
Інформація щодо забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших 

окремих категорій населення 
 Департамент соціальної політики повідомляє, що відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про 

затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, 

переліку таких засобів" інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії 

населення забезпечуються відповідно до переліку технічних та інших засобів 

реабілітації (перелік додається). Згідно вказаного переліку інваліди та діти-

інваліди можуть бути забезпечені засобами для пересування, спеціальними 

засобами для самообслуговування та догляду, спеціальними засобами для 

орієнтування, спілкування та обміну інформацією, протезними виробами 

(включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття). 

 Інваліди та інші особи забезпечуються технічними та іншими 

засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету, передбачених 

Фонду соціального захисту інвалідів. 

 Медичні показання для забезпечення інвалідів та інших осіб 

технічними та іншими засобами реабілітації визначають МСЕК і ЛКК на 

підставі переліку діагнозів за шифрами зазначених засобів, що 

затверджується Міністерством соціальної політики разом з МОЗ.  

 Відповідно до пункту 15 вище наведеної постанови облік інвалідів та 

інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації, ведуть місцеві органи праці та соціального 

захисту населення за місцем реєстрації проживання осіб. 

 Для взяття на облік до місцевого органу праці та соціального захисту 

населення подається заява, заповнена інвалідом та іншою особою або їх 

законним представником за формою, що затверджується Міністерством 

соціальної політики. Разом із заявою про взяття на облік необхідно подати 

такі документи:  

 - оригінал та копію паспорта або свідоцтва про народження (для осіб 

віком до 16 років); 

 - оригінал та копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності для 

інвалідів, для дітей-інвалідів - висновок ЛКК; 

 - оригінал та копію індивідуальної програми реабілітації для інвалідів 

та дітей-інвалідів;  

 - оригінал та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номера для осіб, які досягли 18-річного віку; 

 - довідка про реєстрацію місця проживання для дітей-інвалідів, дітей 

віком до 16 років та осіб, паспорти яких не містять відомостей про 

реєстрацію місця проживання (крім бездомних громадян); 

 - оригінал та копію посвідчення, яке підтверджує статус особи, що 

має право на пільги відповідно до законодавства; 

 - законний представник інваліда чи іншої особи подає документи, що 

підтверджують його особу та повноваження законного представника. 



 

 
 Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2012 р. № 321 

ПЕРЕЛІК  

технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих 

категорій населення 

Найменування виробу 

Строк, на 

який 

видається 

виріб, років 

Кількість, 

одиниць 

(для взуття - 

пар) 

Код згідно 

з ISO 9999 

Протезно-ортопедичні вироби 

1. Система ортезів на хребет: 
  

06 03 
 

ортези на крижово-клубовий відділ хребта 1 1 06 03 03 
 

ортези на попереково-крижовий відділ хребта 

(бандажі, пояси, ремені) 

1 1 06 03 06 

 

ортези на грудний, поперековий і крижовий 

відділи хребта (корсети) 

3 1 06 03 09 

 

ортези на шийний відділ хребта 

(головотримачі) 

1 1 06 03 12 

 

ортези на шийний і грудний відділи хребта 

(коректори постави, реклінатори, корсети) 

1 1 06 03 15 

 

ортези на шийний, грудний, поперековий і 

крижовий відділи хребта, корсети), у тому 

числі 

3 1 06 03 18 

 

ортези для сидіння 2 1 18 09 31 

2. Система ортезів на верхні кінцівки: 
  

06 06 
 

шарнірні  
   



 безшарнірні 
   

 

ортези на пальці 2,5 1 06 06 03 
 

ортези на кисть 2,5 1 06 06 06 
 

ортези на зап'ясток - кисть 2,5 1 06 06 12 
 

ортези на зап'ясток - кисть - пальці 2,5 1 06 06 13 
 

ортези на лікоть 2,5 1 06 06 15 
 

ортези на лікоть - зап'ясток - кисть 2,5 1 06 06 19 
 

ортези на передпліччя 2,5 1 06 06 20 
 

ортези на плече 2,5 1 06 06 21 
 

ортези на плече - лікоть 2,5 1 06 06 24 
 

ортези на плече - лікоть -зап'ясток - кисть, у 

тому числі 

2,5 1 06 06 30 

 

компресійний рукав при лімфодемі 1 1 
 

3. Система ортезів на нижні кінцівки: 
  

06 12 
 

шарнірні  
   

 

безшарнірні 
   

 

ортези на стопу безшарнірні 1 1 06 12 03 
 

ортези на гомілковостопний суглоб - стопу 2,5 1 06 12 06 
 

ортези на колінний суглоб 2,5 1 06 12 09 
 

ортези на колінний гомілковостопний суглоб -

стопу 

2,5 1 06 12 12 

 

ортези на гомілку безшарнірні 2,5 1 06 12 13 
 

ортези на тазостегновий суглоб 2,5 1 06 12 15 
 

ортези на тазостегновий - колінний суглоб 2,5 1 06 12 16 
 

ортези на стегно безшарнірні 2,5 1 06 12 17 
 

ортези на тазостегновий - колінний - 

гомілковостопний суглоб - стопу 

2,5 1 06 12 18 

 

ортези на грудний, поперековий відділи 

хребта, тазостегновий - колінний - 

гомілковостопний суглоб - стопу 

1 1 06 12 19 

4. Система протезів верхніх кінцівок: 
  

06 18 
 

протези кисті (протези після ампутації на 

різних рівнях кисті) 

3 1 06 18 03 

 

протези після вичленення в промене-

зап'ястковому суглобі 

3 1 06 18 06 

 

протези передпліччя (протези після ампутації 

нижче ліктя) 

3 1 06 18 09 

 

протези після вичленення в ліктьовому суглобі 3 1 06 18 12 
 

протези плеча (протези після ампутації вище 

ліктя) 

3 1 06 18 15 

 

протези після вичленення в плечовому суглобі 3 1 06 18 18 
 

протези після міжлопатково-грудної ампутації 3 1 06 18 21 

5. Система протезів нижніх кінцівок: 
  

06 24 
 

протези стопи (протези після ампутації в 

різних частинах стопи) 

3 1 06 24 03 

 

протези після вичленення в гомілковостопному 

суглобі 

3 1 06 24 06 

 

протези гомілки (протези після ампутації 

нижче колінного суглоба) 

3 1 06 24 09 

 

протези після вичленення в колінному суглобі 3 1 06 24 12 



 

протези стегна (протези після ампутації вище 

колінного суглоба)  

3 1 06 24 15 

 

протези після вичленення в тазостегновому 

суглобі 

3 1 06 24 18 

 

протези після резекції таза 3 1 06 24 21 
 

протези після резекції таза та прямої кишки 3 1 06 24 24 

6. Протези молочної залози 1,5 1 06 30 18 

7. Ортопедичне взуття (за видами патологічних 

відхилень внаслідок захворювань, деформацій, 

дефектів умовних позначень від 1 до 20, у тому 

числі допоміжне взуття) 

1-2 1-4 06 33 06 

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду 

8. Допоміжні засоби для особистого догляду та 

захисту: 

  

09 

 

захисні засоби, що одягаються на тіло 
  

09 06 
 

засоби для захисту області ліктьового суглоба 

або верхньої кінцівки (налокітники) 

1 1 09 06 12 

 

засоби для захисту кистей рук (рукавиці) 2 1 09 06 15 
 

засоби для захисту області колінного суглоба 

або нижньої кінцівки (наколінники) 

1 1 09 06 18 

 

засоби для захисту тулуба або всього тіла: 
  

09 06 24 
 

- подушки абдукційні, косинки, обтуратори, 

суспензорії для кінцівок, частин тіла 

1 1 
 

 

- чохли для кукс верхніх і нижніх кінцівок 1 6 
 

 

- вкладиші із силіконової або гелевої 

композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок 

1 2 
 

 

- подушки протипролежневі 1 1 
 

 - ліфи для кріплення протезів молочної залози 1,5 3  

9. Засоби для одягання та роздягання: 
  

09 09 
 

засоби для одягання шкарпеток, колготок, 

панчіх 

4 1 09 09 03 

 

ріжки і пристосування для знімання та 

одягання взуття 

4 1 09 09 06 

 

тримачі для одягу 4 1 09 09 09 
 

гачки або захоплювачі для одягання та 

роздягання 

4 1 09 09 12 

 

пристосування для застібання блискавок 4 1 09 09 15 

10. Допоміжні засоби для особистої гігієни: 
  

09 12 
 

крісла-стільці (на колесах і без них) 4 1 09 12 03 
 

сидіння на унітаз 4 1 09 12 09 
 

сидіння-надставки на унітаз 4 1 09 12 12 
 

щипці для туалетного паперу 4 1 09 12 27 
 

стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, 

східці, підставки для ванни, умивальники 

4 1 09 33 03 

Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому 

11. Засоби для ходіння, керовані однією рукою: 
  

12 03 
 

палиці 2 1 12 03 03 
 

палиці з трьома або більше ніжками 2 1 12 03 16 
 

милиці ліктьові 3 2 12 03 06 
 

милиці з опорою на передпліччя 3 2 12 03 09 



 

милиці пахвові 3 2 12 03 12 

12. Засоби для ходіння, керовані обома руками: 
  

12 06 
 

ходунки-рамки 4 1 12 06 03 
 

ходунки на колесах 4 1 12 06 06 
 

ходунки-стільці 4 1 12 06 09 
 

ходунки-столи 4 1 12 06 12 

13. Допоміжні засоби для переміщення або 

переносу: 

  

12 30 

 

поручні 8 1 12 30 09 
 

мотузкові сходи 2 1 12 30 12 
 

кошики (стільці) для перенесення  8 1 12 30 18 

Засоби для пересування 

14. Крісла колісні: 
  

12 21 
 

крісла колісні з ручним керуванням, які 

приводяться в рух супроводжуючою особою  

2 або 4 1 12 21 03 

 

крісла колісні з подвійним ручним керуванням 

від задніх коліс 

2 або 4 1 12 21 06 

 

крісла колісні з подвійним ручним керуванням 

від передніх коліс 

2 або 4 1 12 21 09 

 

крісла колісні з дворучним керуванням, 

важільним приводом на задні колеса 

2 або 4 1 12 21 12 

 

крісла колісні з одноручним керуванням, 

важільним приводом на задні колеса 

2 або 4 1 12 21 12 

 

крісла колісні з дворучним керуванням, 

важільним приводом на передні колеса 

2 або 4 1 12 21 12 

 

крісла колісні з одноручним керуванням, 

важільним приводом на передні колеса 

2 або 4 1 12 21 12 

 

крісла колісні інші (з подвійним ручним 

керуванням та механічним приводом) 

2 або 3 1 12 21 12 

 

крісла колісні з однобічним ручним 

керуванням без привода 

2 або 3 1 12 21 15 

 

крісла колісні з ножним керуванням 2 або 3 1 12 21 18 
 

крісла колісні, які керуються супроводжуючою 

особою, з приводом, який приводиться в рух 

електричним двигуном 

8 1 12 21 21 

 

крісла колісні з електричним приводом та 

ручним керуванням на задні колеса (дорожні) 

8 (10) 1 12 21 24 

 

крісла колісні з електричним приводом та 

ручним керуванням на передні колеса  

8 1 12 21 24 

 

крісла колісні з електричним приводом та 

сервокеруванням на задні колеса (дорожні) 

8 (10) 1 12 21 27 

 

крісла колісні з електричним приводом та 

сервокеруванням на передні колеса 

8 1 12 21 27 

 

дошки для пересування (коляски 

малогабаритні)  

1 1 12 27 15 

 

триколісні велосипеди 4 1 12 18 06 

15. Допоміжні засоби для підйому 8 1 12 36 

Меблі та оснащення 

16. Меблі: 
   

 

столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-

парти, стійки, підставки) 

6 1 18 03 



 

меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні 

меблі) 

3 1 18 09 

 

ліжка (ліжка-підйомники) 10 1 18 12 
 

матраци протипролежневі 3 1 18 12 18 
 

стінки шведські дитячі  пожиттєво 1 
 

17. Оснащення: 
   

 

перила та поручні, у тому числі комбіновані 8 1 18 18 03 
 

брусся, руків'я, опори 8 1 18 18 06 
 

пристосування для відчинення дверей і вікон 8 1 
 

Спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією 

18. Спеціальні засоби для орієнтування, 

спілкування та обміну інформацією: 

  

21 

 

магнітофони 5 1 
 

 

диктофони 5 1 
 

 

годинники (за вибором): 
   

 

- механічні 5 1 
 

 

- електронні 2 1 
 

 

мобільні телефони для письмового спілкування 5 1 
 

 


