
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року №321 

затверджено «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 та інші 

засоби реабілітації». 

Особи, постраждалі внаслідок АТО/ООС, мають право на безоплатне 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. 

До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з 

інвалідністю, учасники АТО/ООС відносяться: 

- 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. 

Медичні показання для забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації, а також для виплати компенсації, у тому числі для надання 

реабілітаційних послуг, визначають для постраждалих внаслідок АТО/ООС, яким не 

встановлено інвалідність, - військово-лікарські комісії (далі - ВЛК) з оформленням 

відповідного рішення чи ЛКК з оформленням відповідного висновку.  

Медичні показання визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до 

найменування технічних та інших засобів реабілітації, що затверджується 

Мінсоцполітики разом з МОЗ згідно з Міжнародною статистичною класифікацією 

хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я. 

Особи з інвалідністю, учасники АТО/ООС забезпечуються технічними та 

іншими засобами реабілітації, в тому числі шляхом виплати компенсації, без права 

їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб, за 

що несуть відповідальність згідно із законодавством. 

Облік осіб з інвалідністю ведуть органи соціального захисту населення за 

зареєстрованим місцем проживання таких осіб. 

Для взяття на облік особа з інвалідністю або їх законні представники подають 

органу соціального захисту населення, виконавчому органу ради об’єднаної 

територіальної громади заяву про взяття на облік за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики. 

Разом із заявою про взяття на облік пред’являються такі документи особи з 

інвалідністю, учасники АТО/ООС, іншої особи: 

паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, 

посвідка на постійне проживання; 

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю - у разі 

коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або 

змінюється група і причина інвалідності; 

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

або висновок ЛКК, що містить показання для забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації; 

рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок АТО/ООС, яким 

не встановлено інвалідність); 

документ, що містить інформацію про місце проживання/перебування особи 

безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 
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збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий 

уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для постраждалих 

внаслідок АТО/ООС з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення 

антитерористичної операції, районах здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність); 

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального 

підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), 

видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з 

відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в 

районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів; 

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які 

залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення 

антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення 

антитерористичної операції та у період її проведення, яким не встановлено 

інвалідність); 

довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої 

особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються); 

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги. 

 

З даного питання звертатись до управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради, кабінет №8. 

Адреса: м.Конотоп, пр.Миру, 6 

Телефон для довідок: 2 33 02 


