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Прес-реліз
Особливості видачі та оплати лікарняних по догляду за хворими дітьми
Необхідність догляду за хворою дитиною є одним із видів страхових
випадків, коли у застрахованої особи виникає право на матеріальне забезпечення за
рахунок коштів Фонду соціального страхування. Щоб мати статус застрахованої
особи, необхідне офіційне працевлаштування. Про особливості видачі та оплати
лікарняних по догляду за дітьми розповідають юристи Першого миколаївського
місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги.
Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» № 1105-XIV від 23 вересня 1999 року допомога по тимчасовій
непрацездатності по догляду за хворою дитиною виплачується, якщо дитина ще не
досягла 14 років.
Строки , на які може бути виписаний лікарняний:
для догляду за хворою дитиною віком до 14 років лікарняний видається на період,
протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів;
Після 14 днів лікарняний вже не виписується, але видається медична
довідка(ф.№138/0), яка є підставою для того, щоб отримати на роботі відпустку без
збереження заробітної плати. Водночас, якщо дитина до 6 років потребує стаціонарного
лікування( тобто в лікарні), то матері чи батьку таки видається лікарняний на весь період
перебування в стаціонарі разом з дитиною;
для догляду за хворою дитиною віком від 6 до 14 років лікарняний видається на
період, коли, за висновком відповідної лікарської комісії, дитина потребує
індивідуального догляду;
для догляду за хворою дитиною, що має статус постраждалого внаслідок аварії на
ЧАЕС, то лікарняний видається на весь період її хвороби, включаючи санаторнокурортне лікування;
для догляду за хворою дитиною від 14 років лікарняний можна отримати на термін
до 3 днів (у виключених випадках строк може бути продовжено до 7 днів).
Якщо в сім’ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за
ними видається один лікарняний. У разі виникнення захворювання у дітей в різний
час, лікарняний видається в кожному конкретному випадку окремо.
Лікарняний не видається:
за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток,
відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для
догляду за дитиною до 3 років;
за здоровою дитиною на період карантину;
за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні.

Отримати консультацію з правових питань можна у Першому миколаївському
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за
адресою: м. Миколаїв, вул.. Образцова, 4а/2, (0512) – 47-20-90, 47-20-91 або у відділі
«Ольшанське бюро правової допомоги» - м. Миколаїв, вул. Очаківська, 142, тел. (0512)
48-00-17.
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні.

