
 

Забезпечення допоміжними засобами реабілітації    
           Відповідно до Постанови КМУ від 5 квітня 2012 р. № 321 «Про затвердження 

Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими 

засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані 

такі засоби, їх переліку» особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії 

населення мають право на безоплатне забезпечення засобами реабілітації та виплату 

грошової компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації.  

            До допоміжних засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти 

з інвалідністю та інші окремі категорії населення, належать: 

- протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття; 

- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду; 

- засоби для пересування; 

- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому; 

- меблі та оснащення; 

- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією. 

           Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються відповідними засобами 

реабілітації, отримують за бажанням компенсацію за відповідні самостійно придбані засоби 

реабілітації в порядку черговості згідно з індивідуальною програмою реабілітації без права 

їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видаються такі засоби. 

          Для взяття на облік до органу соціального захисту населення пред’являються 

(подаються) разом із заявою про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) 

такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи: 

-паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на 

постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, свідоцтво про народження (для дітей 

віком до 14 років); 

-висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з 

інвалідністю - висновок ЛКК); 

-індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю); 

-копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); 

-оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю, дитини з 

інвалідністю, іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються) - для забезпечення 

протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами 

колісними; 

-оригінал розрахункового документа для осіб з порушенням слуху або зору; 

-посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги; 

-довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для постраждалих, які є 

внутрішньо переміщеними особами). 

         Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає 

документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та 

повноваження.                                                                                                                                                                                                                                   

Скановані копії заяв про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та 

документи, завантажуються у день їх подачі органом соціального захисту населення до 

електронної особової справи. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160781.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160781.html


         Орган соціального захисту населення:  

- сканує документи; 

-ознайомлює та надає особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх 

законним представникам інформаційні матеріали щодо: 

- переліку підприємств із зазначенням їх контактних даних, до яких такі особи можуть 

звернутися з питань забезпечення засобами реабілітації; 

- каталогу засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, 

дітей з інвалідністю та інших осіб; 

- механізму забезпечення засобами реабілітації та отримання компенсації; 

- надає інформацію щодо сумісності засобів реабілітації. 

          За більш детальними роз’ясненнями в межах чинного законодавства просимо 

звертатись в управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради 

за адресою 2-й пров. Пушкіна, 8, тел. 2-23-71. 

 

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


