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Членам Комітету Верховної 
Ради України з питань 
соціальної політики та захисту 
прав ветеранів

ОКРЕМА ДУМКА

(відповідно до пункту 3 частини 4 статті 14 Закону України «Про статус народного 
депутата України») 

 
Щодо Проекту Закону 5484 від 13.05.2021 
Про внесення змін до деяких законів 
України з метою соціального захисту осіб, 
які отримали профілактичне щеплення 
(вакцинацію) проти інфекційних хвороб

 

На підставі пункту 3 частини 4 статті 14 Закону України «Про статус 
народного депутата України» вважаю за доцільне викласти окрему думку 
щодо Проекту Закону №5484 від 13.05.2021 «Про внесення змін до деяких 
законів України з метою соціального захисту осіб, які отримали 
профілактичне щеплення (вакцинацію) проти інфекційних хвороб» (далі 
Проект Закону), поданого народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та 
іншими.

Так, авторами Проекту Закону запропоновано доповнити Закон 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» положеннями щодо 
запровадження нового виду державного соціального страхування, як 
механізму відшкодування шкоди – загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок захворювання на інфекційну хворобу, 
проти якої було проведено профілактичне щеплення та на хвороби, викликані 
поствакцинальними ускладненнями, визначивши Фонд соціального 
страхування страховиком за цим видом страхування.
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Водночас, у Проекті Закону відсутня методологія оцінки та розрахунку 
страхового внеску у разі використання страхового механізму.

На мою думку, для відшкодування шкоди викликаної поствакцинальним 
ускладненням може бути обрано альтернативний механізм, а саме пряме 
відшкодування з Державного бюджету, оператором (провайдером) якого може 
бути Пенсійний фонд України.

З огляду на зазначене, після прийняття Проекту Закону у першому 
читанні, Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 
має визначити, який з двох зазначених механізмів компенсації шкоди є 
ефективнішим.

Враховуючи вищезазначене, даний Проект Закону може бути прийнятий 
в першому читанні із врахуванням частини першої статті 116 Закону України 
«Про Регламент Верховної Ради України» з можливістю доопрацювання та 
вибору механізму компенсацій страхових внесків до другого читання, а саме:

або страховий механізм з доопрацюванням в частині обрання 
методології обрахунку страхового внеску;

або механізм прямого відшкодування з Державного бюджету, 
оператором якого буде Пенсійний фонд України, функції якого розширені 
Законом України № 1071-ІХ, шляхом внесення змін до статті 58 Закону 
України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
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