УКЛАДЕННЯ ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ДОГОВОРУ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЇЇ ОБРАНИМ ЗАСОБОМ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Забезпечення особи з інвалідністю протезами
верхніх та нижніх кінцівок, ортезами та кріслами
колісними здійснюється згідно тристоронньому
договору, укладеному між органом соціального
захисту населення, підприємством та особою
з інвалідністю.
Всі інші засоби, а також надання послуг
з післягарантійного ремонту засобів, надання
реабілітаційних
послуг
здійснюється
згідно
з
договорами,
укладеними
між
органом
соціального захисту населення та відповідним
підприємством.

Інформацію
про
адресу
найближчого
місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги/бюро правової
допомоги та його послуги можна отримати за
ЄДИНИМ ТЕЛЕФОННИМ НОМЕРОМ СИСТЕМИ
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ:

[ 0 800 213 103
цілодобово • безкоштовно у межах України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСОБИ З
ІНВАЛІДІНІСТЮ
ІНВАЛІДНІСТЮ
ТЕХНІЧНИМИ
ТА ІНШИМИ
ЗАСОБАМИ
РЕАБІЛІТАЦІЇ

Форми тристоронніх договорів, затверджені наказом
Мінсоцполітики України від 12.04.2018 № 506,
та укладаються за місцем проживання/перебування
особи з інвалідністю або її законного представника,
за місцем проходження реабілітації.
Забезпечення засобами особи з інвалідністю
здійснюється підприємством не пізніше 40 робочих
днів з дати укладення договору.
Засоби видаються разом з інструкцією з експлуатації
і талоном на гарантійний ремонт.

ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ
У ВИПАДКУ ПРИДБАННЯ НЕОБХІДНОГО
ЗАСОБУ ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ЗА ВЛАСНІ КОШТИ?

Грошова компенсація вартості придбаних за власні
кошти засобів (у порядку, затвердженому постановою
КМУ від 05.04.2012 № 321) здійснюється особі
з інвалідністю або її законному представнику
за наявності висновку МСЕК або ЛКК, що підтверджує
інвалідність та фіскального чека, що підтверджує
придбання товару.

[www.legalaid.gov.ua]

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВОЮ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Держава має вживати ефективних заходів
для забезпечення індивідуальної мобільності
осіб
з інвалідністю та дітей з інвалідністю
(далі – особа з інвалідністю) з максимально
можливим ступенем їхньої самостійності, зокрема
шляхом полегшення їх доступу до якісних
засобів, що полегшують мобільність, пристроїв,
допоміжних технологій, а також спонукати
підприємства, що займаються виробництвом таких
засобів, пристроїв та технологій, до врахування
всіх аспектів мобільності осіб з інвалідністю.

ЯКИМ ЧИНОМ
ОСОБА З ІНВАЛІДНІСТЮ
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ЗАСОБАМИ
Для того, що особа з інвалідністю мала змогу
отримати засоби реабілітації, їй необхідно звернутися
до структурного підрозділу з питань соціального
захисту населення районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих
органів міських, районних у містах рад (далі – орган
соціального захисту населення) за фактичним
місцем проживання, перебування.
ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО НАДАТИ?

ЯКІ БУВАЮТЬ ТЕХНІЧНІ
ТА ІНШІ ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Особа з інвалідністю має право на безоплатне
забезпечення такими технічними та іншими
засобами реабілітації (далі – засоби):
• Протезно-ортопедичними виробами (ортези,
протези), в тому числі ортопедичне взуття.
• Спеціальними засобами для самообслуговування
та догляду (налокітники, чохли, засоби для
особистої гігієни тощо).
• Засобами для пересування (візки).
• Допоміжними засобами для особистої рухомості,
переміщення та підйому (палиці, милиці, ходунки,
мотузкові сходи тощо).
• Меблями та оснащеннями (ліжка, матраци,
шведські стінки, поручні та перила тощо).
• Спеціальними засобами для орієнтування,
спілкування та обміну інформацією (аудіоплеєри,
диктофони, мобільні телефони, годинники).

1. Заяву про взяття на облік (форма наведена у наказі
Мінсоцполітики України від 14.09.2018 № 1354).
2. Паспорт громадянина України або свідоцтво
про народження (для дітей віком до 14 років).
3. Висновок медико-соціальної експертної комісії
(МСЕК) про встановлення інвалідності для осіб
з інвалідністю (для дітей з інвалідністю – висновок
лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) – у разі коли
особа вперше звертається до органу соціального
захисту населення або змінюється група і причина
інвалідності.
4. Індивідуальну програму або висновок ЛКК
(для осіб з інвалідністю, група інвалідності яких
установлена до 01.01.2007 як безстрокова
або строк дії якої не закінчився), що містить
показання для забезпечення засобами.
5. Довідку про взяття на облік
переміщеної особи (за наявності).

внутрішньо

6. Довідку з місця роботи, служби або навчання
особи з інвалідністю (для осіб, які працюють,
служать, навчаються).
7. Посвідчення про взяття на облік бездомної
особи (для бездомних осіб).
8. Копію реєстраційного номера облікової картки
платника податків (за наявності).

9. Довідку про реєстрацію місця проживання
для дітей з інвалідністю, віком до 16 років,
та осіб, паспорти громадян України яких не містять
відомостей про реєстрацію місця проживання (крім
бездомних осіб).
10. Посвідчення, яке підтверджує право особи
на пільги (для ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів
державної пожежної охорони).
Якщо документи подає законний представник,
необхідно
додатково
надати
документи,
що посвідчують його особу (наприклад, паспорт)
та підтверджують його право звертатися від імені
особи з інвалідністю.
Після взяття на облік орган соціального захисту
населення надає особі з інвалідністю направлення
на
забезпечення
її
відповідним
засобом
з урахуванням медичних висновків.

УВАГА! Особи з інвалідністю забезпечуються
засобами в порядку черговості:
ПЕРШОЧЕРГОВО – діти з інвалідністю.
ПОЗАЧЕРГОВО – постраждалі внаслідок антитерористичної
операції,
жінки
після
мастектомії, секторальної резекції молочної
залози, квадрантектомії, з порушеннями
розвитку молочних залоз, особи з інвалідністю
у разі первинного забезпечення засобами.

ВИБІР ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ
НЕОБХІДНОГО ЇЙ
ЗАСОБУ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Орган соціального захисту населення повинен
ознайомити особу з інвалідністю з:
• Переліком
підприємств,
які
відповідають
кваліфікаційним
вимогам
із
зазначенням
контактних даних, до яких така особа може
звернутися з питань забезпечення її необхідним
засобом.
• Електронним каталогом технічних та інших засобів
реабілітації, якими такі підприємства забезпечують
осіб з інвалідністю.

