ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
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"

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"
Стаття 39. Заходи правового і соціального захисту
Стаття 39. Заходи правового і соціального захисту
медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту
населення від інфекційних хвороб
населення від інфекційних хвороб
Захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших
працівників, що пов'язані з виконанням професійних
обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження
збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги
хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками
та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи
тощо), належать до професійних захворювань. Зазначені
працівники державних і комунальних закладів охорони
здоров'я та державних наукових установ підлягають
обов'язковому державному страхуванню на випадок
захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на умовах,
установлених Кабінетом Міністрів України.
Держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах
медичним працівникам державних і комунальних закладів
охорони здоров'я:

Захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших
працівників, що пов'язані з виконанням професійних
обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження
збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги
хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками
та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи
тощо), належать до професійних захворювань. Зазначені
працівники державних і комунальних закладів охорони
здоров'я та державних наукових установ підлягають
обов'язковому державному страхуванню на випадок
захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на умовах,
установлених Кабінетом Міністрів України.
Держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах
медичним працівникам державних і комунальних закладів
охорони здоров'я:
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1) у разі встановлення групи інвалідності протягом
одного календарного року, що настала внаслідок
захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19), за
умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням
професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику
зараження - залежно від встановленої працівнику групи
інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності,
але не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму,
встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня
календарного року;
2) у разі смерті працівника - у 750-кратному розмірі
прожиткового мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Розмір та порядок здійснення страхових виплат,
передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті,
визначаються Кабінетом Міністрів України.
У разі настання обставин, передбачених пунктом 1
частини другої цієї статті, страхова виплата призначається і
виплачується працівникові протягом одного місяця з дня
виникнення права на страхову виплату.

1) 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) у разі встановлення групи інвалідності протягом
одного календарного року, що настала внаслідок
захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19), за
умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням
професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику
зараження - залежно від встановленої працівнику групи
інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності,
але не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму,
встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня
календарного року;
3) у разі смерті працівника - у 750-кратному розмірі
прожиткового мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Розмір та порядок здійснення страхових виплат,
передбачених пунктами 1 і 2 частини другої цієї статті,
визначаються Кабінетом Міністрів України.
У разі настання обставин, передбачених пунктами 1 і 2
частини другої цієї статті, страхова виплата призначається і
виплачується працівникові протягом одного місяця з дня
виникнення права на страхову виплату.
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У разі настання обставин, передбачених пунктом 2
частини другої цієї статті, страхова виплата призначається і
виплачується разово та в рівних частинах членам сім'ї,
батькам та утриманцям померлого працівника протягом
одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.
Члени сім'ї та батьки померлого працівника визначаються
відповідно до Сімейного кодексу України.
У разі настання обставин, передбачених пунктом 2
частини другої цієї статті, під час дії карантину або
обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19), медичний працівник,
смерть якого настала внаслідок інфікування коронавірусною
хворобою (COVID-19), прирівнюється за своїм статусом до
військовослужбовця, який проходив військову службу,
смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової
служби. Члени сім'ї такого працівника, його батьки та
утриманці користуються усіма правами та гарантіями,
передбаченими законодавством України для членів сім'ї,
батьків та утриманців військовослужбовців, які проходили
військову службу та смерть яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з
виконанням обов'язків військової служби з урахуванням
положень цього Закону.
…

У разі настання обставин, передбачених пунктом 3
частини другої цієї статті, страхова виплата призначається і
виплачується разово та в рівних частинах членам сім'ї,
батькам та утриманцям померлого працівника протягом
одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.
Члени сім'ї та батьки померлого працівника визначаються
відповідно до Сімейного кодексу України.
У разі настання обставин, передбачених пунктом 3
частини другої цієї статті, під час дії карантину або
обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19), медичний працівник,
смерть якого настала внаслідок інфікування коронавірусною
хворобою (COVID-19), прирівнюється за своїм статусом до
військовослужбовця, який проходив військову службу,
смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової
служби. Члени сім'ї такого працівника, його батьки та
утриманці користуються усіма правами та гарантіями,
передбаченими законодавством України для членів сім'ї,
батьків та утриманців військовослужбовців, які проходили
військову службу та смерть яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з
виконанням обов'язків військової служби з урахуванням
положень цього Закону.
…

"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)"
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II. Прикінцеві та перехідні положення
…
8. Кабінету Міністрів України протягом одного тижня з
дня набрання чинності цим Законом:
…
8)
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;
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…
8. Кабінету Міністрів України протягом одного тижня з
дня набрання чинності цим Законом:
…
8)
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 та
забезпечити їх фінансування за рахунок фонду боротьби з
гострою
респіраторною
хворобою
COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її
наслідками;
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