
 

Фонд профінансує декретну допомогу, незважаючи на відсторонення від роботи 

через відмову від вакцинації 

Фонд соціального страхування України здійснить фінансування допомоги по 

вагітності та пологах незалежно від того, чи було застраховану особу відсторонено від 

роботи через відмову від обов’язкового профілактичного щеплення проти гострої 

респіраторної хвороби COVID-19.  

Нагадаємо, допомоги по тимчасовій втраті працездатності не надаються 

працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від вакцинації 

проти COVID-19. Виплати не здійснюються, оскільки в період відсторонення від роботи з 

припиненням виплати заробітної плати факт втрати заробітку через хворобу або травму 

відсутній. Деталі: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/978202.  

Однак допомоги по вагітності та пологах є окремим видом матеріального 

забезпечення та надаються за кошти ФССУ за весь час перебування жінки у декретній 

відпустці. Право на таку відпустку настає з 30 тижнів вагітності попри перебування у 

відпустках інших видів, зокрема без збереження заробітної плати. Тож у разі формування е-

лікарняного по вагітності та пологах, застрахована особа набуває права на декретну 

відпустку та відповідну допомогу за рахунок коштів Фонду соціального страхування України 

незалежно від того, чи було її відсторонено. 

Зверніть увагу, Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що вагітні жінки 

мають більш високий ризик тяжкого захворювання на COVID-19. Об'єднаний комітет з 

вакцинації та імунізації (JCVI) рекомендує вагітним введення вакцини Pfizer або Moderna. 

Тривалість декретної відпустки, яка фінансується ФССУ, зазвичай складає 126 

календарних днів (70 днів до пологів  і 56 днів після пологів). Середній розмір допомоги від 

Фонду за кожен день перебування у такій відпустці за підсумками 10 місяців 2021 року склав 

333 гривні. Нагадаємо, у жовтні потреба у видатках Фонду на лікарняні, декретні і страхові 

виплати перевищила надходження на понад 2,1 мільярда гривень. Це призводить до затримок 

у фінансуванні матеріального забезпечення, однак усі допомоги виплачуються Фондом у 

повному обсязі. Докладніше: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/978253. 

Слідкувати за станом виплат декретних допомог можна онлайн: https://t.me/socialfund.  

Довідково. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 

1096, з 08 листопада керівники державних органів (державної служби), підприємств, установ 

та організацій мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, щодо яких 

визначена обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19, і які відмовились або 

ухиляються від їх проведення. Виключенням є особи, які мають абсолютні протипоказання 

до проведення такого щеплення та надали відповідний медичний висновок. 

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов'язковим профілактичним щепленням, визначено наказом МОЗ від 04.10.2021 № 2153. 

Так, на період дії карантину обов'язковим профілактичним щепленням від COVID-19 

підлягають працівники: 

▪ центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів; 

▪ місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; 

▪ закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-

технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, 

закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності. 
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Наказом МОЗ від 01.11.2021 № 2393 (набуває чинності 09 грудня) до цього 

переліку було також додано співробітників: 

▪ підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

центральних органів виконавчої влади; 

▪ установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для 

дітей, реабілітаційних закладів; 

▪ підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної 

власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83. 

 


