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ЗАКОН 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
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних
хвороб" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228 із
наступними змінами):
1) частину другу після абзацу першого доповнити пунктом 1 такого
змісту:
"1) у разі захворювання працівника коронавірусною хворобою (COVID19) – в обсязі до 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого
законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;".
У зв'язку з цим пункти 1 і 2 частини другої вважати відповідно пунктами
2 і 3;
2) у частині третій та четвертій слово та цифру "пунктом 1" замінити
словами і цифрами "пунктами 1 і 2";
3) у частинах п'ятій та шостій цифру "2" замінити цифрою "3".
2. Підпункт 8 пункту 8 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "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)" (Голос України,
2020, 04, 02.04.2020 № 62) доповнити словами "та забезпечити їх фінансування
за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Фінансування додаткових, до встановлених законодавством, доплат
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, за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками,
здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
3. Кабінету Міністрів України у триденний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.
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