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Порядок забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів 
та інших окремих категорій населення, затвер-
джений Постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.04.2012 № 321.

Облік інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне за-
безпечення технічними та іншими засобами реабілітації веде 
Управління соціального захисту населення за місцем реєстрації 
проживання осіб.

Управління соціального захисту населення має право, як виня-
ток, взяти на облік в установленому Мінпраці порядку інваліда 
та іншу особу не за місцем реєстрації їх проживання.

До технічних та інших засобів реабілітації належать:

засоби для пересування (крісла колісні);

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду 
(допоміжні засоби для особистого догляду та захисту: 
наколінники, налокітники, рукавиці, подушки абдукцій-
ні, косинки, обтуратори, суспензорії для кінцівок, частин 
тіла, чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші 
із силіконової або селевої композиції для кукс верхніх 
та нижніх кінцівок, подушки протипролежневі, ліфи для 
кріплення протезів молочної залози;

допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці (на 
колесах і без них), сидіння на унітаз, сидіння-надставки 
на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, табурети, 
сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, 
умивальники);
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допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщен-
ня та підйому (палиці, милиці, ходуни, поручні);

меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, мат-
раци проти пролежневі, стінки шведські дитячі, перила 
та поручні, брусся, опори);

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та об-
міну інформацією (магнітофони, диктофони, годинники, 
мобільні телефони для письмового спілкування);

протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні ви-
роби (ортези, протези), ортопедичне взуття).

На безоплатне забезпечення технічними та іншими засо-
бами реабілітації відповідно до Законів України «Про ос-
нови соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 
охорону дитинства», «Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військо-
вої служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких 
інших осіб та їх соціальний захист», «Про реабілітацію ін-
валідів в Україні», «Про загальну середню освіту» і «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів праці та ін-
ших громадян похилого віку в Україні» мають право:

інваліди,

діти-інваліди,

діти віком до 18 років,

ветерани військової служби*,

ветерани органів внутрішніх справ і ветерани дер-
жавної пожежної охорони*,
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особи похилого віку*,

жінки після мастектомії та з вродженими вадами молоч-
них залоз.

Медичні показання до забезпечення технічними та ін-
шими засобами реабілітації визначають для:

інвалідів — медико-соціальні експертні комісії (далі — 
МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабі-
літації;

дітей-інвалідів та інших осіб — лікувально-консульта-
тивні комісії (далі — ЛКК) лікувально-профілактичних за-
кладів або клініки Українського науково-дослідного інс-
титуту протезування, протезобудування та відновлення 
працездатності з оформленням відповідного висновку;

інвалідів та дітей-інвалідів, які досягли шестирічно-
го віку (для забезпечення кріслами колісними з елект-
ричним приводом), — обласні, центральні міські у містах 
Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Рес-
публіці Крим медико-соціальні експертні комісії з офор-
мленням відповідного висновку.

Медичні показання визначаються на підставі переліку 
діагнозів відповідно до класифікаційних шифрів зазначених 
засобів, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.

Для взяття на облік інвалід, дитина-інвалід, інша особа 
або їх законні представники подають до Управління со-

* Забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами 
для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі 
забезпечення такими протезами.
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ціального захисту населення заяву за формою, затверд-
женою Мінсоцполітики.

Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі 
документи інваліда, дитини-інваліда, іншої особи:

паспорт або свідоцтво про народження (для дітей 
віком до 16 років);

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для 
інвалідів (для дітей-інвалідів — висновок ЛКК) у разі, 
коли особа вперше звертається до Управління со-
ціального захисту населення або змінюється група 
і причина інвалідності;

індивідуальна програма реабілітації (для інваліда 
та дитини-інваліда) або висновок ЛКК (для інших 
осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена 
до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої 
не закінчився), містить показання для забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації;

посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Дер-
жавному реєстрі фізичних осіб — платників подат-
ків, у якому зазначено реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків, або копія сторінки 
паспорта громадянина України з відміткою про на-
явність права здійснювати будь-які платежі за серією 
та номером паспорта (для осіб, які через релігійні 
переконання відмовились від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків 
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та повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, 
у тому числі дітей-інвалідів, віком до 16 років, та осіб, 
паспорти яких не містять відомостей про реєстра-
цію місця проживання (крім бездомних осіб);

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги 
(для ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної 
охорони).

Також законний представник інваліда, дитини-інваліда, іншої 
особи подає документи, що підтверджують його особу та пов-
новаження.

Інваліди, діти-інваліди та діти віком до 18 років 
забезпечуються технічними засобами реабілітації без 
права їх продажу, дарування і передачі протягом стро-
ку, на який видається такий засіб.

Першочергово забезпечуються технічними та інши-
ми засобами реабілітації діти-інваліди, позачергово — 
інваліди та жінки після мастектомії, з вродженими вада-
ми молочних залоз у разі первинного протезування.

Підставою для забезпечення інвалідів по слуху мо-
більними телефонами є висновок МСЕК про інвалід-
ність по слуху.
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Підставою для забезпечення інвалідів I і II групи 
по зору годинниками, диктофонами та магнітофо-
нами є висновок МСЕК про інвалідність по зору.

Диктофонами забезпечуються інваліди I і II групи по 
зору з числа студентів та слухачів вищих навчальних 
закладів I–IV рівня акредитації та професійно-техніч-
них навчальних закладів, юристів, журналістів, педаго-
гів, інших спеціалістів, керівників та їх заступників.

Ортопедичними ліжками та протипролежневими 
матрацами забезпечуються інваліди та діти-інваліди 
з числа постійно лежачих, що підтверджується відповід-
ним записом в індивідуальній програмі реабілітації чи 
висновком ЛКК. Інваліди та діти-інваліди, які забезпечу-
ються протипролежневими матрацами, не забезпечу-
ються протипролежневими подушками.

Людина, яка не може бути забезпечена технічними засобами 
реабілітації через Управління соціального захисту населення, 
може звернутись до Територіального центру соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг), а також до відповід-
ної організації Товариства Червоного Хреста України.

Буклет підготовлений за сприяння Управління соціального 
захисту населення Виконавчого комітету Чугуївської місь-
кої ради.
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Буклет видано в рамках проекту «Продовження діяльності «Центру 
правової інформації та консультацій в місті Чугуєві та Чугуївському 
районі», що реалізовується Чугуївською правозахисною групою, за фі-
нансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» за програмою 
«Верховенство права», в рамках ініціативи «Посилення правових можли-
востей бідних верств населення».

Поширюється відповідно до Меморандуму про співпрацю в галузі надан-
ня правової інформації та консультацій мешканцям Чугуївського району, 
укладеного 14.01.2013 р. між «Центром правової інформації та консуль-
тацій» ЧПГ, Чугуївською райдержадміністрацією та Чугуївською район-
ною радою, а також Меморандуму про співпрацю в галузі надання пра-
вової інформації та консультацій мешканцям м. Чугуєва, укладеного 
31.05.2013 р. між Чугуївською правозахисною групою та Виконавчим комі-
тетом Чугуївської міської ради.

Відомості в цьому буклеті відповідають законодавству станом на 
січень 2014 р. та мають інформаційний характер. Розбір конкретних 
ситуацій потребує консультацій з соціальним працівником або фахів-
цем у галузі права.

Центр правової інформації та консультацій ЧПГ: 
вул. Р. Люксембург, 16-а, м. Чугуїв. Тел.: 097-179-38-22

Наклад 500 прим. 
Надруковано на обладнанні Харківської правозахисної групи 
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