ПРОТЕЗУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ
ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Закон України «Про реабілітацію інвалідів Україні» (ст. 25)
Постанова КМУ від 05.04.2012 р. №321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших
окремих категорій населення, переліку таких засобів»

Право на першочергове безоплатне забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації мають:

Інваліди
війни

Підстава:

(незалежно від встановлення
інвалідності)

Рішення
ВЛК

Види технічних засобів реабілітації:
протезно-ортопедичні вироби (системи ортезів на хребет, системи ортезів
на верхні та нижні кінцівки, системи
протезів верхніх та нижніх кінцівок,
ортопедичне взуття);

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (наколінники,
налокітники, рукавиці, подушки протипролежневі, крісла-стільці туалетні,
сидіння на унітаз, сидіння для ванни
та душу, підставки для ванни);

засоби для пересування (крісла
колісні);

допоміжні засоби для особистої
рухомості, переміщення та підйому
(палиці, милиці, ходунки);
меблі та оснащення (столи, меблі для
сидіння, ліжка, матраци протипролежневі, перила та поручні, брусся,
опори, поручні).

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
1. Подати документи до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання
Перелік необхідних документів:
паспорт (копія та оригінал);
ідентифікаційний код (копія та оригінал);
рішення ВЛК про потребу у забезпеченні необхідним виробом;
витяг з наказу командира в/ч (начальника територіального підрозділу) або довідка про
обставини травми, видана командиром в/ч, з відомостями про участь в антитерористичній операції (для учасників АТО, яким не встановлено інвалідність).

2. Працівники органів соціального захисту надають консультацію щодо забезпечення технічними
засобами реабілітації, ознайомлюють з переліком підприємств, які виконують індивідуальні
заявки на безкоштовне виготовлення технічних засобів реабілітації та видають направлення
на забезпечення необхідними технічним засобом реабілітації

3. Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування
(ортезування) або забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації. На обраному
підприємстві також проводиться огляд та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної
допомоги.

УВАГА!
Учасник АТО користується правом вибору протезно-ортопедичного підприємства та протезу

УВАГА!
Пам’ятайте, що у вашій індивідуальній програмі реабілітації повинні бути визначені всі
необхідні Вам технічні засоби реабілітації
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Постанова КМУ від 1 жовтня 2014 року №518 «Деякі питання протезування та ортезування
виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями, які
відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або
кінцівок»

Учасники АТО користуються першочерговим правом на забезпечення протезами за рахунок
державних коштів на підставі рішення ВЛК, незалежно від встановлення інвалідності

УЧАСНИКИ АТО МАЮТЬ ПРАВО НА:
•

•
•

безоплатне забезпечення протезуванням (ортезуванням) виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, включаючи витрати на
проїзд, проживання, харчування учаснику АТО та супроводжуючої особи;
оплату витрат на заміну куксоприймача та оплату післягарантійного ремонту протезного
виробу;
безоплатне забезпечення лікувально-тренувальним протезом у разі необхідності,
виготовленим вітчизняним виробником, на строк, необхідний для формування кукси
(1-12міс.).

ПРОТЕЗУВАННЯ (ОРТЕЗУВАННЯ) ВИРОБАМИ ПІДВИЩЕНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ЗА НОВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ В УКРАЇНІ
Для отримання послуги необхідно звернутись до вітчизняного протезно-ортопедичного
підприємства з такими документами:
заява про необхідність забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми
технологіями;
копія паспорта;
ідентифікаційний код;
направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
рішення ВЛК про потребу у протезуванні (ортезуванні).
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ПРОТЕЗУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Вартість протезування (ортезування)
однієї кінцівки не може перевищувати
900 розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, установленого на
момент укладення договору протезування. Розмір може бути збільшений до
1800 розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб.

Вартість заміни приймальної гільзи
(куксоприймача) та післягарантійний
ремонт протезу не може перевищувати
150 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, який може бути до
300 розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб:
з 01.12.2017 по 01.07.2018 - 1 762,0 грн;
з 01.07.2018 по 01.12.2018 - 1 841,0 грн;
з 01.12.2018 по 31.12.2018 - 1 921,0 грн.

УВАГА!
У разі перевищення вказаної вартості – доплата здійснюється за власний рахунок
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ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ
Учасник АТО або його законний представник подає особисто або надсилає поштою на адресу
Фонду соціального захисту інвалідів: вул. Глибочицька, 72, м. Київ, 04050 такі документи:
заява довільної форми з проханням розгляду питання щодо протезування (ортезування)
за кордоном;
копія паспорта;
копія ідентифікаційного коду;
направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
рішення ВЛК про потребу у протезуванні (ортезуванні);
витяг з історії хвороби;
фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.

Експертна група, утворена при Фонді соціального захисту інвалідів протягом 25 робочих днів
розглядає отримані документи

Експертна група Фонду приймає рішення щодо доцільності протезування (ортезування) за
кордоном,
вибору закордонного надавача послуг і розміру витрат

Фонд укладає із закордонним надавачем послуг і особою (або її законним представником)
тристоронній письмовий договір

УВАГА!
Протезування за кордоном здійснюється у разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають
відповідну кваліфікаційну підготовку і позитивний практичний досвід виготовлення протезів.

УВАГА!
Протез, виготовлений за кордоном видається на 4,5 року
Для оплати проїзду, проживання та харчування учасника АТО, який втратив функціональні
можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном Фонд перераховує кошти на рахунок такого учасника або закордонного надавача допомоги відповідно до
умов договору.
Для остаточного розрахунку учасник АТО або його законний представник подає протягом 10
робочих днів після повернення із-за кордону Фонду відповідні підтверджуючі документи.
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КОРИСНІ КОНТАКТИ

Начальник Управління
організації забезпечення
технічними та іншими засобами
реабілітації Фонду соціального
захисту інвалідів
тел. (044) 425 32 80

Начальник відділу забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням та засобами
реабілітації Державної служби
України у справах ветеранів
війни та учасників АТО
тел. (044) 281 08 49

Телефон гарячої лінії ГО
«Юридична Сотня»
0 800 308 100
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