
 

Соціальні гарантії щодо забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю в Україні визначено Законом України «Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і 

виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні 

засоби реабілітації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 05.04.2012 № 321 (далі – Порядок), викладено в новій редакції. 

Цим порядком, зокрема, передбачено адресний підхід до забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації осіб зазначених категорій; новий 

механізм фінансування такого забезпечення за принципом «гроші ходять за 

людиною»; виплату компенсації вартості за самостійно придбані засоби 

реабілітації, а також низку інших нововведень. 

З метою реалізації Порядку, Міністерством соціальної політики 

України наказом від 12.04.2018 № 506 затверджено типові форми договорів 

про забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи 

технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг з їх ремонту. 

 

В управліннях соціального захисту населення можна отримати  

консультацію щодо:  

переліку підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам із 

зазначенням контактних даних, до яких особи або їх законні представники 

можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації; 

електронного каталогу технічних та інших засобів реабілітації, якими 

такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та 

інших осіб; 

механізму забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, 

надання послуг реабілітації та отримання компенсації. 

 

До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються 

особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення 

через органи соціального захисту населення належать: 

протезно-ортопедичні вироби, в 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. 
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До технічних та інших засобів реабілітації, за які за бажанням особи з 

інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних 

представників виплачується компенсація, належать: 

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому; 

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну 

інформацією; 

протези молочної залози, ліфи для кріплення протезів молочної залози, 

в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням 

(купальник), ортези на верхні кінцівки, зокрема компресійні рукави при 

лімфодемі; 

друге крісло колісне. 

 

Визначення виду технічних засобів реабілітації для компенсації 

втраченої функції виходячи з установленого ступеня обмежень 

життєдіяльності особи з інвалідністю має проводитись фахівцями МСЕК та / 

або ЛКК згідно з наказом Міністерства соціальної політики України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 30.09.2014 № 708/685  «Про 

затвердження переліку технічних та інших засобів реабілітації, їх 

класифікаційних шифрів та відповідних їм хвороб за Міжнародною 

статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони 

здоров’я», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.10.2014 за 

№ 1291/26068 (зі змінами), та наказом Міністерства соціальної політики 

України від 11.04.2017 № 602 «Про затвердження Порядку призначення 

технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей 

особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок 

антитерористичної операції», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

05.05.2017 за № 570/30438. 

 

Для учасників, які постраждали внаслідок АТО 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 4 Закону 

України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» учасникам, які 

постраждали внаслідок АТО, держава гарантує право на безоплатне 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від 

встановлення їм інвалідності. 

Механізм забезпечення осіб з інвалідністю, які брали участь в 

антитерористичній операції, затверджений постановами Кабінету Міністрів 

України від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової 

компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, 

переліків таких засобів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 14.03.2018 № 238) та від 01 10.2014 № 518 «Деякі питання протезування 

та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми 

технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1291-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1291-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0570-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0570-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/238-2018-%D0%BF/paran15#n15


категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або 

забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або 

кінцівок». 

 

Каталог технічних та інших засобів реабілітації 

 

Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 

осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій 

населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані 

технічні засоби реабілітації передбачено використання електронного 

каталогу-класифікатора ТЗР, який формується Українським науково-

дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення 

працездатності відповідно до класифікаційних угруповань за 

функціональними та конструктивними ознаками зазначених засобів для 

реалізації можливостей вибору ТЗР особою з інвалідністю. 

Електронний каталог-класифікатор технічних та інших засобів 

реабілітації розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної 

політики України (http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs). 
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