доручено Кабінету Міністрів України встановити додаткові, до встановлених
законодавством, доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального
захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем
проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома), у розмірі до
100 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,
епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), визначений у
рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до
завершення виконання цих заходів.
На виконання цього доручення Уряд прийняв постанову, яка
встановлює додаткові доплати соціальним працівникам, – постанова № 375
"Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій
працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної
прикордонної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують
життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни".
Цією постановою передбачено, що перелік посад (професій)
працівників, яким встановлюються такі доплати, визначається відповідним
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центральним органом виконавчої влади у сфері, у якій він реалізує державну
політику, а персональний перелік працівників, яким встановлюється доплата,
визначається керівником (керівником державної служби) відповідного
підприємства, установи та організації, органу державної влади.
При цьому Уряд встановив, що доплати здійснюються за рахунок та в
межах видатків державного та місцевих бюджетів, передбачених за
відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних
коштів.
На виконання постанови Мінсоцполітики затверджено перелік посад
працівників, яким передбачено додаткові, до встановлених законодавством,
доплати до заробітної плати та повідомлено, що доплата здійснюється за
рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за
відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних
коштів1.
Така ситуація не може не викликати занепокоєння, оскільки Уряд
переклав видатки на доплати соцпрацівникам на плечі місцевих бюджетів, які
і так дуже сильно постраждали внаслідок карантину. І це в той час, коли у
державному бюджеті створено фонд боротьби з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її
наслідками у сумі більше 64 млрд. грн.
Зважаючи на зазначене пропонується вирішити існуючу проблему
шляхом забезпечення фінансування додаткових доплат до заробітної плати
працівникам сфери соціального захисту населення за рахунок фонду боротьби
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та її наслідками.
2. Мета та завдання прийняття проекту акта
Метою законопроекту є встановлення страхових виплат медичним
працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я у разі
захворювання працівника коронавірусною хворобою (COVID-19) та
створення умов для належного фінансування додаткових доплат до заробітної
плати працівникам сфери соціального захисту населення.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта
Проектом пропонується:
1) Встановити страхові виплати медичним працівникам державних і
комунальних закладів охорони здоров'я у разі захворювання працівника
коронавірусною хворобою (COVID-19) – в обсязі до 100-кратного розміру
прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1
січня календарного року.
2) Доручення Уряду встановити додаткові, до встановлених
законодавством, доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального
захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем
1
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проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома), у розмірі до
100 відсотків заробітної плати, доповнити нормою про забезпечення їх
фінансування за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
3) Передбачити, що фінансування додаткових, до встановлених
законодавством, доплат до заробітної плати працівникам сфери соціального
захисту населення здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
Основними нормативно-правовими актами у цій сфері правового
регулювання є Конституція України та закони України "Про захист населення
від інфекційних хвороб", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних
гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", "Про
Державний бюджет України на 2020 рік".
Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших
законодавчих актів України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного
бюджету України, оскільки здійснюватиметься у межах затверджених
видатків.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
акта
Прийняття законопроекту та його реалізація дозволить на належному
рівні профінансувати видатки на додаткові, до встановлених законодавством,
доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального захисту
населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем
проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома), у розмірі до
100 відсотків заробітної плати, а також забезпечити страхові виплати
медичним працівникам у разі захворювання на коронавірусну хворобу
(COVID-19).
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