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ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящий справочник знакомит инвалидов с существующими
нормами и положениями украинского и международного законо*
дательства, которые имеют непосредственное отношение к пробле*
мам лиц с различными физическими, умственными и психически*
ми недостатками. Справочник окажет инвалидам реальную юри*
дическую помощь в повседневной жизни, разъясняя им их права и
обязанности государства перед ними.

Знание действующих законов предоставит возможность инва*
лидам правильно ориентироваться в них, чтобы при необходимо*
сти находить способы защиты от нарушителей законов.

Составители справочника полагают, что он также станет необ*
ходимым пособием для работников органов социального обеспе*
чения, юрисконсультов и актива общественных организаций ин*
валидов.

Официальные документы, размещенные в справочнике, при*
няты государством в разные годы, но на день составления спра*
вочника все дополнения и изменения в них учтены.

Просьба к читателям и пользователям справочника свое мне*
ние о данном издании высказать в адрес руководителя проекта
Н.И.Комарова: 65012, гор. Одесса, ул. Малая Арнаутская, 23,
ОГОИН.
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Раздел I. Международные правовые документы
1. Всеобщая декларация прав человека (выдержка)
2. Декларация о правах инвалидов
3. Позитивное и полное включение инвалидов во все сферы жизни обще*

ства и руководящая роль Организации Объединенных Наций в этом процессе
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3. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху*

вання” (зі змінами, станом на 16.06.2005р.)
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6. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” (витяг)
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ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

8. Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам”

Раздел III.  Права та пільги інвалідам всіх категорій (станом на
01.09.2005р.)

Раздел IV. Медицинское обслуживание
1. Особенности ухода за кожей, слизистыми, положение в постели, сме*
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2. Температура тела и ее измерение. Уход за лихорадящими больными
3. Меры воздействия на кровообращение
4. Применение лекарственных средств
5. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания
6. Наблюдение и уход за больными с нарушением функций системы кро*

вообращения
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7. Наблюдение и уход за больными с нарушением функций органов пи*
щеварения

8. Мочевая система
9. Неотложная помощь в хирургии
10. Деонтологические правила для больного
11. Больной и родственники
12. Советы психотерапевта родственникам больных
13. Головной детский клинический санаторий “Хаджибей”

Раздел V.  Трудоустройство
1. Кодекс законів про працю України
2. Положення про робоче місце інваліда та про порядок працевлашту*

вання інвалідів
3. Аттестация рабочих мест для инвалидов

Раздел VI. Надання пенсій, компенсацій
1. Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослуж*

бовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей...
2. Порядок обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок ка*

ліцтва чи захворювання

Раздел VII. Льготы при налогообложении
1. Перелік товарів спеціального призначення для інвалідів, операції з

продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість

Раздел VIII. Обеспечение жильем
1. Житловий кодекс України (витяг)
2. Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чор*

нобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь*якого ступеня
або стали інвалідами, дітям*інвалідам, які потребують особливого догля*
ду, та сім’ям, що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до кате*
горії I. (Постанова Кабміна України від 31 грудня 1996р. №1589)

Раздел IX. Обеспечение инвалидов автомобилями
1. Порядок забезпечення інвалідів автомобілями (Постанова Кабмі*

на України від 8 вересня 1997 р. №999)
2. Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями

(Постанова Кабміна України № 128 від 7 лютого 2001р.)

Раздел X. Государственные и общественные организации, занимаю�
щиеся решением проблем инвалидов

1. Министерство труда и социальной политики Украины
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– Положення про Міністерство праці та соціальної політики України
– Перечень учебных заведений Министерства труда и социальной по*

литики Украины
2. Фонд социальной защиты инвалидов
– Положення про Фонд соціального захисту інвалідів
– Постанова Кабміна України від 28 грудня 2001р. № 1767 “Про затвер*

дження Порядку сплати підприємствами (об’єднаннями), установами і
організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту
інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів

– Перелік заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно*спортивної
та професійної реабілітації інвалідів, фінансування яких здійсн.ється за
рахунок штрафних санкцій, які надходять до Фонду соціального захитсу

– Адреса фондов
3. Фонд соціального страхування
– Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страху*

вання від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван*
ня, які спричинили втрату працездатності” за № 1105*XIV від 23 вересня
1999р. (зі змінами, станом на 16.06.2005р.)

– Закон Украіни “Про страхові тарифи на загальнооббов’язкове держав*
не соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профес*
ійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” за №2272*III
від 22.02.2001р. (зі змінами, станом на 01.05.2003р.)

– Адресу Фонду
4. Медико*социальная экспертиза
– Положення про медико*соціальну експертизу
– Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда
– Інструкція про встановлення груп інвалідності
– Порядок організації та проведення медико*соціальної експертизи

втрати працездатності
– Адреса и телефоны областных медико*социальных экспертиз Украины
– Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Украіні”
– Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук*

раїни щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів”

Раздел XI. Государственные и общественные организации
1. Адреса Червоного Хреста України
2. Список організацій ВОІ “СОІУ” (Всеукраїнська організація інвалідів

“Союз організацій інвалідів України”)
3. Список організацій Українського товариства сліпих (УТОС)
4. Всеукраинский центр профессиональной реабилитации инвалидов
5. Головной детский клинический санаторий “Хаджибей”

Раздел XII. Необходимые адреса и телефоны
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РАЗДЕЛ I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Всеобщая декларация прав человека (выдержка)
Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III)

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года
Статья 1.

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и пра*
вах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства.

Статья 2.
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами,

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было раз*
личия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли*
тических или иных убеждений, национального или социального происхож*
дения, имущественного, сословного или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе поли*
тического, правового или международного статуса страны или территории,
к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта тер*
ритория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как*либо
иначе ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3.
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную непри*

косновенность.
Статья 4.

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии;
рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.

Статья 5.
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным

или унижающим его достоинство обращению или наказанию.
Статья 6.

Каждый человек, где бы он ни находится, имеет право на признание
его правосубъектности.

Статья 7.
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на

равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой
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бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и
от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8.
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основ*
ных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

Статья 9.
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию

или изгнанию.
Статья 10.

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для уста*
новления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, име*
ет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмот*
рено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым
и беспристрастным судом.

Статья 11.
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет

право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет ус*
тановлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства,
при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения
какого*либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не со*
ставляли преступления по национальным законам или по международному
праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое
могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.

Статья 12.
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его лич*

ную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновен*
ность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репута*
цию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешатель*
ства или таких посягательств.

Статья 13.
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе

местожительство в пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою

собственную, и возвращаться в свою страну.
Статья 14.

1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в дру*
гих странах и пользоваться этим убежищем.

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в дей*
ствительности основанного на совершении неполитического преступления,
или деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объеди*
ненных Наций.
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Статья 15.
1. Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или

права изменить свое гражданство.
Статья 16.

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без
всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии всту*
пать в брак и основывать свою семью. Они пользуются одинаковыми пра*
вами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во вре*
мя его расторжения.

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии
обеих вступающих в брак сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет
право на защиту со стороны общества и государства.

Статья 17.
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично,

так и совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.

Статья 18.
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это

право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща
с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и
выполнении религиозных и ритуальных обрядов.

Статья 19.
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выра*

жение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию
и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Статья 20.
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступить в какую*либо ассоциа*

цию.
Статья 21.

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей стра*
ной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной
службе в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; это воля
должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицирован*
ных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном изби*
рательном праве путем тайного голосования или же посредством других
равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.



10

Статья 22.
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспече*

ние и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для
свободного развития его личности прав в экономической, социальной и куль*
турной областях через посредство национальных усилий и международного со*
трудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

Статья 23.
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на

справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
2. Каждый человек, без какой*либо дискриминации, имеет право на

равную оплату за равный труд.
3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетвори*

тельное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существо*
вание для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, дру*
гими средствами социального обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и
входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.

Статья 24.
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разум*

ное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.
Статья 25.

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая
пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное об*
служивание, который необходим для поддержания здоровья и благосостоя*
ния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы,
болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая
утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и по*
мощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться
одинаковой социальной защитой.

Статья 26.
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно

быть бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и об*
щего образования. Начальное образование должно быть обязательным.
Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступ*
ным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех
на основе способностей каждого.

2. Образование должно быть направлено к полному развитию челове*
ческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным
свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимо*
сти и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группа*
ми, и должно содействовать деятельности Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира.
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3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для
своих малолетних детей.

Статья 27.
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной

жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрес*
се и пользоваться его благами.

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материаль*
ных интересов, являющихся результатом научных, литературных или ху*
дожественных трудов, автором которых он является.

Статья 28.
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок,

при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут
быть полностью осуществлены.

Статья 29.
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором толь*

ко и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен под*

вергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исклю*
чительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и сво*
бод других и удовлетворения справедливых требований морали, обществен*
ного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно проти*
воречить целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30.
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предос*

тавление какому*либо государству, группе лиц или отдельным лицам права
заниматься какой*либо деятельностью или совершать действия, направлен*
ные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.



12

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ

(Провозглашена резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи
ООН от 9 декабря 1975 года)

Генеральная Ассамблея, сознавая обязательства, взятые на себя госу*
дарствами*членами в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций, действовать как совместно, так и индивидуально в сотрудничестве с
Организацией в целях содействия повышению уровня жизни, полной заня*
тости и обеспечению условий для прогресса и развития в экономической и
социальной областях, вновь подтверждая свою веру в права человека и ос*
новные свободы, а также принципы мира, достоинства и ценности челове*
ческой личности и социальной справедливости, провозглашенные в Уставе,
напоминая о принципах Всеобщей декларации прав человека, Международ*
ных пакетов о правах человека, Декларации прав ребенка и Декларации о
правах умственно отсталых лиц, а также о нормах социального прогресса,
уже провозглашенных в учредительных актах, конвенциях, рекомендаци*
ях и резолюциях Международной организации труда, Организации Объе*
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Всемирной
организации здравоохранения, Детского фонда Организации объединенных
Наций и других заинтересованных организаций, ссылаясь также на резо*
люцию 1921 (LVIII) Экономического и Социального Совета от 6 мая 1975 года
о предупреждении потери трудоспособности  восстановлении трудоспособ*
ности инвалидов, подчеркивая, что в Декларации социального прогресса и
развития провозглашается необходимость защиты прав, обеспечения благо*
состояния и восстановления трудоспособности людей с физическими и ум*
ственными недостатками, учитывая необходимость предупреждения инва*
лидности, вызванной физическими и умственными недостатками, и оказа*
ния инвалидам помощи в развитии их способностей в самых различных об*
ластях деятельности, а также содействия всеми возможными мерами вклю*
чению их в нормальную жизнь общества, сознавая, что некоторые страны
на данном этапе своего развития могут посвятить этим целям лишь ограни*
ченные усилия, провозглашает настоящую Декларацию о правах инвали*
дов и просит принять меры в национальном и международном плане, чтобы
Декларация служила общей основой и руководством для защиты этих прав:
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1. Выражение “инвалид” означает лицо, которое не может самостоятель*
но обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной
и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет,
его или ее физических или умственных способностей.

2. Инвалиды должны пользоваться всеми правами, изложенными в на*
стоящей Декларации. Эти права должны быть признаны за всеми инвали*
дами без каких бы то ни было исключений и без различия и дискримина*
ции по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, поли*
тических или иных убеждений, национального или социального происхож*
дения, материального положения, рождения или любого другого фактора,
независимо от того, относится ли это к самому инвалиду или к его или ее
семье.

3. Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого
достоинства. Инвалиды, каковы бы ни были происхождение, характер и
серьезность их увечий или недостатков, имеют те же основные права, что
их сограждане того же возраста, что, в первую очередь, означает право на
удовлетворительную жизнь, которая была бы как можно более нормаль*
ной и полнокровной.

4. Инвалиды имеют те же гражданские и политические права, что и дру*
гие лица; пункт 7 Декларации о правах умственно отсталых лиц применя*
ется к любому возможному ограничению или ущемлению этих прав в от*
ношении умственно неполноценных лиц.

5. Инвалиды имеют право на меры, предназначенные для того, чтобы
дать им возможность приобрести как можно большую самостоятельность.

6. Инвалиды имеют право на медицинское, психическое или функцио*
нальное лечение, включая протезные и ортопедические препараты, на вос*
становление здоровья и положения в обществе. на образование, ремеслен*
ную профессиональную подготовку и восстановление трудоспособности, на
помощь, консультации, на услуги по трудоустройству и другие виды об*
служивания, которые позволят им максимально проявить свои возможно*
сти и способности и ускорят процесс их социальной интеграции или реин*
теграции.

7. Инвалиды имеют право на экономическое и социальное обеспечение
и на удовлетворительный уровень жизни. Они имеют право в соответствии
со своими возможностями получить и сохранить за собой рабочее место или
заниматься полезной, продуктивной и вознаграждаемой деятельностью и
являться членами профсоюзных организаций.

8. Инвалиды имеют право на то, чтобы их особые нужды принимались
во внимание на всех стадиях экономического и социального планирования.

9. Инвалиды имеют право жить в кругу своих семей или в условиях,
заменяющих ее, и участвовать во всех видах общественной деятельности,
связанных с творчеством или проведением досуга. Что же касается его или
ее места жительства, то ни один инвалид не может подвергаться какому*
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либо особому обращению, не требующемуся в силу состояния его или ее
здоровья или в силу того, что это может привести к улучшению состояния
его или ее здоровья. Если пребывание инвалида в специальном учрежде*
нии является необходимым, то среда и условия жизни в нем должны как
можно ближе соответствовать среде и условиям нормальной жизни лиц его
или ее возраста.

10. Инвалиды должны быть защищены от какой бы то ни было эксплу*
атации, от любых видов регламентации и обращения, носящих дискрими*
национный, оскорбительный или унижающий характер.

11. Инвалиды должны иметь возможность пользоваться квалифициро*
ванной юридической помощью, когда подобная помощь является необхо*
димой для защиты их личности и имущества; если они являются объектом
судебного преследования, они должны пользоваться обычной процедурой,
полностью учитывающей их физическое или умственное состояние.

12. С организациями инвалидов могут проводиться полезные кон*
сультации по всем вопросам, касающимся прав инвалидов.

13. Инвалиды, их семьи и их общины должны быть полностью инфор*
мированы всеми имеющимися средствами о правах, содержащихся в на*
стоящей Декларации.
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ПОЗИТИВНОЕ И ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ВО ВСЕ
СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

И РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 48/95
от 20 декабря 1993 года)

Генеральная Ассамблея, принимая во внимание принятое государства*
ми в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций обязатель*
ство предпринимать совместные и самостоятельные действия в сотрудни*
честве с Организацией Объединенных Наций в целях содействия повыше*
нию уровня жизни, полной занятости населения и условиям экономичес*
кого и социального прогресса и развития, вновь подтверждая привержен*
ность правам человека и основным свободам, социальной справедливости,
достоинству и ценности человеческой личности, провозглашенную в Уста*
ве, напоминая, в частности, о международных стандартах в области прав
человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, подчер*
кивая, что права, провозглашенные в этих документах, должны быть в
равной степени гарантированы всем лицам без какой*либо дискриминации,
ссылаясь на положения Конвенции о ликвидации всех форм дискримина*
ции в отношении женщин, гарантирующие права женщин*инвалидов, учи�
тывая Декларацию о правах инвалидов, Декларацию о правах умственно
отсталых лиц, Декларацию социального прогресса и развития, Принципы
защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи
и другие соответствующие документы, принятые генеральной Ассамбле*
ей, учитывая также соответствующие конвенции и рекомендации, приня*
тые Международной организацией труда, которые непосредственно каса*
ются обеспечения занятости инвалидов без какой*либо дискриминации,
принимая во внимание соответствующие рекомендации и результаты ра*
боты Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры, в частности, Всемирную декларацию “Образование для всех”,
и результаты работы Всемирной организации здравоохранения, Детского
фонда Организации Объединенных Наций и других соответствующих орга*
низаций,  признавая, что Всемирная программа действий в отношении
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инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 37/52 от 3
декабря 1982 года, и содержащееся в ней определение “обеспечение рав*
ных возможностей” свидетельствуют о твердом намерении международного
сообщества обеспечить практическое, конкретное и эффективное исполь*
зование международных документов и рекомендаций в деле повышения
уровня жизни инвалидов, их семей и общин, подтверждая, что задача Де*
сятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983*1992 годы)
* осуществить Всемирную программу действий * по*прежнему актуальна и
требует принятия безотлагательных мер на постоянной основе, напоминая,
что в основе Всемирной программы действий лежат концепции, имеющие
одинаков актуальное значение как в развитых, так и развивающихся стра*
нах; будучи убеждена в необходимости активных усилий для обеспече*
ния полного соблюдения прав человека на равной основе, включения ин*
валидов в жизнь общества и их полного участия в ней, признавая, что
инвалиды, их семьи и представители, а также организации, занимающи*
еся нуждами инвалидов, должны выступать активными партнерами го*
сударств в планировании и осуществлении всех мер, затрагивающих их
гражданские, политические, экономические, социальные и культурные
права, ссылаясь на резолюцию 1990/26 Экономического и Социального
Совета от 24 мая 1990 года и подтверждая подробный перечень конкрет*
ных мер, указанных во Всемирной программе действий, которые необхо*
димы для достижения инвалидами полного равенства, подтверждая при*
верженность Комиссии социального развития положениям и правилам,
сформулированным в процессе ведущейся разработки стандартных пра*
вил обеспечения равных возможностей для инвалидов, признавая также
важную роль Организации Объединенных Наций и Комиссии социаль*
ного развития в обеспечении руководства и положительной ориентации
на изменение положения во всем мире путем создания равных возмож*
ностей, поощрения независимости и обеспечения полного включения в
жизнь общества всех инвалидов и их полного участия в ней, стремясь
обеспечить эффективное осуществление мер по содействию полному
включению инвалидов во все сферы жизни общества и подтвердить веду*
щую роль Организации Объединенных Наций в этом процессе.

1. Призывает Генерального секретаря сохранять целостный и самобыт*
ный характер программ Организации Объединенных Наций, касающихся
инвалидов, включая Фонд добровольных взносов Организации Объединен*
ных Наций для инвалидов, в целях содействия обеспечению равных воз*
можностей и полного включения инвалидов в жизнь общества;

2. Настоятельно призывает Генерального секретаря укреплять за счет
перераспределения ресурсов программу Организации Объединенных На*
ций для инвалидов с тем, чтобы она могла:

а) представлять потребности инвалидов, их семей и общин во всей сис*
теме Организации Объединенных Наций;
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б) для удовлетворения потребностей инвалидов (путем разработки по*
литики, отстаивания интересов и поддержания связей) обеспечивать эф*
фективную координацию и концентрацию усилий всех органов системы
Организации Объединенных Наций, особенно Международной организа*
ции труда, Всемирной организации здравоохранения, Организации Объе*
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Програм*
мы развития Организации Объединенных Наций и Детского фонда Орга*
низации Объединенных Наций;

в) содействовать обеспечению равных возможностей и полного участия
инвалидов и их семей и представителей в рамках самой системы Организа*
ции Объединенных Наций;

г) в сотрудничестве с государствами*членами, органами системы Орга*
низации Объединенных Наций, неправительственными организациями и
другими соответствующими учреждениями оказывать техническую по*
мощь и распространять информацию в целях расширения возможностей
государств*членов разрабатывать, осуществлять и оценивать их деятель*
ность по созданию равных возможностей и обеспечению полного включе*
ния инвалидов в жизнь общества;

3. Просит Генерального секретаря один раз в два года представлять Ге*
неральной Ассамблее доклад о ходе деятельности по обеспечению равных
возможностей и полного привлечения инвалидов к работе различных ор*
ганов системы Организации Объединенных Наций;

4. Просит также Генерального секретаря, учитывая важность обеспе*
чения справедливой представленности нужд инвалидов, их семей и общин,
рассмотреть возможность укрепления и повышения статуса Группы по воп*
росам инвалидов Секретариата за счет перераспределения ресурсов;

5. Подтверждает, что вопросы обеспечения равных возможностей и пол*
ного включения инвалидов в жизнь общества будут занимать важное мес*
то в подготовке и окончательной повестке дня Всемирной встречи на выс*
шем уровне в интересах социального развития, которая состоится в Копен*
гагене 11 и 12 марта 1995 года;

6. С признательностью отмечает обязательство Комиссии социального
развития по*прежнему обеспечивать в рамках всей своей деятельности
удовлетворение потребностей инвалидов, их семей и общин.
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РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ  ИНВАЛИДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,
1983�1992 ГОДЫ (выдержки)

I. Руководящие принципы
На Центр по социальному развитию и гуманитарным вопросам Департа*

мента по международным экономическим и социальным вопросам Секрета*
риата Организации Объединенных Наций  возложена роль координационно*
го центра в рамках Организации Объединенных Наций, ответственного за ко*
ординацию и контролирование осуществления Всемирной программы дей*
ствий в отношении инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резо*
люции 37/53 от 3 декабря 1982 года. Данное руководство было разработано в
целях оказания помощи консультантам правительств государств*членов в осу*
ществлении трудной задачи составления национальных программ по вопро*
сам инвалидности с учетом рекомендаций, содержащихся в руководящих до*
кументах Организации Объединенных Наций, таких, как Всемирная програм*
ма действий и Венский позитивный план действий, подготовленные Между*
народным симпозиумом экспертов по вопросам технического сотрудничества
между развивающимися странами и технической помощи в области предуп*
реждения инвалидности и реабилитации инвалидов, который состоялся в Вене
в октябре 1981 года. На Симпозиуме важное значение придавалось необходи*
мости того, чтобы развивающиеся страны сотрудничали, обменивались опы*
том и использовали свои собственные ресурсы.

Общие цели Всемирной программы действий в отношении инвалидов
изложены в пункте 1 Программы:

“Цель Всемирной программы действий в отношении инвалидов заклю*
чается в содействии эффективным мерам в целях предупреждения инва*
лидности, восстановления трудоспособности и реализации целей “равен*
ства” и “полного участия” инвалидов в социальной жизни и развитии. Это
означает создание таких же условий жизни, что и для всего населения, и
равной доли в улучшении условий жизни в результате социального и эко*
номического развития. Эти концепции должны применяться одинаковым
образом и иметь равную первоочередность во всех странах, независимо от
их уровня развития”.
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Во Всемирной программе действий указывается, что “нетрудоспособ*
ность поэтому предопределяется отношениями между инвалидами и окру*
жающей средой. Это проявляется, когда они сталкиваются с культурны*
ми, физическими или социальными барьерами, препятствующими их дос*
тупу к различным сферам жизни общества, которые доступны другим граж*
данам. Таким образом, нетрудоспособность * это потеря или ограничение
возможности принимать участие в жизни общества наравне с другими”
(пункт 7). Меры, предлагаемые во Всемирной программе, определены как
предупреждение инвалидности, восстановление работоспособности инва*
лидов и создание равных возможностей.

Предупреждение инвалидности определяется как комплекс мер, “на*
правленных на предупреждение возникновения физических, умственных
и сенсорных дефектов (профилактика первого уровня) или, в случае воз*
никновения дефекта, на предотвращение негативных физических, психо*
логических и социальных последствий” (пункт 10).

Восстановление трудоспособности определяется как целенаправленный
процесс, “имеющий целью дать возможность личности достичь оптималь*
ного физического, умственного и/или социального уровня функциониро*
вания с предоставлением ей тем самым возможностей для изменения ее
жизни. Это может потребовать мер, направленных на компенсацию утра*
ты функций или устранения функционального ограничения (например, с
помощью технических мер), и других мер, способствующих облегчению
приспособления или корректировки в социальном плане” (пункт 11).

Создание равных возможностей “означает процесс, с помощью которо*
го такие общие системы общества, как физическая и культурная среда,
жилищные условия и транспорт, социальные службы и службы здравоох*
ранения, доступ к образованию и работе, культурной и социальной жиз*
ни, включая спорт и создание условий для отдыха, делаются доступными
для всех” (пункт 12).

Еще одной важной концепцией, которая выделена во Всемирной про*
грамме действий, является необходимость участия инвалидов в принятии
решений на всех уровнях, а также важность создания организаций, состо*
ящих из инвалидов или представляющих их интересы, которым должна
быть предоставлена активная роль в разработке политики и программ, ка*
сающихся инвалидности.

Руководящие принципы организации услуг в интересах инвалидов с
учетом задачи создания равных возможностей могут быть суммированы
следующим образом:

а) инвалиды должны продолжать жить в своих общинах и вести, при
необходимой поддержке, обычный образ жизни;

б) инвалиды должны принимать участие в принятии решений на всех
уровнях, касающихся как общих дел общины, так и тех дел, которые име*
ют для них, как людей с физическими недостатками, особое значение;
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в) инвалиды должны получать необходимую помощь в рамках обычных
систем образования, здравоохранения, социальных служб и т.д.;

г) инвалиды должны принимать активное участие в общем социальном
и экономическом развитии общества, а их потребности должны учитывать*
ся в национальных планах развития. Инвалидам должна быть предостав*
лена равная возможность участвовать в национальном развитии.

Во Всемирной программе действий содержатся конкретные рекоменда*
ции о том, как устранить социальные барьеры посредством изменений в
общих условиях жизни общества, а также с помощью мер, направленных
на предоставление помощи лицам с физическими недостатками в полном
использовании ими своих возможностей путем оказания им необходимой
поддержки. Основные предложения в отношении создания равных возмож*
ностей, которые содержатся во Всемирной программе действий, приводят*
ся в следующих разделах.

А. Правительственное участие
На национальном уровне правительства несут ответственность за осу*

ществление Всемирной программы действий, хотя местные власти и дру*
гие организации в рамках государственного и частного секторов также бу*
дут привлекаться (пункт 87).

Следует начать осуществлять национальные долгосрочные программы,
направленные на достижение целей Всемирной программы действий; та*
кие программы должны стать частью общенациональной политики или
планов социально*экономического развития (пункт 88).

Проблемы, касающиеся инвалидов, должны рассматриваться в соответ*
ствующем общем контексте. Каждое министерство или другое учреждение,
ответственное за конкретный сектор, должно также нести ответственность
за вопросы, касающиеся инвалидов, которые входят в его компетенцию
(пункт 89).

Правительства должны учредить комитеты, комиссии или аналогич*
ные органы для контроля мероприятий различных министерств, других
правительственных учреждений и неправительственных организаций,
касающихся Всемирной программы действий. В комитеты должны быть
включены все заинтересованные стороны, включая организации инвали*
дов. Они должны иметь доступ к директивным органам на высшем уров*
не (пункт 89).

Правительства должны активно поощрять создание организаций, со*
стоящих из инвалидов или представляющих их интересы (пункт 92).

При необходимости следует принимать специальные меры для обеспе*
чения возможности предоставления и полного использования необходимых
видов обслуживания инвалидам, проживающим в сельских районах, го*
родских трущобах и бараках (пункт 105).
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В.   Участие
Программы по восстановлению трудоспособности и оказанию поддер*

жки должны по возможности привлекать инвалидов к участию в планиро*
вании и организации услуг, которые они и их семьи считают необходимы*
ми. В рамках этой системы должны быть предусмотрены процедуры учас*
тия инвалидов в процессе разработки и определения политики, касающейся
восстановления их трудоспособности. Когда отдельные лица с серьезным
умственным расстройством не могут надлежащим образом участвовать в
выработке решений, затрагивающих их жизнь, то в процессе планирова*
ния и принятия решений должны принимать участие члены семьи или юри*
дически уполномоченные представители (пункт 19). Инвалиды должны
иметь возможность разрабатывать и самостоятельно управлять предостав*
лением необходимых для них услуг (пункт 115).

Лица, привлекаемые к программам обслуживания инвалидов, должны
быть подготовлены к пониманию причин и значимости достижения, сти*
мулирования и обеспечения полного участия инвалидов и их семей в ре*
шении вопросов, касающихся ухода, лечения, восстановления трудоспо*
собности и последующих мероприятий, связанных с налаживанием жиз*
ни и трудоустройством инвалидов (пункт 144).

Государства*члены должны увеличивать свою помощь организациям
инвалидов и помочь им организовать и координировать представительство
интересов и проблем инвалидов (пункт 91).

Необходимо приложить всемерные усилия для оказания содействия в
создании организации инвалидов на местном, национальном, региональ*
ном и международном уровнях. Их уникальные знания, которые они по*
лучили в результате накопленного ими опыта, могут быть использованы в
качестве существенного вклада в планирование программ и служб для ин*
валидов. Сами инвалиды должны иметь значительное влияние при опре*
делении эффективности политики, программ и служб, действующих в их
интересах. Необходимо приложить особые усилия с целью приобщения к
этому процессу лиц с умственными расстройствами (пункт 85).

С.   Законодательство
Государства*члены должны создать с помощью законодательства необ*

ходимую правовую и административную основу для мероприятий по дос*
тижению целей Всемирной программы действий (пункт 90).

При разработке национального законодательства в области прав чело*
века следует уделить внимание условиям, которые могут препятствовать
инвалидам пользоваться правами и свободами, гарантированными их со*
гражданам (пункт 110).

Рассматривая статус инвалидов в области прав человека, следует уде*
лять первостепенное внимание использованию пактов Организации Объе*
диненных Наций и других документов (пункт 163).



22

Следует изучить с точки зрения инвалидов такие конкретные права, как
право на образование, труд, социальное страхование и защиту от бесчело*
вечного и унижающего достоинство обращения (пункт 111).

  D.    Материальное окружение
Инвалидам должен быть обеспечен доступ ко всем новым общественным

зданиям и видам обслуживания, жилым постройкам и системам обществен*
ного транспорта. Кроме того, по возможности следует принимать меры, ко*
торые поощряли бы доступ к существующим общественным зданиям и ви*
дам обслуживания, жилищам и транспортным системам (пункт 114).

Е.  Образование
Образование инвалидов должно по возможности осуществляться в рам*

ках общей школьной системы, а ответственность за их обучение возлагаться
на органы образования. Законы, касающиеся обязательного образования,
должны распространяться на детей со всеми видами инвалидности, в том
числе с ее самыми тяжелыми формами (пункт 120).

Системы образования для детей и взрослых, являющихся инвалидами,
должны быть индивидуализированы, доступны для местного населения,
являться всеобъемлющими и предоставлять возможности выбора (пункт
122).

Если возможности общей школьной системы недостаточны для не*
которых детей*инвалидов, равноценное обучение этих детей должно
быть обеспечено в специальных заведениях (пункт 124).

Родители детей*инвалидов должны быть привлечены к учебному про*
цессу на всех уровнях, и им должна оказываться необходимая поддержка
со стороны подготовленных специалистов для создания нормальной обста*
новки в семье (пункт 125).

Концепция комплексного образования должна быть отражена в програм*
мах подготовки учителей как обычных, так и специальных школ. Подго*
товка учителей спецшкол должна, по возможности, происходить в той стра*
не, в которой они будут работать. Особое внимание необходимо уделять раз*
витию широкого круга навыков, поскольку во многих развивающихся стра*
нах учитель спецшколы будет вести ряд дисциплин (пункт 147).

Следует обеспечить участие инвалидов в программах обучения для
взрослых, уделяя особое внимание сельским районам. Инвалидам следует
предоставить возможности для получения образования на университетс*
ком уровне (пункт 126 и 127).

Органам, на которые возложена ответственность за просвещение обще*
ственности, следует обеспечивать предоставление систематической инфор*
мации о реальных проблемах инвалидности и ее последствиях, а также о
предупреждении инвалидности, восстановлении трудоспособности и пре*
доставления инвалидам равных возможностей (пункт 153).
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F.    Работа и занятость
Законы и постановления не должны ставить преграды занятости инва*

лидов (пункт 133).
Инвалидам, проживающим как в городах, так и в сельских районах,

необходимо обеспечить равный доступ к производительной и приносящей
доход деятельности на открытом рынке труда (пункт 128).

В тех случаях, когда центральные и местные правительства действуют
в качестве нанимателей, им следует поощрять занятость инвалидов в госу*
дарственном секторе.

Правительства могут содействовать привлечению инвалидов на откры*
тые рынки труда с помощью таких мер, как квотные системы стимулиро*
вания, преимущественное или целевое трудоустройство, предоставление
займов или субсидий небольшим предприятиям и кооперативам, предос*
тавление преимущественных контрактов или прав на производство и на*
логовые льготы (пункт 129).

Правительствам следует также поддерживать разработку соответству*
ющих инструментов, оборудования и технических вспомогательных
средств, необходимых инвалидам для выполнения работы (пункты 128 и
129).

Следует осуществлять сотрудничество межу правительством и органи*
зациями предпринимателей и трудящихся для разработки совместной стра*
тегии в целях обеспечения более выгодных для инвалидов возможностей
найма посредством улучшения политики найма, осуществления мер по
предотвращению производственного травматизма, а также мер по восста*
новлению трудоспособности и продолжению найма работников, получив*
ших травмы на производстве (пункт 131).

Для гарантирования соответствующего трудоустройства на открытом
рынке труда следует предоставлять такие услуги, как оценка профессио*
нальной пригодности и консультации, профессиональная подготовка и
последующие меры (пункт 132).

Для тех, кто, в силу своих особых потребностей или особо тяжелой фор*
мы инвалидности, не может отвечать требованиям открытого рынка тру*
да, следует организовывать патронажные предприятия. Это могут быть
производственные мастерские, работа на дому, программы самостоятель*
ной работы или патронажные производства, работающие в рамках конку*
рентноспособной отрасли (пункт 132).

  G.  Сохранение доходов и социальное обеспечение
Правительствам следует обеспечить, чтобы инвалиды имели равные

возможности в получении всех форм доходов, их сохранения и социально*
го страхования в соответствии с экономической системой и степенью раз*
вития каждого государства*члена (пункт 117).

Там, где системы социального обеспечения существуют для всего насе*



24

ления, их следует пересмотреть, с тем, чтобы обеспечить надлежащие льго*
ты и услуги инвалидам и их семьям. Постановления в рамках этих систем
не должны исключать или проводить дискриминацию в отношении таких
лиц (пункт 118).

Должны быть установлены простые процедуры, обеспечивающие инва*
лидам и их семьям возможность апеллировать против решений, касающих*
ся их прав и льгот, через органы, проводящие беспристрастное разбира*
тельство (пункт 119).

H. Здравоохранение
Медицинский уход за инвалидами должен осуществляться в рамках

существующих медицинских служб всех уровней (пункт 18). Обращение
за помощью в специализированные службы должно иметь место тогда, ког*
да общие виды обслуживания не могут обеспечить необходимого лечения
(пункт 99).

I. Социальные службы
В общей системе социального обслуживания должны иметься компе*

тентные специалисты для предоставления консультаций и другой помо*
щи, необходимой для решения проблем инвалидов и их семей. Если воз*
можности общей системы социального обслуживания окажутся недоста*
точными для удовлетворения этих потребностей, то может предоставлять*
ся специальное обслуживание, пока не будет повышено качество общей
системы (пункты 103 и 104).

Лица, проживающие с инвалидами и помогающие им в их повседнев*
ной деятельности, сами должны получать поддержку для того, чтобы иметь
возможность соответствующего отдыха и удовлетворения своих собствен*
ных потребностей (пункт 24).

Необходимо добиться того, чтобы инвалиды, нуждающиеся в техничес*
ких вспомогательных средствах и оборудовании, располагали финансовы*
ми средствами и имели практические возможности их получения, а также
приобретения навыков пользования ими.

J. Религия
Необходимо принять меры, чтобы инвалиды имели возможность в пол*

ной мере приобщиться к отправлению религиозных обрядов, доступных
для остального населения (пункт 136).

К. Отдых, культура и спорт
Государствам*членам следует гарантировать инвалидам те же возмож*

ности для проведения свободного времени, что и другим гражданам; на*
пример, возможность посещения ресторанов, кинотеатров, библиотек и
т.д., а также курортов, гостиниц, стадионов, пляжей и других мест отды*
ха (пункт 134).
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Необходимо обеспечить доступ к культурной жизни. В случае необхо*
димости должны приниматься специальные меры для удовлетворения по*
требностей лиц с сенсорными расстройствами и умственными недостатка*
ми. Сюда могут входить слуховые аппараты для лиц с плохим слухом, ли*
тература, отпечатанная шрифтом Брайля, и кассеты для лиц с плохим зре*
нием, а также материалы для чтения, соответствующие умственным спо*
собностям человека (пункт 135).

Государства*члены должны поощрять все виды спортивной деятельно*
сти инвалидов путем предоставления соответствующих возможностей и
правильной организации такой деятельности (пункт 137).

L. Проведение исследований
Государствам*членам следует разработать программы исследования

причин, видов и распространенности дефектов и инвалидности, экономи*
ческих и социальных условий жизни инвалидов, а также наличия и эф*
фективности средств, имеющихся для решения этих вопросов. Особое зна*
чение следует придавать изучению социально*экономических вопросов и
вопросов участия, которые определяют жизнь инвалидов и их семей, а так*
же изучению реакции со стороны общества на эти проблемы.

М. Информация и просвещение общественности
Государствам*участникам следует поощрять всеобъемлющие програм*

мы информирования общественности о правах, вкладе и неудовлетворен*
ных потребностях инвалидов так, чтобы это становилось известным всем,
кого это касается, а также широкой общественности (пункт 148).

Государствам*членам следует обеспечить инвалидам, их семьям и про*
фессиональным работникам доступ к текущей информации в отношении
программ и услуг, законодательства, учреждений, накопленного опыта,
вспомогательных средств и аппаратов и т.д. (пункт 152).

II. Оценка существующего положения
В случае отсутствия на национальном уровне скоординированной по*

литики и программ в области предупреждения, восстановления трудоспо*
собности и создания равных возможностей, естественно, будет затрудни*
тельно получить всеобъемлющий обзор в краткосрочном плане. Тем не ме*
нее, необходимо будет постоянно проводить оценку достигнутых резуль*
татов и хода осуществления политики. Первоначальная оценка, по край*
ней мере, указала бы на те области, которые нуждаются в более подробном
изучении, и на методы, которые можно было бы использовать для получе*
ния необходимой информации. Нижеприведенный “контрольный список”
положений для включения в процедуру оценки может поэтому также выс*
тупать в качестве указателя областей, нуждающихся в дополнительном
изучении. В целом отсутствие подробной статистической информации не



26

должно препятствовать началу осуществления конкретной деятельности.
Опыт, полученный в результате осуществления таких мер, может указать
направление дальнейшей деятельности.

Хотя в некоторых странах может существовать незначительное количе*
ство печатных материалов по вопросам, касающимся инвалидов, в других
странах проблема может заключаться в отсутствии надлежащего обзора су*
ществующих материалов или в том, что имеющийся материал не имеет от*
ношения к конкретному вопросу создания равных возможностей. Возмож*
ными источниками печатной информации могут являться:

* национальные доклады о документах по вопросам политики;
* статистические материалы, собранные при помощи национальных

переписей или отдельных обследований;
* общее законодательство и законодательство, касающееся конкретно

инвалидов;
* литература, касающаяся вопросов об инвалидах (журналы, справоч*

ники и т.д. относительно профессий, связанных с восстановлением трудо*
способности, журналы и информационные бюллетени организаций инва*
лидов и других неправительственных организаций и т.д.)

Основной метод получения информации в короткий период времени
может заключаться в личных беседах с ведущими специалистами.

Там, где существуют национальные координационные комитеты, контак*
ты предпочтительно следует осуществлять через них. То же самое относится
и к региональному или районному уровню. В тех случаях, когда комитеты
отсутствуют, обсуждение должно осуществляться с представителями всех
занимающихся этим вопросом министерств и охватывать области планиро*
вания, здравоохранения, социальных вопросов, образования, культуры, за*
нятости, жилищного строительства, транспорта и связи, поскольку их дея*
тельность может быть не полностью скоординирована.

Контакты всегда следует устанавливать с организациями инвалидов,
если они существуют, равно как и с национальными и международными
неправительственными организациями, действующими в области предуп*
реждения инвалидности или восстановления трудоспособности.

Контакты не должны ограничиваться лицами, занимающими ведущее
положение в правительствах или в неправительственных организациях,
поскольку, при наличии возможности, очень важно встречаться с лицами,
работающими на региональном и местном уровнях.

Необходимо накопить непосредственный опыт в отношении положения
как в сельских районах, так и в городах, при помощи посещений и личных
бесед с инвалидами и работниками на местах.

Обычно полезно выявлять лиц, не охваченных обычной системой под*
держки и помощи, и проводить с ними беседы с целью выяснения, почему
они остались за пределами официальных форм обслуживания и какую иную
поддержку и помощь они получают, если они ее вообще получают.
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Области для рассмотрения:

1. Правительственная политика
Существует ли координационный комитет по вопросам инвалидов на

национальном уровне? Входят ли в состав комитета представители от: ми*
нистерств, занимающихся социальными вопросами и вопросами здраво*
охранения, вопросами занятости, транспорта, жилищного строительства,
образования, культуры и планирования; организаций инвалидов; других
неправительственных организаций?

Если координационный комитет несет ответственность перед правитель*
ством, то прикрепляется ли он к какому*либо конкретному министерству
или же отчитывается непосредственно перед секретариатом премьер*ми*
нистра или иным центральным органом? Каковы виды деятельности этого
координационного органа? Участвует ли он в разработке политики или ее
осуществлении? В чем заключается фактическая сторона ответственности
за любые элементы обслуживания, предоставляемого инвалидам?

Существует ли какая*либо национальная организация, курирующая
неправительственные организации по вопросам инвалидов, действующая
наряду или же вместо национальных координационных комитетов?

Существуют ли какие*либо организации инвалидов, с которыми пра*
вительство консультируется на регулярной основе? Если это так, то суще*
ствуют ли какие*либо официальные или правовые положения, касающие*
ся таких консультаций?

Разрабатывает ли правительство особую политику в отношении инва*
лидности и инвалидов? Если это так, то возлагается ли ответственность за
ее осуществление на конкретное министерство, правительственное учреж*
дение или неправительственную организацию, или же ее разделяют не*
сколько министерств и правительственных учреждений? Или же конкрет*
ные меры по ее осуществлению отсутствуют?

Включается ли разработка мер в области инвалидности (предупрежде*
ние, восстановление трудоспособности и создание равных возможностей)
в национальные планы развития? Учитывается ли в конкретных нацио*
нальных программах (например, сельское развитие, планирование семьи)
положение инвалидов?

Существуют ли на международном уровне какие*либо программы, орга*
низованные Организацией Объединенных Наций и ее учреждениями, дву*
сторонними учреждениями по оказанию помощи или неправительствен*
ными организациями, в которые включены или могли бы быть включены
вопросы, касающиеся инвалидов?

2. Участие инвалидов в принятии решений
Какие организации инвалидов созданы на местной, региональной или

национальной основе? Какую поддержку (финансовую или организацион*
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ную) оказывает правительство существующим или создаваемым органи*
зациям инвалидов?

Существует ли какой*нибудь координационный орган или курирующая
организация, которая выступает от имени всех организаций инвалидов?

В каких видах деятельности организации инвалидов принимают учас*
тие (защита своих прав, самопомощь, взаимная поддержка, предоставле*
ние услуг, деятельность по созданию доходов)?

Играют ли организации инвалидов консультативную роль при приня*
тии правительством решений, касающихся политики в отношении инва*
лидов, на национальном, региональном и местном уровнях непосредствен*
но или через координационные комитеты?

Принимают ли организации или инвалиды участие в руководстве госу*
дарственными службами, предназначенными для инвалидов, а также в
планировании и оценке новых проектов?

Нижеприведенные вопросы могли бы помочь определить или про*
яснить роль инвалидов в организациях, предоставляющих услуги ин*
валидам (т.е. организаций, не состоящих только из инвалидов):

* Какой процент инвалиды составляют в этих организациях?
* Имеют ли мнения инвалидов дополнительный вес при вынесении ре*

шений?
* Принимают ли инвалиды активное участие в организации оказания

услуг этими организациями?
* Какую роль играют в организации члены семей инвалидов?
* В какой мере инвалиды участвуют в общеполитической деятельности

(т.е. в политических организациях, политических и законодательных орга*
нах на национальном, региональном и местном уровнях)?

* Принимают ли инвалиды участие в других массовых организациях,
таких, как организации женщин, молодежи, профсоюзы и т.д.?

* Какую роль играют информационные программы и мероприятия в
отношении инвалидности (например, в сотрудничестве со школами или в
рамках программ по предупреждению инвалидности)?

3. Законодательство
Существующее законодательство может предоставить соответствующую

информацию о положении инвалидов и о том, как понимается проблема
инвалидности и ее предупреждение. Законодательство, касающееся инва*
лидности, может содержаться в отдельном законе или же включено в зако*
ны по конкретным вопросам. Помимо изучения законодательства, касаю*
щегося, в частности, прав инвалидов на восстановление трудоспособнос*
ти, поддержание доходов, квоты занятости и т.д., следует выяснить,
пользуются ли инвалиды основными гражданскими правами или же су*
ществует какое*либо прямое или косвенное ограничение таких прав для
конкретных категорий инвалидов (например, психически больных).  Кон*
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кретное законодательство, касающееся содействия и защиты прав инва*
лидов может содержаться либо в отдельном законе, либо в ином законода*
тельстве по правам человека.

4. Статистические данные
Данные о наличии инвалидов могут быть включены в материалы наци*

ональных переписей, что даст возможность сопоставить их с данными о
доходах, уровне образования и иных соответствующих переменных вели*
чинах. Обследования домашних хозяйств могли бы быть проведены спе*
циально для выявления случаев инвалидности и связанных с ней проблем.
Другими источниками данных, указывающих на наличие инвалидов и се*
рьезность проблем, связанных с инвалидностью, могли бы стать системы
регистрации в рамках учреждений, действующих в области здравоохране*
ния, образования или занятости, или же статистические данные о получа*
телях пособий по нетрудоспособности. (В этой связи необходимо выявить
и изучить дискриминационные положения, как, например, требование о
предоставлении справок о состоянии здоровья, которые могут воспрепят*
ствовать доступу, например, к образованию или занятости, с целью их ус*
транения.)

В организациях инвалидов могут иметься статистические данные об их
членском составе и иные данные. Ценные данные могут также быть полу*
чены при помощи проектов, направленных на принятие конкретных мер;
отсутствие предыдущих данных не может препятствовать осуществлению
такой работы. Наконец, следует выяснить, используются ли в настоящее
время такие статистические данные, и если это так, то каким образом.

5. Материальное положение
Для лиц с ограниченной подвижностью, дефектами слуха или зрения,

или психически больных характер материального окружения может ли
препятствовать, либо способствовать легкому доступу к социальной жиз*
ни общества. Незначительные изменения, при сравнительно невысоких
затратах, при включении на этапе планирования могут вызвать решающие
перемены в жизни инвалидов. Следует поставить нижеприведенные воп*
росы.

Существуют ли какие*либо государственные органы на центральном и
местном уровнях, занимающиеся общим планированием материального
окружения? Существуют ли какие*либо подробные правила в отношении
норм и параметров, касающихся общественных зданий, включая школы,
а также частных зданий?

Принимаются ли во внимание соображения доступности для лиц, стра*
дающих физическими недостатками и расстройством органов чувств, при
планировании общественных зданий, транспортных систем и общего внеш*
него окружения? Известны ли и имеются ли нормы в отношении их при*
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способления для обеспечения доступа? Допускает ли местный стиль стро*
ительства легкое приспособление? Какие меры (если таковые существуют)
могут быть приняты для финансирования приспособления общественных
и частных зданий к потребностям лиц с ограниченной подвижностью?

Включает ли подготовка архитекторов и проектировщиков на местах
учет интересов пользователей зданиями и материальным окружением стра*
дающих ограниченной подвижностью и расстройством органов чувств?

Имеют ли инвалиды доступ к системам общественного транспорта или
им предоставляется специальный транспорт?

6. Образование
Чтобы оценить возможности разработки положений в области образо*

вания для детей и взрослых, страдающих физическими недостатками,
прежде всего, необходимо составить картину общего положения в области
образования, а также мер, конкретно касающихся инвалидов.

Распространяется ли законодательство, касающееся образования, на
инвалидов? Вероятно, существует необходимость более четко сформули*
ровать права инвалидов в рамках законодательства об образовании.

Существует ли всеобщее право на начальное образование? Предостав*
ляет ли на практике существующая школьная система образование для
большинства населения? Какие трудности и препятствия влияют на посе*
щение школ в целом? Является ли образование основной задачей государ*
ства или частных учреждений?

Каково положение в области высшего и профессионального образова*
ния в целом?

Обучаются ли дети и подростки, страдающие инвалидностью, в рамках
обычной школьной системы? Какие виды инвалидности имеются? Явля*
ется ли интегрированное образование намеренной политикой или “случай*
ностью”? Какие виды вспомогательных услуг, таких, как запасные класс*
ные комнаты, резервные преподаватели или помощники преподавателей,
имеются в школах? Какие меры предусмотрены для использования специ*
альных методов преподавания или специального оборудования (особенно
для инвалидов с дефектами зрения, слуха, умственно отсталых лиц или
лиц с бихевиоральными отклонениями)? Обеспечивается ли приобретение
специальных навыков, таких, как язык знаков, система Брайля, приобре*
тение подвижности? Обеспечивает ли система образования приобретение
социальных навыков, необходимых для преодоления обычных жизненных
ситуаций?

Учитывают ли органы образования необходимость физической доступ*
ности школ или предусматривают оборудование для глухих детей несколь*
ких классных комнат в каждой школе? Какие меры принимаются для уп*
рощения импорта или приобретения на местном рынке школьного обору*
дования, а также пособий для учеников с расстройством органов чувств?
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Какие меры принимаются в области перевозки детей*инвалидов, посеща*
ющих обычные школы?

Существуют ли какие*либо специально предназначенные учреждения
или специально приспособленные курсы для инвалидов в рамках высшего
и профессионального образования? Открыты ли центры профессионально*
го или технического образования для подростков*инвалидов?

Какие специальные школы или классы существуют на начальном и сред*
нем уровне для детей и подростков, страдающих инвалидностью? Набор
учеников осуществляется через обычные школы, службы здравоохранения
или социальные службы или иным образом? Каким образом сопоставля*
ются формы и содержание образования и методы преподавания с “обыч*
ными” школами? Приобретается ли сопоставимая квалификация?

Должны ли ученики проживать в специальных школах или нет? Пре*
доставляют ли школы транспорт? Каковы формы сотрудничества с роди*
телями? Оказывается ли родителям поддержка через контакты между ро*
дителями и преподавателями? Участвуют ли родители в планировании или
осуществлении программы образования для детей?

Отделены ли специальные школы в административном или организа*
ционном отношении от обычной школьной системы или же существуют
общие административные рамки? Специальные школы зачастую подчиня*
ются министерству по социальным вопросам или министерству здравоох*
ранения. Если это так, какую роль играет министерство просвещения? Пре*
доставляет ли министерство преподавателей и обеспечивает ли их подго*
товку или оказывает содействие иным образом?

Специальные методы образования включаются в подготовку препода*
вателей в качестве неотъемлемой части курса, или же в качестве отдельно*
го курса, или не включаются вообще?

Учитываются ли в программах образования взрослых потребности
взрослых инвалидов?

Женщины*инвалиды находятся в особо неблагоприятном положении,
компенсации которого может помочь образование. Поэтому очень важно
выяснить, отвечают ли меры в области образования конкретным потреб*
ностям девочек и молодых женщин, страдающих инвалидностью.

7. Работа, занятость
Прежде чем перейти к конкретному рассмотрению положения инвали*

дов, необходимо иметь представление о положении в области занятости в
целом * какие доли населения заняты в сельском хозяйстве, промышлен*
ности, коммерческой деятельности, управлении, сфере услуг и т.д. Веро*
ятно, особенно интересно будет обратить внимание на объем мелкомасш*
табной семейной занятости или самостоятельной работы, поскольку эти
решения могут явиться наиболее реальными альтернативами для инвали*
дов в странах с развивающейся экономикой, где существует сильная кон*
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куренция в отношении занятости на открытом рынке.
Что известно о положении в области занятости инвалидов? Хотя ста*

тистические данные относительно положения в области занятости ин*
валидов могут отсутствовать, учреждения, занимающиеся инвалида*
ми, могут иметь отчетливую картину экономического положения сво*
их подопечных, а также некоторый опыт относительно мер, принима*
емых для подыскания подходящей работы или обеспечения самостоя*
тельной занятости. Существуют ли какие*либо законы или нормы, ко*
торые создают препятствия инвалидам в получении работы? Или же
существуют ли какие*либо конкретные меры, обеспечивающие право
инвалидов на работу?

Соответствующими условиями могли бы быть:
* защита от потери работы в случае производственной травмы;
* системы квот, резервирующих определенный процент рабочих мест

для инвалидов;
* принятие инвалидов на должности в государственных учреждениях;
* определенные профессии, зарезервированные для инвалидов;
* мастерские, находящиеся под опекой, и мастерские со специальным

режимом труда;
* государственная поддержка на основе обязательства приобретать ус*

луги и продукты, производимые инвалидами;
* государственное стимулирование предпринимателей для подготовки

и принятия на работу инвалидов;
* помощь в области транспорта, технических вспомогательных средств

и приспособления рабочих мест;
* служащие, занимающиеся вопросами занятости, которые оказывают

инвалидам услуги по устройству на работу.
Следует выяснить, известны ли и выполняются ли положения, из*

ложенные в Конвенции 159 МОТ и рекомендациях 99 и 168, касающих*
ся занятости и восстановления трудоспособности.

Каковы возможности инвалидов в области получения профессиональ*
ной подготовки? Имеют ли инвалиды, особенно молодые люди, доступ к
обычным программам профессиональной подготовки? Открыты ли про*
граммы по подготовке без отрыва от работы, такие, как ученичество, для
молодых инвалидов? Если нет, то какие изменения необходимо внести, с
тем чтобы охватить инвалидов этими программами?

Существуют ли отдельные центры по восстановлению трудоспособнос*
ти? Правительства или же частные учреждения осуществляют профессио*
нальную подготовку/восстановление трудоспособности? На национальной
или же региональной основе осуществляются программы профессиональ*
ной подготовки? Включают ли они людей с различными видами инвалид*
ности или концентрируют внимание на одной категории? Отражают ли
полученные навыки возможности получения работы или приносящей до*
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ход деятельности в рамках местной общины? Существуют ли службы по
устройству инвалидов на работу? Существуют ли какие*либо обязательства
(или практика) работодателей в отношении подыскания альтернативной
работы или предоставлении какой*либо необходимой переподготовки для
служащих, которые стали инвалидами?

У женщин*инвалидов существуют особые проблемы в отношении рабо*
ты и занятости. Они выполняют важные функции в семейном хозяйстве,
даже если их работа не регистрируется в статистических данных о произво*
дительности. Производство продуктов питания и одежды, мелкая торговля,
промышленная “надомная работа” и сельскохозяйственный труд могут
явиться обычными занятиями наряду с работой по дому и воспитанием де*
тей. В программах обеспечения занятости и восстановления трудоспособно*
сти инвалидов традиционно уделяется мало внимания этим видам деятель*
ности, и могут не учитываться какие*либо потребности в отношении подго*
товки женщин для экономически производительной деятельности. Этому
вопросу следует уделять внимание, с тем чтобы выяснить, можно ли в боль*
шей мере приспособить эти программы подготовки к потребностям женщин.

8. Сохранение доходов и социальное обеспечение
Хотя всеобъемлющая система социального обеспечения, такая, как си*

стемы, существующие в “государствах всеобщего благосостояния”, может
быть и не развита, вероятно, по меньшей мере, должны существовать не*
которые меры социального обеспечения, будь то социальное страхование
или социальная помощь. Они могут включать пособия, специально пред*
назначенные для инвалидов. В противном случае, может существовать воз*
можность включения таких мер в существующие системы.

Чтобы оценивать возможности сохранения доходов и гарантировать
социальное обеспечение инвалидов, следует выяснить следующие вопро*
сы?

Каковы существующие государственные программы социального обес*
печения и какие возможности они охватывают?

Какие лица охватываются существующими государственными програм*
мами социального обеспечения (все население, особые группы населения)?

В том случае, когда государственные программы социального обеспе*
чения ограничены особыми группами населения, существуют ли какие*
либо законодательные или иные положения, касающиеся инвалидов с дет*
ства? Исключаются ли из них все или какие*либо конкретные категории
инвалидов?

Программы государственного социального обеспечения финансируют*
ся за счет государства или же за счет взносов служащих и работодателей?
Каким образом и в какой мере распределяются затраты?

Существуют ли какие*либо религиозные или иные частные программы
помощи инвалидам?
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Какова административная структура программ государственного соци*
ального обеспечения и иных программ (централизация, специальные ус*
луги инвалидам)?

Пособия, предназначенные специально для облегчения экономических
трудностей инвалидов, предоставляются в рамках существующих про*
грамм государственного социального обеспечения и/или частных программ
по оказанию помощи? Такие преимущества могли бы заключаться в:

* наличии средств восстановления трудоспособности для медицинской,
профессиональной и социальной реабилитации;

* поддержании доходов в периоды восстановления трудоспособности;
* долгосрочных денежных пособиях для компенсации потери дохода в

результате инвалидности;
* дополнительной финансовой помощи в случае низкого дохода в ре*

зультате инвалидности;
* дополнительных или специальных пособиях наличными или натурой

для компенсации дополнительных расходов в результате инвалидности;
* различных видах денежных пособий (периодические денежные посо*

бия, единовременные пособия, сочетание обоих видов) и обстоятельствах,
при которых предусматриваются эти пособия;

* финансовой помощи для поддержания семей, в которых имеются дети
с тяжелой формой инвалидности;

* финансовой помощи (в виде субсидий или займов), предоставляемой
инвалидам для создания небольших предприятий, кооперативов и т.д.

* Наконец, предусматривают ли административные рамки существую*
щих систем социального обеспечения беспристрастное рассмотрение жа*
лоб инвалидов или членов их семей в отношении решений, касающихся
прав и пособий?

9. Здравоохранение
В какой мере службами здравоохранения ведает правительство, а в ка*

кой * частный сектор? Существует ли какое*либо сотрудничество между
государственным и частным секторами, например, в форме взаимного на*
правления пациентов? Действуют ли частные службы, главным образом,
на коммерческой основе или же существуют также службы, действующие
на добровольной или благотворительной основе? Насколько доступны раз*
личные секторы служб здравоохранения? Каков средний охват населения
медицинским обслуживанием?

Существует ли какая*либо система групп или центров первичной меди*
ко*санитарной помощи? Охватывает ли эта система также деревни и бед*
ные городские районы? Входят ли в обязанности системы первичной ме*
дико*санитарной помощи меры по предупреждению дефектов, определе*
нию и диагностике дефектов, элементарные меры по восстановлению тру*
доспособности, а также необходимые консультации? Находят ли эти обя*
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занности свое отражение в подготовке медицинского персонала?
Какие средства имеются на районном уровне для подготовки и руко*

водства персоналом групп первичной медико*санитарной помощи или для
вспомогательного обслуживания (например, предоставление медикамен*
тов, профессиональных консультаций)?

Существуют ли больницы общего профиля на региональном или рай*
онном уровнях? В какой мере эти больницы оборудованы для лечения
различного рода дефектов (ограниченной подвижности, органов чувств,
психических, внутренних)? Имеются ли какие*либо случаи нежелания
лечить некоторые категории инвалидов в рамках общих служб здравоох*
ранения (например, умственно отсталых)?

Предоставляются ли комплексные услуги по восстановлению трудоспо*
собности через специальные центры, которые могут выступать в качестве
пунктов, через которые осуществляется направление в интегрированные
системы служб здравоохранения и иных служб, так и прием пациентов из
них?

Существуют ли какие*либо надлежащие программы заблаговременно*
го выявления и лечения детей*инвалидов?

Какие специализированные медицинские службы существуют для ле*
чения особых случаев? Насколько они доступны для различных слоев на*
селения? Необходимо также привести описание системы направления в эти
службы.

Какие средства существуют для психиатрического лечения? Основаны
ли они, главным образом, на амбулаторном или стационарном лечении?
Существует ли стремление к преждевременной выписке из психиатричес*
ких лечебниц? В какой мере персонал общей системы здравоохранения
подготовлен для обслуживания психически больных пациентов? Существу*
ет ли понимание того, что потребности умственно отсталых лиц отличают*
ся от потребностей психически больных?

Предусмотрены ли какие*либо средства лечения для лиц, ставших ин*
валидами в результате наркомании? Достаточно ли хорошо подготовлен
персонал, чтобы разбираться в особенностях инвалидности, связанной с
наркоманией, и консультировать пациентов и членов их семей?

Представляются ли консультирование или услуги в области социаль*
ной помощи в рамках системы здравоохранения?

Предоставляются ли пациентам технические средства, как, например,
средства для передвижения, слуховые аппараты и приборы для лечения
через службы здравоохранения или в результате обращения в другие уч*
реждения?

Какие процедуры существуют для финансирования медицинского об*
служивания и приобретения технических средств? Субсидируется ли об*
служивание каким*либо образом?

Поощряются ли инвалиды и члены их семей к участию в принятии ре*
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шений в отношении процесса их собственной реабилитации? Подготовлен
ли медицинский персонал к осознанию важности такого участия?

Каковы характер и степень сотрудничества с такими аналогичными
службами, как службы в системе социального обеспечения, образования и
занятости?

Имеют ли женщины*инвалиды доступ к соответствующему медицинс*
кому обслуживанию?

10. Социальное обслуживание
Для того чтобы вести по возможности независимый образ жизни в об*

щине, инвалидам необходимо некоторое вспомогательное обслуживание.
Оно может предоставляться различными государственными или доброволь*
ными учреждениями.

Имеются ли в службах социального обеспечения, здравоохранения или
образования должностные лица, ответственные за консультативное и спра*
вочное обслуживание имеющих физические недостатки лиц и их семей?
Консультативное обслуживание может также предоставляться частными
учреждениями.

В какой степени лица, имеющие ограниченную подвижность, а также
недостатки зрения и слуха, снабжаются техническими средствами? Каким
образом эти средства распределяются и как покрываются расходы? Как
организовано их техническое обслуживание? Эти средства импортируют*
ся или производятся на месте? Существует ли необходимость их приспо*
собления к местным условиям?

Разработаны ли какие*либо меры для перевозки инвалидов? Каким об*
разом организован и финансируется такой транспорт? Обеспечивается ли
такой транспорт лишь в определенных случаях, например, для доступа к
медицинскому обслуживанию, образованию или работе или он может ис*
пользоваться более широко (например, для целей отдыха)? Каковы крите*
рии доступа к пользованию специальным транспортом?

Предусмотрено ли приспособление жилья к потребностям лиц, имею*
щих ограниченную подвижность (включая технические устройства и фи*
нансирование дополнительных расходов)? Каким образом инвалиды обес*
печиваются вышеуказанным?

Организовано ли оказание необходимой помощи для людей с серьезной
степенью инвалидности за пределами специальных учреждений? Предос*
тавляется ли какая*либо помощь членам семьи, ответственным за уход за
лицами с серьезной степенью инвалидности?

Существуют ли учреждения по уходу в течение дня или ограниченного
периода времени за детьми и взрослыми, страдающими инвалидностью?
Каким образом они организованы? Каковы критерии для пользования ими?

Каким образом решается вопрос с жильем для инвалидов, не имеющих
возможности проживать со своими семьями? Предоставляется ли жилье
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на краткосрочной, долгосрочной или постоянной основе? Какими права*
ми жители пользуются на индивидуальной и коллективной основе в том,
что касается своей повседневной жизни и деятельности? Сводится ли дея*
тельность к самому учреждению или охватывает сферы образования, ра*
боты, отдыха и социальной жизни в обычных условиях общины?

Какую роль инвалиды играют в деятельности служб, занимающихся их
обслуживанием? Участвуют ли они в планировании, управлении и оценке?

11. Религия
Существуют ли в различных религиозных общинах какие*либо воззре*

ния, которые указывали бы на особое отношение к инвалидам?
Занимаются ли какие*либо религиозные органы или организации свя*

занными с инвалидами вопросами, либо путем предоставления соответству*
ющих возможностей, либо путем оказания воздействия на отношение об*
щественности к инвалидам?

Какие возможности существуют для инвалидов для участия в религи*
озных обрядах и церемониях? Существуют ли какие*либо препятствия для
такого участия?

12.  Отдых, культура, спорт
Организуется ли какая*либо спортивная деятельность для инвалидов

на национальном, региональном или местном уровнях? Допускает ли та*
кая деятельность участие лиц с различными степенями инвалидности?
Принимают ли участие инвалиды в международных мероприятиях? Ка*
кое освещение получают спортивные мероприятия с участием инвалидов?

Открыты ли общества, занимающиеся вопросами отдыха, культуры, а
также социальными вопросами, для инвалидов?

Принимаются ли во внимание в деятельности, ориентированной на кон*
кретные группы (например, молодежь или женщины), потребности лиц,
страдающих физическими недостатками? Обеспечивается ли для инвали*
дов доступ в рестораны и гостиницы, кинотеатры, библиотеки и другие
культурные учреждения?

Освещается ли в средствах массовой информации положение инвали*
дов?

Предоставляется ли инвалидам возможность поднимать свои конкрет*
ные проблемы перед общественностью?

III. Рамки деятельности
А. Первоочередные задачи и стратегии

Существует необходимость определения как долгосрочных, так и крат*
косрочных целей. В них должны быть отражены местные условия, а так*
же содержаться указания на пути дальнейшего совершенствования и осу*
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ществления уже организованных мероприятий, а также нововведения.
Планирование обслуживания инвалидов, в соответствии с принципами уча*
стия и равных возможностей, может потребовать переориентации в отно*
шении уже имеющихся средств. Это не означает, что имеющийся персонал
и учреждения, занимающиеся реабилитацией, не должны приниматься в
расчет при разработке системы такого обслуживания; наоборот, необходи*
мо, по возможности, максимально использовать имеющиеся ресурсы.

Для разработки последовательной политики в отношении инвалидов
необходимо будет создать или усилить имеющиеся национальные комите*
ты, несущие ответственность за вопросы, касающиеся инвалидов. Роль та*
ких комитетов должна состоять в поощрении деятельности и инициатив
на местах, а также на национальном и региональном уровнях, и, кроме того,
содействовать совокупному использованию информации и ресурсов. Из*
лишняя координация деятельности может оказать сдерживающее, а не сти*
мулирующее воздействие. Для достижения успехов в удовлетворении по*
требностей инвалидов требуется широкий круг идей и решений.

В то время как долгосрочные цели указывают на улучшение возможно*
стей во всех областях для лиц, страдающих всеми видами инвалидности,
ограниченность ресурсов может потребовать сосредоточения на какой*либо
конкретной области. Это может быть достигнуто путем широких действий
по одному из следующих направлений: улучшение условий в конкретной
области (например, в первичной медико*санитарной помощи, образовании
или возможностях найма), сосредоточение деятельности в ограниченном
географическом районе для приобретения опыта, которые позднее мог бы
быть применен в других районах, или сосредоточение на проблемах групп,
интересы которых учитываются в наименьшей степени, с целью улучше*
ния таких условий.

Стратегии по улучшению возможностей для инвалидов в городских и
сельских районах нуждаются в учете существующих инфраструктур уч*
реждений здравоохранения и образования, а также экономических возмож*
ностей.

Вместо того чтобы прибегать к использованию взаимоисключающих
решений типа “либо*либо”, развивая высокоспециализированное обслужи*
вание в городских районах, или полностью децентрализованное “обслужи*
вание на безе общин” в отдаленных деревнях, следует рассмотреть возмож*
ность промежуточных решений. Одним из таких решений может быть со*
здание центра ресурсов малого масштаба в городах районного значения,
распространяющих свою деятельность на более позднем этапе на близле*
жащие деревни. Следует с особым вниманием рассматривать вопросы о том,
сможет ли запланированная программа или деятельность послужить раз*
витию дальнейших инициатив и вызвать необходимый энтузиазм, а так*
же явиться стимулом как для продолжения деятельности, так и для орга*
низации ее новых направлений.
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Хотя интерес, проявляемый к какой*либо кампании или показатель*
ному проекту в разгаре их проведения  может быть высок, необходимо обес*
печить долгосрочное участие в них ключевых лиц или групп. Вовлечение
инвалидов или их родственников в действующие целевые или инициатив*
ные группы может придать необходимый импульс постоянству усилий в
этой области.

Необходимо уделять особое внимание созданию профессиональных
групп, заинтересованных в развитии услуг для инвалидов, и имеющих воз*
можность участвовать в осуществлении программ в целях обеспечения рав*
ных возможностей.

В. Интегрированные или отдельные?
В соответствии с Всемирной программой действий, услуги для инвали*

дов должны, по возможности, предоставляться в рамках существующих
структур общества в области социальной, здравоохранения, образования
и труда. Там, где существует необходимость в специализированных учреж*
дениях по реабилитации, они должны соответственным образом организо*
вываться, с тем чтобы обеспечивать незамедлительное и долгосрочное вов*
лечение инвалидов в жизнь общества.

Тщательному рассмотрению должен быть подвергнут вопрос о том, мо*
гут ли быть преобразованы или усовершенствованы существующие шко*
лы, лечебные учреждения и т.д. для того, чтобы удовлетворять потребнос*
ти инвалидов. Требующиеся изменения, как физического, так и организа*
ционного характера, могут быть относительно небольшими; в любом слу*
чае, потребуются поддержка и помощь для изменения устоявшегося отно*
шения к лицам, обладающим физическими недостатками. В некоторых
случаях уровень развития учреждений по обслуживанию общей массы на*
селения может быть столь низок, что инвалиды извлекут больше пользы
для себя от специальных услуг, предназначенных для удовлетворения их
специфических потребностей, чем от просто формального включения их в
число пользователей несоответствующих их требованиям учреждений. В
этом случае важно спланировать последующий возврат к пользованию ус*
лугами, предназначенными для всего населения, когда их общий уровень
повысится. В противном случае, постоянное существование отдельного об*
служивания будет служить лишь исключению инвалидов из обычной жиз*
ни общества. Первоначально может оказаться реальным создать общие уч*
реждения по обслуживанию в местах с различными условиями для приоб*
ретения опыта, который может в дальнейшем использоваться повсемест*
но.

“Реально” существующие учреждения или осуществляемое мероприя*
тие можно легче сохранить и защитить от изменений политики или оче*
редности задач. В противном случае, при комплексном подходе может ока*
заться важным выделить социальную группу или пункт, несущие конк*
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ретную ответственность за инвалидов и обязанные следить за тем, чтобы
вопросы инвалидности не были упущены из внимания среди других.

В то время как обслуживание вне стационаров должно рассматривать*
ся как первоочередная задача, могут потребоваться некоторые виды пред*
назначенных для проживания инвалидов учреждений, которые не могут
жить самостоятельно или с семьей, в течение того или иного периода вре*
мени.

В альтернативном варианте с проживанием должно учитываться право
инвалидов в наиболее полной возможной степени участвовать в нормаль*
ной жизни своих общин. Поэтому дом для проживания взрослых или де*
тей, являющихся инвалидами, должен быть расположен в пределах обыч*
ной общины, поскольку места работы, учебы и проведения досуга должны
находиться, по мере возможности, в пределах общины.

Альтернативными для варианта с проживанием могут служить неболь*
шие центры по дневному присмотру и практические мероприятия по крат*
косрочному временному уходу.

Там, где будет сочтено необходимым организовать специальные шко*
лы, они предпочтительно должны иметь форму дневных школ, а не интер*
натов.

В некоторых странах общепринятым является проживание в школах*
интернатах или другие формы проживания в общине. Инвалидам не дол*
жны препятствовать в принятии решения об использовании такого вида
проживания.

С. Развитие людских ресурсов
Подготовка по вопросам реабилитации и предупреждения является не*

обходимой для успеха любой программы по проблемам инвалидов. По*
скольку факторы культурного характера играют решающую роль, опыт не
может быть просто взят со стороны. Наряду с предупреждением инвалид*
ности и реабилитации в узком смысле, цель равных возможностей для ин*
валидов предполагает фундаментальные сдвиги в отношении к лицам, стра*
дающим физическими недостатками. Участие инвалидов в жизни обще*
ства в целом и в осуществлении услуг, предназначенных для инвалидов,
имеет последствия как для подготовки, так и для организации обслужива*
ния. Требования к подготовке касаются как нового персонала, так и лиц,
работающих по профессии, связанной с инвалидностью, работников, спе*
циализирующихся в данной области, и специалистов по обслуживанию
людей в общем плане.

Для поощрения интеграции детей*инвалидов, например, в систему
обычных школ подготовка учителей должна включать уделение серьезно*
го внимания потребностям детей, страдающих физическими недостатка*
ми. Также необходимо понимание со стороны администрации и вспомога*
тельного персонала. Должно быть усилено сотрудничество между родите*
лями и учителями с целью поддержки со стороны всех родителей.



41

Элементы или отдельные пункты, касающиеся проблем инвалиднос*
ти и потенциальных возможностей инвалидов, должны включаться в про*
граммы общей подготовки, например, для работников здравоохранения,
социальной сферы и учителей. Подготовка работников более специали*
зированных областей, занимающихся реабилитацией, как, например, фи*
зиотерапевтов, протезистов и т.д., также необходима, как и дальнейшее
совершенствование и повышение квалификации уже имеющихся работ*
ников. Вероятно, может быть разработан общий компонент подготовки и
затем приспособлен к требованиям различных профессий, а также по от*
ношению к добровольным работникам. Учебные программы для таких
курсов обучения должны разрабатываться преподавательским составом,
специалистами, работающими с  инвалидами, и самими инвалидами.

Элементами, включаемыми в комплекс подготовки, могут быть:
* понимание медицинских и социальных причин инвалидности;
* определение и предупреждение;
* методы реабилитации;
* участие инвалидов;
* личный опыт инвалидности.
Особое внимание должно уделяться возникающим социальным пробле*

мам, а не только медицинским и техническим аспектам данной проблемы.
Для обеспечения того, чтобы специально подготовленный персонал про*

должал работать в области инвалидности, должна быть задействована сис*
тема продвижения по службе. В противном случае, будет существовать се*
рьезная опасность того, что квалифицированный персонал будет покидать
данную область деятельности при появлении более привлекательных пер*
спектив в продвижении по службе. Следует поощрять создание профессио*
нальных ассоциаций как средства повышения профессионального прести*
жа и компетенции.

На ряде уровней может иметь место мобилизация ресурсов самих инва*
лидов. Организации инвалидов будут нуждаться в поощрении и помощи
как на начальных этапах развития, так и на более позднем этапе укрепле*
ния деятельности. В то время как поддержка правительства является важ*
ной при установлении законности и важного значения таких организаций,
тем не менее, необходимо, чтобы инвалиды проявляли инициативу и даль*
нейшую заинтересованность в определении форм организации, наилучшим
образом отвечающих их потребностям.

В дополнение к самим инвалидам семьи и члены общин должны привле*
каться к деятельности по уходу и совершенствованию необходимой помощи
лицам, страдающим физическими недостатками. Применяемый Всемирной
организацией здравоохранения подход “Реабилитация с опорой на общину”
является хорошим примером того, как этого можно добиться. Другими пу*
тями может быть развитие сетей взаимопомощи для родителей и создание
организаций по помощи детям*инвалидам, управляемых их родителями.
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Для того чтобы начать и продолжать развитие ресурсов на уровне об*
щины, в рамках одного подхода могут быть организованы штатные долж*
ности на региональном уровне для развития и поощрения использования
ресурсов общины и оказания помощи инвалидам и их семьям в создании и
развитии их собственных организаций. Другой альтернативой является
более широкое использование добровольцев в организаторской деятельно*
сти в общине.

В то время как существуют аргументы в пользу участия как  професси*
оналов, так и добровольцев, во многих случаях наиболее реалистичным
подходом может явиться сочетание обоих способов.

 D.  Управление
На национальном уровне вопросы, касающиеся инвалидов, должны ре*

шаться в рамках соответствующих министерств. Однако если не будут при*
ниматься административные меры по обеспечению уделения соответству*
ющего внимания вопросам инвалидов, может произойти их игнорирова*
ние как маловажных вопросов, по сравнению с другими проблемами. Не*
обходимо создать национальный комитет или аналогичный орган, кото*
рый занимался бы оказанием содействия и осуществлением контроля в от*
ношении деятельности в рамках различных министерств, государственных
учреждений и неправительственных организаций.

Важно, чтобы такой координационный комитет не был бы привязан к
какому*либо конкретному сектору, а имел бы прямой доступ к директив*
ным органам на самом высоком уровне. Все заинтересованные стороны дол*
жны принимать участие в работе организаций инвалидов. Первоначаль*
но, пока будет создаваться структура координации, одному лицу может
быть поручено заниматься проблемами инвалидов.

Аналогичный координационный орган, несущий ответственность за
деятельность в рамках района, потребуется на региональном уровне. Мес*
тные или районные организации инвалидов должны участвовать в приня*
тии решений на этом уровне.

На региональном или районном уровне также важно рассмотреть воп*
рос о том, какая административная структура является необходимой для
поддержки децентрализованного подхода к оказанию помощи и поддерж*
ки инвалидам. Подход к обслуживанию инвалидов без использования ста*
ционарных учреждений потребует серьезной административной поддерж*
ки как для обеспечения координации, так и для продолжения деятельнос*
ти. Независимо от того, будут ли работники на местах на уровне общины
профессиональными работниками здравоохранения, работниками социаль*
ной сферы или добровольцами, будет существовать необходимость в руко*
водстве, поддержке, обновлении знаний и навыков, а также в финансовой
поддержке.

Также будет существовать необходимость в справочных службах по
проблемам, которые не могут быть решены на местном уровне. Следует так*
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же рассмотреть вопрос о том, можно ли будет достигнуть этого с помощью
существующих административных структур на уровне района или через
посредство более независимой координационной группы или центра, опи*
рающихся на профессиональную помощь из нескольких источников. В от*
личие от координационного комитета, который будет в некотором роде осу*
ществлять координацию в вопросах политики, подобный центр будет не*
сти ответственность в основном за справочную и оценочную деятельность
в отношении отдельных случаев и за руководство и консультирование ра*
ботников на местах в группах первичной медико*санитарной помощи, в
школах и т.д.

Е.  Финансирование обслуживания
Дополнительное обслуживание, в котором нуждаются инвалиды, дол*

жно, по мере возможности, составлять часть общей системы обслужива*
ния в стране. Финансирование такого обслуживания поэтому должно вклю*
чаться в регулярные бюджеты, по крайней мере, в такой же степени, как
другие виды обслуживания, финансируемые правительствами.

В случае необходимости, должно производиться перераспределение в
рамках бюджетов по секторам. Однако у некоторых стран может быть чрез*
вычайно ограниченный объем государственных финансов и отсутствовать
возможность для расширения или перераспределения. Поэтому должны
быть рассмотрены возможности привлечения других источников финан*
сирования. Средства из других источников финансирования могут посту*
пать через систему социального обеспечения или специальные фонда.

Если услуги оплачиваются через систему социального обеспечения, а
не из регулярного бюджета, то это означает, что расходы инвалидов на ле*
чение, технические средства и т.д. компенсируются из фондов социально*
го обеспечения. Расходы по приспособлению школ или мест работы могут
также покрываться из бюджета системы социального обеспечения. Одна*
ко это является довольно сложным средством финансирования в интере*
сах инвалидов, влекущим за собой высокие административные расходы.

Специальные фонды могут создаваться на основе аналогов, предназна*
ченных для социальных целей. Примером этого может быть исламская
система “закат”, согласно которой религиозным налогом облагаются не*
которые виды личной собственности. Фонды перераспределяются в инте*
ресах отдельных лиц или учреждений, действующих в интересах инвали*
дов, или других групп, находящихся в неблагоприятном положении.

Фонды могут создаваться на национальном или местном уровнях, доб*
ровольными ассоциациями или при поддержке правительства. В любом
случае, в деятельности по сбору средств следует избегать подхода с исполь*
зованием стереотипа, при котором инвалиды выступали бы в роли объек*
тов жалости, а не как обычные сограждане. В некоторых странах были орга*
низованы национальные целевые фонды в интересах инвалидов. В то вре*
мя как добровольный сбор средств во многих странах может быть более при*
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емлемым, чем увеличение налогообложения на социальные расходы, ин*
валиды могут неохотно пользоваться услугами, предоставляемыми в виде
благотворительности, а не как своим правом.

Не следует забывать, что ряд маломасштабных проектов и инициатив
может финансироваться через местные взносы и в рамках программ “са*
мопомощи”. Если в рамках местной общины можно изыскать место и ра*
бочую силу, то расходы по организации небольшого центра по дневному
уходу или надомного производства какой*либо продукции для продажи на
местных рынках не окажутся слишком большими. Несколько семей, чле*
нами которых являются инвалиды, могут первоначально организовать со*
вместную деятельность на кооперативных началах. Существует возмож*
ность использования местных традиций самопомощи и взаимного сотруд*
ничества.

Международное сотрудничество в разработке программ и проектов в
интересах инвалидов может осуществляться рядом учреждений:

* организациями Организации Объединенных Наций;
* двусторонними программами помощи в области развития;
* межправительственными организациями;
* международными неправительственными организациями.
Финансирование через такие учреждения обычно осуществляется в те*

чение ограниченного периода времени, что требует постепенного усиления
участия страны, пользующейся помощью. Со стороны правительств может
потребоваться предоставление частичного финансирования, кадров или
зданий, соответствующих взносам.

Хотя внешняя помощь может оказаться бесценной в начале осуществ*
ления новых проектов, существует опасность того, что учреждения*доно*
ры будут преследовать свои собственные цели и задачи, а не поддерживать
цели национальных программ в интересах инвалидов. Важно, чтобы стра*
ны определяли свои потребности и то, каким образом эти потребности мо*
гут быть осуществлены в результате практической деятельности в соответ*
ствии с принципами Всемирной программы действий и Десятилетия инва*
лидов Организации Объединенных Наций; чтобы они оценивали свои соб*
ственные потенциальные ресурсы, а не принимали готовые предложения
со стороны.

Задачей национального координационного комитета должно быть упо*
рядочение взносов международных учреждений, занимающихся финанси*
рованием, с целью избежать дублирования и добиться наилучшего исполь*
зования имеющихся ресурсов.

F.  Статистические данные
Необходимость в наличии статистических данных и надежного факти*

ческого материала в области инвалидности часто рассматривается в каче*
стве первоочередной задачи. В то время как сбор данных о положении ин*
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валидов и их изучение является как необходимым, так и желательным,
нужно проявлять определенную осторожность, прежде чем определять эту
задачу в качестве первоочередной.

Необходимые действия часто могут быть предприняты без наличия точ*
ных данных о числе имеющихся инвалидов. Приспособление физической
или социальной структуры может происходить независимо от того, большим
или малым является число инвалидов. Улучшение средств обслуживания
или лучший к ним доступ для инвалидов может на практике выявить ранее
не учитывающиеся группы. Частично неопределенность в отношении пре*
обладающих видов инвалидности вызвана сегрегацией и исключением ин*
валидов из обычной жизни общества.

Любой сбор статистических данных об инвалидах должен быть тесно
связан с подготовкой программ действий, целью улучшения положения
инвалидов. Сбор данных без учета данной цели в качестве основной может
лишь отсрочить осуществление положительных действий, создавая среди
инвалидов и их семей ощущение того, что они подвергаются изучению, но
при этом им не оказывается какая*либо помощь.

Для обеспечения того, чтобы план исследования отвечал их интере*
сам, инвалиды и их организации должны принимать участие в плани*
ровании и осуществлении такого сбора данных.

  G. Информация
Отсутствие обмена информацией может серьезно затруднить развитие

координационных программ в интересах инвалидов. Даже когда ресур*
сы, используемые при реабилитации, незначительны и рассредоточены,
может отсутствовать информация о другой аналогичной деятельности в
этой области. Доступ к информации о новой деятельности может быть осо*
бенно затруднен в развивающихся странах, где существуют трудности при
доступе к литературным и профессиональным изданиям. Не только про*
фессиональные работники, но в большей степени инвалиды и их семьи
имеют всеобъемлющую информацию об инвалидности и возможностях,
существующих для улучшения их положения. Национальный центр ре*
сурсов, организация по распространению информации или банк данных
могли бы явиться важным шагом в направлении улучшения потока ин*
формации по вопросам инвалидности, реабилитации и уравнивания воз*
можностей; соответственно этот вопрос должен рассматриваться в каче*
стве одной из первоочередных задач.
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СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (ВЫДЕРЖКИ)

Приняты резолюцией 48\96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20
декабря 1993 года

I. Предпосылки для равноправного участия
Правило 1. Углубление понимания проблемы

Государствам следует принять меры для углубления понимания в об*
ществе положения инвалидов их прав, потребностей, возможностей и их
вклада.

1. Государствам следует обеспечить, чтобы компетентные органы рас*
пространяли среди инвалидов, их семей, специалистов и широкой обще*
ственности самую последнюю информацию о программах и услугах, пред*
назначенных для инвалидов. Такая информация должна представляться
инвалидам в доступной форме.

2. Государствам следует организовывать и поддерживать информаци*
онные кампании, касающиеся проблем инвалидов, сообщая при этом, что
инвалиды являются гражданами с такими же правами и обязанностями,
что и другие граждане. Это оправдывало бы принятие мер, направленных
на устранение всех препятствий на пути к всестороннему участию инвали*
дов в жизни общества.

3. Государствам следует поощрять, чтобы средства массовой информа*
ции показывали инвалидов в положительном свете; по этому вопросу не*
обходимо проводить консультации с организациями инвалидов.

4. Государствам следует обеспечить, чтобы в программах просвещения
общественности отражались все аспекты принципа всестороннего участия
инвалидов в жизни общества и их равноправия.

5. Государствам следует приглашать инвалидов, членов их семей и их
организации принимать участие в программах просвещения общественно*
сти, касающихся положения инвалидов.

6. Государствам следует поощрять, чтобы предприятия в частном сек*
торе включали вопросы, касающиеся инвалидов, во все аспекты их дея*
тельности.

7. Государствам следует разрабатывать и поощрять осуществление про*



47

грамм, направленных на углубление понимания инвалидами их прав и воз*
можностей. Повышение самообеспечения и расширение прав позволит ин*
валидам воспользоваться предоставляемыми им возможностями.

8. Углубление понимания проблемы должно стать важной частью обра*
зовательных программ для детей*инвалидов и программ реабилитации.
Инвалиды могли бы также оказывать друг другу помощь в углублении по*
нимания проблемы в рамках мероприятий своих собственных организа*
ций.

9. Углубление понимания проблемы должно стать частью образователь*
ных программ для всех детей и должно быть включено в учебные курсы
для преподавателей и подготовки всех специалистов.

Правило 2.  Медицинское обслуживание
Государствам следует обеспечить эффективное медицинское обслужи*

вание инвалидов.
1. Государствам следует обеспечить меры для разработки программ ран*

него обнаружения, оценки и лечения дефектов, осуществлением  которых
будут заниматься многодисциплинарные группы специалистов. Это позво*
лит предупреждать и сокращать масштабы инвалидности или устранять
ее последствия. Следует обеспечить всестороннее участие в таких програм*
мах инвалидов и членов их семей на индивидуальной основе, а также орга*
низаций инвалидов в процессе планирования и оценки деятельности.

2. Следует организовать подготовку работников местных общин для
участия в такой деятельности, как раннее обнаружение дефектов, оказа*
ние первой помощи и направление в соответствующие учреждения сферы
социального обслуживания.

3. Государствам следует обеспечить предоставление инвалидам, особен*
но младенцам и детям, медицинского обслуживания на том же уровне и в
рамках той же системы, что и другим членам общества.

4. Государствам следует обеспечить надлежащую подготовку и осна*
щение врачей и другого медицинского персонала всем необходимым для
медицинского обслуживания инвалидов и обеспечить им доступ к соот*
ветствующим методам и средствам лечения.

5. Государствам следует обеспечить, чтобы врачи и другой  медицинс*
кий персонал получали надлежащую подготовку, с тем чтобы они не пред*
лагали родителям неправильные рекомендации, ограничивающие тем са*
мым выбор для их детей. Этот процесс подготовки должен идти постоянно
и основываться на самой последней информации.

6. Государствам следует обеспечить, чтобы инвалиды имели доступ к
любым видам постоянного лечения и получали лекарственные препараты,
которые могут им потребоваться для поддержания или повышения уровня
их жизнедеятельности.
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Правило 3. Реабилитация
Государствам следует обеспечить предоставление инвалидам услуг по

реабилитации, с тем чтобы позволить им достигнуть и поддерживать опти*
мальный уровень их самостоятельности и жизнедеятельности.

1. Государствам следует разрабатывать национальные программы реа*
билитации для всех групп инвалидов. В основе таких программ должны
лежать фактические потребности инвалидов и принципы всестороннего
участия в жизни общества и равноправия.

2. В подобные программы следует включать широкий диапазон мер, в
частности, базовую подготовку для восстановления или компенсации ут*
раченной функции, консультирование инвалидов и членов их семей, раз*
витие самообеспечения и предоставление, по мере необходимости, таких
услуг, как осуществление оценки и предоставление рекомендаций.

3. Все инвалиды, в том числе с высокой степенью инвалидности и/или
множественной инвалидностью, нуждающиеся в реабилитации, должны
иметь доступ к ней.

4. Инвалиды и их семьи должны иметь возможность участвовать в раз*
работке и осуществлении мер, связанных с их реабилитацией.

5. Все службы реабилитации должны находиться в общинах, в которых
проживают инвалиды. Однако в определенных случаях и в конкретных
учебных целях могут, если это целесообразно, организовываться специаль*
ные временные курсы по реабилитации, при обучении на которых инвали*
ды будут проживать в соответствующих учреждениях.

6. Следует поощрять участие инвалидов и их семей в работе по реабили*
тации, например, в качестве преподавателей, инструкторов или консуль*
тантов.

7. При разработке или оценке программ реабилитации государствам
следует использовать опыт организаций инвалидов.

Правило 4. Вспомогательные услуги
Государствам следует обеспечить расширение и предоставление вспо*

могательных услуг инвалидам, включая вспомогательные устройства, с тем
чтобы содействовать им в повышении уровня их независимости в повсед*
невной жизни и в осуществлении их прав.

1. Государства должны обеспечить предоставление вспомогательных
устройств и оборудования, индивидуальной помощи и услуг переводчика
с учетом потребностей инвалидов, поскольку эти меры играют важную роль
в создании равных возможностей.

2. Государствам следует поддерживать разработку, производство, рас*
пределение и обслуживание вспомогательных устройств и оборудования и
распространение о них информации.

3. Для этого необходимо использовать, как правило, имеющиеся тех*
нические знания и опыт. В странах с высоким уровнем развития техноло*
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гии необходимо полностью использовать технологический потенциал для
повышения качества и эффективности вспомогательных устройств и обо*
рудования. Важно стимулировать разработку и производство более простых
и менее дорогостоящих устройств, используя, по возможности, местный
материал и местную производственную базу. К производству таких уст*
ройств можно было бы привлекать и самих инвалидов.

4. Государствам следует признать, что все инвалиды, которые нужда*
ются во вспомогательных устройствах, должны иметь возможности, в том
числе финансовые, чтобы ими пользоваться. Это может означать, что вспо*
могательные устройства должны предоставляться бесплатно или по такой
низкой цене, которая будет доступна инвалидам или их семьям.

5. В реабилитационных программах по производству вспомогательных
устройств и оборудования государствам следует учитывать особые потреб*
ности детей*инвалидов обоего пола в том, что касается дизайна, прочности
и соответствия вспомогательных устройств и оборудования возрастным ха*
рактеристикам.

6. Государствам следует поддерживать разработку и внедрение про*
грамм оказания индивидуальной помощи и услуг по языковому переводу,
особенно лицам с тяжелой и/или множественной формой инвалидности.
Такие программы могли бы повысить уровень участия инвалидов в повсед*
невной жизни, в домашних делах, на производстве, в школе и в проведе*
нии досуга.

7. Программы индивидуальной помощи следует разрабатывать таким
образом, чтобы инвалиды, которые ими воспользуются, имели возможность
оказывать решающее воздействие на формы осуществления этих программ.

II. Целевые области для создания равных возможностей
Правило 5. Доступность

Государствам следует признать важность обеспечения доступности в
процессе создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах
жизни общества. Что касается лиц, имеющих любые формы инвалиднос*
ти, то государствам следует:

а) осуществлять программы действия, с тем чтобы сделать материаль*
ное окружение доступным для инвалидов;

б) принимать меры для обеспечения им доступа к информации и ком*
муникациям.

а) Доступ к материальному окружению
1. Государствам следует принимать меры для устранения барьеров, пре*

пятствующих использованию материального окружения. В число таких мер
следует включить разработку стандартов и руководящих принципов, а так*
же рассмотрение вопроса о принятии законодательных актов, направленных
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на обеспечение доступа к различным объектам общего пользования, таким,
как жилые помещения, здания, услуги общественного транспорта и другие
транспортные средства, улицы и другие объекты уличного окружения.

2. Государствам следует обеспечить, чтобы архитекторы, инженеры*
строители и другие специалисты, которые, в силу своей профессии, зани*
маются проектированием и созданием материального окружения, имели
доступ к адекватной информации о политике по вопросам, касающимся
инвалидов, и о мерах по обеспечению доступности.

3. При проектировании и создании материального окружения следует
с самого начала процесса проектирования включать требования о его дос*
тупности.

4. При разработке стандартов и норм, регулирующих доступность для
инвалидов, следует проводить консультации с организациями инвалидов.
Их следует также привлекать к участию в этой деятельности на местах с
самого начала этапа планирования при разработке проектов строительства
общественных объектов, что позволит обеспечить максимальную степень
доступности для инвалидов к материальному окружению.

б) Доступ к информации и коммуникациям
5. Инвалидам и, при необходимости, их семьям и защитникам их инте*

ресов следует на всех этапах предоставлять доступ ко всей информации,
касающейся диагноза, прав и имеющихся услуг и программ. Такую инфор*
мацию следует представлять в форме, доступной для инвалидов.

6. Государствам следует разрабатывать стратегии, призванные сделать
информационные услуги и документы доступными для различных групп
инвалидов. Должны применяться шрифт Брайля, фонографические запи*
си, крупные шрифты и другие соответствующие технологии, с тем чтобы
лица с дефектами зрения имели доступ к письменной информации и доку*
ментации. Точно так же следует применять соответствующие технологии
для обеспечения доступа к звуковой информации лиц с дефектами слуха
или трудностями понимания.

7. Следует позаботиться о том, чтобы язык жестов применялся для обу*
чения глухих детей, в их семьях и общинах.

8. Следует также позаботиться о нуждах лиц с другими коммуникатив*
ными дефектами.

9. Государствам следует побуждать средства массовой информации, осо*
бенно телевидение, радио и газеты, обеспечивать доступность их услуг.

10. Государствам следует обеспечивать, чтобы новые компьютеризиро*
ванные информационные системы услуг, предоставляемые населению,
были с самого начала их использования или в результате необходимой адап*
тации доступными для инвалидов.

11. При разработке мер по обеспечению доступа к услугам в области
информации следует проводить консультации с организациями инвалидов.
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Правило 6. Образование
Государствам следует признавать принцип равных возможностей в об*

ласти начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и
взрослых, имеющих инвалидность, в интегрированных структурах. Им
следует обеспечивать, чтобы образование инвалидов являлось неотъемле*
мой частью системы образования.

1. Ответственность за образование инвалидов в интегрированных струк*
турах следует возложить на органы общего образования. Следует обеспе*
чить, чтобы вопросы, связанные с образованием инвалидов, являлись со*
ставной частью национального планирования в области образования, раз*
работки учебных программ и организации учебного процесса.

2. Обучение в обычных школах предполагает обеспечение услуг пере*
водчиков и других надлежащих вспомогательных услуг. Следует обеспе*
чить адекватный доступ и вспомогательные услуги, призванные удовлет*
ворять нужды лиц с различными формами инвалидности.

3. К процессу образования на всех уровнях следует привлекать роди*
тельские группы и организации инвалидов.

4. В тех государствах, где образование является обязательным, его сле*
дует обеспечивать для детей обоего пола с различными формами и степе*
нями инвалидности, включая самые тяжелые формы.

5. Особое внимание следует уделять следующим лицам:
а) детям самого юного возраста, являющимся инвалидами;
б) детям*инвалидам дошкольного возраста;
в) взрослым*инвалидам, особенно женщинам.
6. Для обеспечения инвалидам возможностей в области образования в

обычной школе государствам следует:
а) иметь четко сформулированную политику, понимаемую и принима*

емую на уровне школ и в более широких рамках общины;
б) обеспечить гибкость учебных программ, возможность вносить в них

добавление и изменение;
в) предоставлять высококачественные учебные материалы, обеспечить

на постоянной основе подготовку преподавателей и оказание им поддерж*
ки.

7. Совместное обучение и общинные программы следует рассматривать
как дополняющие элементы экономически эффективной системы обуче*
ния и профессиональной подготовки инвалидов. В рамках национальных
программ, в основе которых лежат программы общин, следует поощрять
общины использовать и развивать их ресурсы в целях обеспечения образо*
вания для инвалидов на месте.

8. В случаях, когда система общего школьного образования все еще не
удовлетворяет адекватным образом потребностям всех инвалидов, можно
предусмотреть специальное обучение. Оно должно быть направлено на под*
готовку учащихся к обучению в системе общего школьного образования, и
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должно быть тесно с ним связано. Для учащихся*инвалидов следует, как
минимум, выделять ту же долю ресурсов на образование, что и для уча*
щихся не являющихся инвалидами. Государствам следует стремиться к по*
степенной интеграции специальных учебных заведений в систему общего
образования. Как известно, в настоящее время специальное обучение, воз*
можно, является в ряде случаев наиболее приемлемой формой обучения
некоторых учащихся*инвалидов.

9. Ввиду особых коммуникативных потребностей глухих и слепоглухо*
немых, возможно, целесообразнее организовывать их обучение в специаль*
ных школах или специальных классах, для таких лиц или в специальных
группах в обычных школах. В частности, на первоначальном этапе особое
внимание необходимо уделять отвечающему культурным особенностям
обучению, которое приведет к эффективному овладению навыками обще*
ния и достижению глухими или слепоглухонемыми максимальной само*
стоятельности.

Правило 7. Занятость
Государствам следует признать принцип, в соответствии с которым ин*

валиды должны получить возможность осуществлять свои права челове*
ка, особенно в области занятости. Как в сельской местности, так и в город*
ских районах они должны иметь равные возможности для занятия произ*
водительной и приносящей доход трудовой деятельностью на рынке тру*
да.

1. Законы и правила в области занятости не должны быть дискримина*
ционными в отношении инвалидов и не должны создавать препятствий для
их трудоустройства.

2. Государствам следует активно поддерживать включение инвалидов
в свободный рынок труда. Такая активная поддержка может осуществлять*
ся с помощью различных мероприятий, включая профессиональную под*
готовку, установление стимулируемых квот, резервируемое или целевое
трудоустройство, предоставление ссуд или субсидий мелким предприяти*
ям, заключение специальных контрактов и предоставление преимуще*
ственных прав на производство или оказание других видов технической
или финансовой помощи предприятиям, нанимающим рабочих*инвалидов.
Государствам следует побуждать нанимателей осуществлять разумные
меры для создания инвалидам соответствующих условий.

3. Программы действий государств могли бы включать:
а) меры по проектированию и приспособлению рабочих мест и рабочих

помещений таким образом, чтобы они были доступны для лиц с различны*
ми формами инвалидности;

б) меры поддержки в использовании новых технологий и в разработке и
производстве вспомогательных устройств, приспособлений и оборудования
и меры по облегчению доступа инвалидов к таким средствам и оборудова*
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нию, с тем чтобы они могли получить и сохранять за собой рабочее место;
в) обеспечение надлежащего обучения и трудоустройства, а также по*

стоянной поддержки, например, индивидуальной помощи и услуг перевод*
чиков.

4. Государствам следует организовывать и поддерживать кампании по
расширению осведомленности общественности, призванные способствовать
преодолению негативного отношения и предрассудков к рабочим*инвали*
дам.

5. Государства, как наниматели, должны создавать благоприятные ус*
ловия для трудоустройства инвалидов в государственном секторе.

6. Государствам, организациям работников и нанимателям следует со*
трудничать в реализации равноправной политики в области найма и про*
движения по службе, улучшении условий труда, уровня заработной пла*
ты, в принятии мер по улучшению трудового окружения с целью недопу*
щения травм  и повреждений, ведущих к потере трудоспособности, и мер
по реабилитации работников, получивших травму на производстве.

7. Во всех случаях следует преследовать цель трудоустройства инвали*
дов, которые не могут устроиться на работу в условиях свободного рынка.
В качестве варианта трудоустройства инвалидов, которые не могут устро*
иться на работу в условиях свободного рынка, могут быть созданы неболь*
шие хозяйственные единицы, предоставляющие гарантированное или обес*
печенное соответствующими средствами трудоустройство. Важно, чтобы
качество таких программ оценивалось с точки зрения их целесообразнос*
ти и достаточности для обеспечения возможностей по трудоустройству ин*
валидов на рынке труда.

8. Следует принимать меры для вовлечения инвалидов в разработку
программ подготовки кадров и программ занятости в частном и неофици*
альном секторах.

9. Государствам, организациям работников и нанимателям следует со*
трудничать  с организациями инвалидов во всех усилиях, направленных
на создание возможностей для подготовки кадров и в области занятости,
включая установление гибкого рабочего графика, неполного рабочего дня,
разделение должностей, самостоятельную занятость инвалидов и соответ*
ствующий уход за ними.

Правило 8.  Поддержание доходов и социальное обеспечение
Государства несут ответственность за предоставление социального обес*

печения инвалидам и поддержание их доходов.
1. Государствам следует обеспечить поддержание надлежащих доходов

инвалидов, которые, в силу нетрудоспособности или по причинам, связан*
ным с нетрудоспособностью, временно утратили возможность зарабатывать
средства к существованию, или заработок которых уменьшился или кото*
рые не имеют возможности найти работу. Государствам следует обеспечить,
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чтобы при оказании помощи во внимание принимались издержки, кото*
рые часто несут инвалиды и их семьи в результате инвалидности.

2. В странах, в которых существуют или создаются системы социально*
го обеспечения, социального страхования или другие подобные системы
вспомоществования для всего населения, государствам следует обеспечи*
вать, чтобы такие системы не игнорировали интересы инвалидов и не яв*
лялись дискриминационными по отношению к ним.

3. Государствам следует также обеспечивать материальную поддержку
и социальную защиту лицам, которые взяли на себя заботу об инвалиде.

4. В системы социального обеспечения следует включать меры по вос*
становлению потенциала инвалидов в получении доходов. В этих системах
следует предусматривать также организацию, развитие и финансирование
профессионально*технического обучения и оказания содействия такому
обучению. Они должны также оказывать содействие службам, обеспечи*
вающим занятость.

5. Программы социального обеспечения должны также стимулировать
усилия самих инвалидов, направленные на поиск работы, которая прино*
сила бы доход или восстанавливала их доходы.

6. Материальную помощь инвалидам следует оказывать до тех пор, пока
сохраняется состояние инвалидности, причем таким образом, чтобы инва*
лиды стремились найти работу. Такую помощь следует сокращать или пре*
кращать только после того, как инвалид начинает получать адекватный и
гарантированный доход

7. Государства, где услуги в области социального обеспечения в значи*
тельной степени предоставляются частным сектором, должны поощрять
местные общины, благотворительные организации и семьи разрабатывать
собственные меры и стимулы для обеспечения занятости и связанной с ней
деятельности для инвалидов.

Правило 9. Семейная жизнь и свобода личности
Государствам следует оказывать содействие инвалидам с целью обеспе*

чения в полном объеме их участия в семейной жизни. Государствам следу*
ет поддерживать право инвалидов на личную свободу и обеспечивать, что*
бы в законодательстве не допускалась дискриминация в отношении инва*
лидов в том, что касается половых отношений, брака и материнства или
отцовства.

1. Инвалидам следует обеспечивать возможность проживать совместно
со своими семьями. Государствам следует содействовать тому, чтобы кон*
сультационные услуги по вопросам семьи включали соответствующие ус*
луги, связанные с инвалидностью и ее влиянием на семейную жизнь. Се*
мьи, имеющие инвалидов, должны иметь возможность пользоваться пат*
ронажными услугами, а также иметь дополнительные возможности для
ухода за инвалидами. Государствам следует устранять все неоправданные
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препятствия для лиц, желающих обеспечить уход или усыновить ребенка*
инвалида или взрослого инвалида.

2. Инвалиды не должны быть лишены возможности ощущать себя
полноценными в половом отношении людьми, вступать в половые отноше*
ния и иметь детей. Учитывая, что инвалиды могут испытывать трудности
при вступлении в брак и создании семьи, государствам следует содейство*
вать возможности получать соответствующие консультации. Инвалиды
должны иметь равный с другими членами общества доступ к вопросам пла*
нирования семьи, а также предоставляемой в доступной форме информа*
ции о половых функциях их организма.

3. Государствам следует содействовать изменению негативных стерео*
типов в вопросах брака инвалидов, их половой жизни и права иметь детей,
которые все еще существуют в обществе, особенно в отношении девочек* и
женщин*инвалидов. Средства массовой информации следует поощрять
играть важную роль в борьбе с этими негативными стереотипами.

4. Необходимо всесторонне информировать инвалидов и их семьи о том,
как оградить себя от сексуальных и других форм посягательств. Инвали*
ды особенно уязвимы в этом отношении в семье, общине или в лечебных
заведениях и нуждаются в просвещении в вопросе о том, как избежать по*
сягательства, как определить, когда такое посягательство происходит, и
как сообщать о таких случаях.

Правило 10. Культура
Государства обеспечивают вовлечение инвалидов в культурную жизнь

и обеспечивают им возможность участия на равной основе в культурной
жизни.

1. Государствам следует обеспечить, чтобы инвалиды, проживающие
как в городских, так и в сельских районах, имели возможность использо*
вать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал не
только для своего блага, но и для обогащения всего общества. Примерами
такой деятельности являются занятия хореографией, музыкой, литерату*
рой, театром, пластическими видами искусств, живописью и вязанием.
Особое внимание, особенно в развивающихся странах, следует обратить на
такие традиционные и современные виды искусств, как кукольные поста*
новки, декламирование стихов и публичное чтение прозаических произ*
ведений.

2. Государствам следует содействовать доступности таких культурно*
просветительных учреждений, как театры, музеи, кинотеатры и библио*
теки и возможности их использования.

3. Государствам следует разрабатывать и использовать специальные
технические средства в целях расширения доступа инвалидов к литератур*
ным произведениям, фильмам и театральным постановкам.
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Правило 11. Отдых и спорт
Государства примут меры для обеспечения инвалидам равных возмож*

ностей для отдыха и занятий спортом.
1. Государствам следует принимать меры для обеспечения доступа ин*

валидов к местам отдыха и занятий спортом, гостиницам, пляжам, спортив*
ным аренам, спортивным залам и т.д. Эти меры должны включать оказа*
ние поддержки персоналу, осуществляющему программы по организации
отдыха и занятий спортом, в том числе проекты, предусматривающие раз*
работку методики обеспечения доступности, а также по обеспечению учас*
тия и разработке информационных и учебных программ.

2. Туристические организации, бюро путешествий, гостиницы, обще*
ственные и другие организации, занимающиеся организацией досуга и пу*
тешествия, должны оказывать услуги всем без исключения, принимая во
внимание при этом особые потребности инвалидов. Для содействия дости*
жению этой цели следует организовать соответствующую подготовку кад*
ров.

3. Следует поощрять спортивные организации расширять возможнос*
ти для привлечения инвалидов к участию в спортивных мероприятиях. В
некоторых случаях для такого участия достаточно лишь обеспечить дос*
туп инвалидов к этим мероприятиям. В других случаях необходимо при*
нимать специальные меры или организовывать специальные игры. Госу*
дарствам следует поддерживать участие инвалидов в национальных и меж*
дународных соревнованиях.

4. Инвалидам, участвующим в спортивных мероприятиях, следует обес*
печить такие же возможности для обучения и тренировок, как и другим
спортсменам.

5. При планировании мероприятий для инвалидов организаторам
спортивных мероприятий и проведения досуга следует проводить консуль*
тации с организациями инвалидов.

Правило 12. Религия
Государства будут поощрять меры, направленные на обеспечение равного

участия инвалидов в религиозной жизни их общин.
1. Государствам в консультации с представителями религиозных орга*

низаций следует поощрять меры для ликвидации дискриминации и обес*
печения доступа инвалидов к религиозной жизни.

2. Государствам следует поощрять распространение информации по воп*
росам, касающимся инвалидов, среди религиозных заведений и организаций.
Государствам следует также поощрять представителей религиозных органи*
заций включать информацию о политике в отношении инвалидов в програм*
мы подготовки священников, а также в программы религиозного воспитания.

3. Им следует также поощрять доступ к религиозной литературе лиц,
страдающих сенсорными дефектами.



57

4. Государствам и/или религиозным организациям следует проводить
консультации с организациями инвалидов при разработке мер, направлен*
ных на равноправное участие инвалидов в религиозной деятельности.

III. Меры по осуществлению
Правило 13. Информация и исследования

Государства берут на себя основную ответственность за сбор и распрост*
ранение информации об условиях жизни инвалидов и содействуют прове*
дению комплексных исследований по всем аспектам, включая барьеры,
затрудняющие жизнь инвалидов.

1. Государствам следует регулярно собирать статистические данные об
условиях жизни инвалидов различного пола, а также другую информацию
об инвалидах. Сбор таких данных может осуществляться параллельно с
проведением национальных переписей населения и обследований домаш*
них хозяйств, в частности, проводиться в тесном сотрудничестве с универ*
ситетами, научно*исследовательскими институтами и организациями ин*
валидов. Эти данные должны включать вопросы о программах и услугах и
об их использовании.

2. Государствам следует рассмотреть вопрос о создании банка данных
об инвалидах, в которых содержались бы статистические данные об имею*
щихся службах и программах, а также о различных группах инвалидов.
Государства должны учитывать при этом необходимость защиты личной
жизни и свободы личности.

3. Государствам следует разрабатывать и оказывать поддержку про*
грамм изучения социальных и экономических вопросов, а также вопросов
участия, затрагивающих жизнь инвалидов и их семей. Такие исследова*
ния должны включать анализ причин, видов и масштабов инвалидности,
наличия и эффективности существующих программ и необходимости в раз*
витии и опеке служб и мер по оказанию помощи.

4. Государствам следует разрабатывать и совершенствовать терминоло*
гию и критерии, необходимые для проведения национальных обследова*
ний, в сотрудничестве с организациями инвалидов.

5. Государствам следует принять меры для содействия участию инва*
лидов в сборе и изучении данных. Для проведения подобных исследова*
ний правительствам следует, в частности, содействовать набору квалифи*
цированных сотрудников*инвалидов.

6. Государствам следует оказывать поддержку обмену результатами
научных исследований и опытом.

7. Государствам следует принимать меры для распространения инфор*
мации и знаний по вопросам, касающимся инвалидов, среди всех полити*
ческих и административных органов на национальном, региональном и
местном уровнях.
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Правило 14. Разработка политики и планирование
Государства обеспечивают учет вопросов, касающихся инвалидов, в ходе

разработки всех аспектов политики и национального планирования.
1. Государствам следует разрабатывать и осуществлять планирование

соответствующей политики в интересах инвалидов на национальном уров*
не, а также содействовать и оказывать поддержку мероприятиям на реги*
ональном и местном уровнях.

2. Государствам следует на всех этапах принятия решений привлекать орга*
низации инвалидов к участию в разработке планов и программ, касающихся
инвалидов или затрагивающих их экономическое и социальное положение.

3. Потребности и интересы инвалидов следует, по возможности, вклю*
чать в общие планы развития, а не рассматривать отдельно.

4. Основная ответственность государств за положение инвалидов не сни*
мает ответственности с других организаций и лиц. Любую организацию
или лицо, которые осуществляют в обществе деятельность, оказывают ус*
луги или обеспечивают информацию, следует поощрять принимать на себя
ответственность за ознакомление инвалидов с этими программами.

5. Государствам следует содействовать разработке местными община*
ми программ и мероприятий для инвалидов. Одной из форм такой деятель*
ности являются подготовка учебных пособий или составление перечней
подобных мероприятий, а также разработка учебных программ для персо*
нала на местах.

Правило 15. Законодательство
Государства несут ответственность за создание правовой основы для

принятия мер с целью обеспечения участия инвалидов в полной мере в
жизни общества и их равноправия.

1. В национальном законодательстве, в котором определены права и
обязанности граждан, должны излагаться также права и обязанности ин*
валидов. Государства обязаны обеспечивать инвалидам возможность
пользоваться своими правами, включая гражданские и политические пра*
ва человека, на равной основе с другими гражданами. Государства долж*
ны обеспечивать участие организаций инвалидов в разработке националь*
ного законодательства, касающегося прав инвалидов, а также в проводи*
мой оценке этого законодательства.

2. Могут оказаться необходимыми законодательные меры для устране*
ния факторов, которые могут оказывать отрицательное воздействие на
жизнь инвалидов, включая ущемление достоинства личности и подвержен*
ность инвалидов становиться жертвами нарушений их прав. Необходимо
устранить любые положения, являющиеся дискриминационными по от*
ношению к инвалидам. Национальное законодательство должно предус*
матривать принятие соответствующих санкций в случае нарушения прин*
ципов недопущения дискриминации.
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3. Национальное законодательство, касающееся инвалидов, может су*
ществовать в двух видах. Права и обязанности могут быть закреплены либо
в общем законодательстве, либо содержаться в специальном законодатель*
стве. Специальное законодательство для инвалидов может быть установ*
лено посредством таких мер, как:

а) принятие отдельного законодательства, касающегося исключитель*
но инвалидов;

б) включение вопросов, касающиеся инвалидов, в законы, относящие*
ся к конкретным областям;

в) специальное упоминание инвалидов в текстах, которые предназна*
чены для толкования существующего законодательства.

Возможна также комбинация нескольких вышеуказанных подходов.
Может быть также рассмотрена возможность принятия положений о пози*
тивной дискриминации.

4. Государства могут рассмотреть возможность создания официальных
механизмов подачи исков в законодательном порядке для защиты интере*
сов инвалидов.

Правило 16. Экономическая политика
Государства несут финансовую ответственность за осуществление на*

циональных программ и мер, направленных на обеспечение равных воз*
можностей для инвалидов.

1. Государствам следует включать вопросы, касающиеся инвалидов, в
регулярные бюджеты всех национальных, региональных и местных госу*
дарственных органов.

2. Государствам, неправительственным и другим заинтересованным
организациям следует сотрудничать друг с другом в целях оказания под*
держки проектам и мерам, связанным с инвалидами.

3. Государствам следует рассмотреть вопрос об использовании эконо*
мических мер (ссуд, освобождения от налогообложения, целевых субсидий,
специальных фондов и т.д.) в целях стимулирования и оказания поддерж*
ки равноправному участию инвалидов в жизни общества.

4. Во многих государствах было бы, очевидно, целесообразно создать
фонд помощи инвалидам, который мог бы оказывать поддержку различ*
ным экспериментальным проектам и программам самопомощи на низовом
уровне.

Правило 17. Координация деятельности
Государства несут ответственность за создание и укрепление нацио*

нальных координационных комитетов или аналогичных органов для исполь*
зования их в качестве национальных координационных центров по вопро*
сам, касающимся инвалидов.

1. Деятельность национального координационного комитета или ана*
логичных органов носит постоянный характер и регулируется правовыми
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нормами и соответствующими административными правилами.
2. Для обеспечения межсекторального и междисциплинарного состава

такого комитета крайне желательно, чтобы в нем были представлены час*
тные и государственные организации. К его работе могут привлекаться
представители заинтересованных министерств, организаций инвалидов и
неправительственных организаций.

3. Организациям инвалидов следует предоставить возможность оказы*
вать значительное влияние на деятельность национальных координацион*
ных комитетов, с тем чтобы обеспечить надлежащий учет их нужд.

4. Национальному координационному комитету следует предоставить
достаточную автономию и ресурсы, необходимые для выполнения им сво*
их функций, в соответствии с его полномочиями принимать решения. Он
должен представлять доклады органам на самом высоком правительствен*
ном уровне.

Правило 18. Организации инвалидов
Государствам следует признать право организаций инвалидов представ*

лять инвалидов на национальном, региональном и местном уровнях. Госу*
дарствам следует также признать консультативную роль организаций ин*
валидов в принятии решений по вопросам, касающимся инвалидов.

1. Государствам следует экономически и другими способами поощрять
и поддерживать создание и укрепление организаций инвалидов, членов их
семей и/или лиц, защищающих их интересы. Государствам следует при*
знать, что эти организации играют важную роль в разработке политики по
проблемам инвалидности.

2. Государствам следует установить и поддерживать связь с организа*
циями инвалидов и обеспечивать их участие в разработке государственной
политики.

3. Организации инвалидов могли бы определять потребности и перво*
очередные задачи инвалидов, участвовать в планировании, осуществлении
и оценке услуг и мер, касающихся жизни инвалидов, способствовать уг*
лублению понимания общественностью данной проблемы и выступать с
предложениями о внесении изменений.

4. В качестве учреждений самопомощи организации инвалидов обеспе*
чивают и расширяют возможности для приобретения навыков в различ*
ных областях, оказания взаимной поддержки и осуществления обмена
информацией.

5. Организации инвалидов могли бы осуществлять свои консультатив*
ные функции самыми различными средствами, в том числе посредством
таких методов, как представительство на постоянной основе в руководя*
щих органах учреждений, финансируемых правительством, участие в ра*
боте общественных комиссий и использование своих знаний и опыта в свя*
зи с осуществлением различных проектов.
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6. Организации инвалидов, предоставляющие консультативные услу*
ги, должны функционировать непрерывно, чтобы расширять и углублять
обмен мнениями и информацией между государственными органами и орга*
низациями инвалидов.

7. Организации инвалидов должны быть представлены в национальном
комитете или аналогичных органах на постоянной основе.

8. Следует расширять и укреплять роль организаций инвалидов на мес*
тах, с тем чтобы они оказывали влияние при решении вопросов на общин*
ном уровне.

Правило 19. Подготовка персонала
Государства несут ответственность за обеспечение должной подготовки

на всех уровнях персонала, который участвует в разработке и осуществле*
нии программ и предоставлении услуг, касающихся инвалидов.

1. Государствам следует обеспечить, чтобы все органы, ответственные
за предоставление услуг инвалидам, осуществляли должную подготовку
своего персонала.

2. При подготовке специалистов по вопросам, касающимся инвалидов,
а также при включении в общие учебные программы информации, касаю*
щейся инвалидов, следует должным образом осуществлять принцип равен*
ства и полноправного участия.

3. Государствам следует, по согласованию с организациями инвалидов,
разрабатывать учебные программы; инвалидов следует приглашать уча*
ствовать в осуществлении учебных программ для персонала в качестве пре*
подавателей, инструкторов или консультантов.

4. Огромное значение, особенно в развивающихся странах, имеет под*
готовка специалистов для работы в общинах. К этой работе следует при*
влекать инвалидов, и она должна предусматривать развитие соответству*
ющих ценностей, знаний и методов и выработку у них, их родителей, чле*
нов их семей и общины в целом соответствующих навыков, которые мог*
ли бы использовать.

Правило 20. Национальный контроль и оценка программ, касающихся
инвалидов, при осуществлении Правил

Государства несут ответственность за постоянный контроль и оценку
выполнения национальных программ и предоставления услуг, направлен*
ных на обеспечение равных возможностей для инвалидов.

1. Государствам следует периодически и систематически проводить
оценку национальных программ, касающихся инвалидов, и распростра*
нять исходные данные и результаты таких оценок.

2. Государствам следует разрабатывать и использовать терминологию
и критерии оценки программ и услуг, касающихся инвалидов.

3. Такие критерии и терминологию следует разрабатывать в тесном со*
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трудничестве с организациями инвалидов уже на начальных этапах разра*
ботки и планирования программ.

4. Государствам следует участвовать в международном сотрудничестве
в целях разработки общих стандартов для оценки положения инвалидов в
своих странах. Государствам следует содействовать участию в этой деятель*
ности также и национальных координационных комитетов.

5. Оценку различных программ, касающихся инвалидов, следует пре*
дусматривать уже на этапе планирования программ, с тем чтобы можно
было оценить общую эффективность выполнения поставленных задач.

Правило 21. Техническое и экономическое сотрудничество
Государства, как промышленно развитые, так и развивающиеся, несут

ответственность за принятие мер для улучшения условий жизни инвали*
дов в развивающихся странах и сотрудничество в этих целях.

1. Меры по обеспечению равных возможностей для инвалидов, вклю*
чая беженцев*инвалидов, следует включать в программы общего развития.

2. Такие меры следует включать во все виды деятельности по техничес*
кому и экономическому сотрудничеству на двустороннем и многосторон*
нем, правительственном и неправительственном уровнях. Государствам
следует поднимать вопросы, связанные с инвалидами, в ходе обсуждения
подобного сотрудничества со своими партнерами.

3. В ходе разработки и рассмотрения программ технического и эконо*
мического сотрудничества особое внимание следует уделять воздействию
таких программ на положение инвалидов. Крайне важно, чтобы с инвали*
дами и с их организациями проводились консультации по всем предназна*
ченным для инвалидов проектам в области развития. Их следует непосред*
ственно привлекать к разработке, осуществлению и оценке подобных про*
ектов.

4. Приоритетные области технического и экономического сотрудниче*
ства предусматривают:

а) развитие людских ресурсов посредством развития навыков, способ*
ностей и потенциала инвалидов и посредством осуществления мероприя*
тий, связанных с созданием рабочих мест для инвалидов;

б) разработку и распространение технологий и навыков, учитывающих
особенности инвалидов.

5. Кроме того, государства должны содействовать созданию и укрепле*
нию организаций инвалидов.

6. Государствам следует принимать меры, направленные на углубление
понимания проблем инвалидов лицами, занимающимися на всех уровнях
осуществлением программ в области технического и экономического со*
трудничества.

Правило 22. Международное сотрудничество
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Государства будут активно участвовать в международном сотрудниче*
стве по вопросам политики, направленной на обеспечение равных возмож*
ностей для инвалидов.

1. Государствам следует в рамках системы Организации Объединенных
Наций, специализированных учреждений и других заинтересованных меж*
правительственных организаций участвовать в разработке политики в от*
ношении инвалидов.

2. В соответствующих случаях государствам следует рассматривать в
ходе переговоров вопросы, касающиеся инвалидов, в частности, стандар*
тов, обмена информацией, программ в области развития и т.д.

3. Государствам следует поощрять и поддерживать обмен знаниями и
опытом между:

а) неправительственными организациями, которые занимаются вопро*
сами, связанными с инвалидами;

б) научно*исследовательскими институтами и отдельными исследова*
телями, занимающимися проблемами инвалидов;

в) представителями программ на местах и профессиональных групп,
занимающихся вопросами инвалидов;

г) организациями инвалидов;
д) национальными координационными комитетами.
4. Государствам следует обеспечить, чтобы Организация Объединенных

Наций и ее специализированные учреждения, а также все межправитель*
ственные и межпарламентские организации на глобальном и региональ*
ном уровнях привлекали всемирные и региональные организации инвали*
дов к своей работе.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ УМСТВЕННО
ОТСТАЛЫХ ЛИЦ

Провозглашена резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 декабря 1971 года

Генеральная Ассамблея, сознавая обязательство, взятое на себя го*
сударствами*членами Организации Объединенных Наций в соответ*
ствии с Уставом, действовать как совместно, так и индивидуально в со*
трудничестве с Организацией в целях содействия повышению уровня
жизни, полной занятости и обеспечению условий для прогресса и раз*
вития в экономической и социальной областях, вновь подтверждая веру
в права человека и основные свободы, а также в принципы мира, досто*
инства и ценности человеческой личности и социальной справедливос*
ти, провозглашенные в Уставе, ссылаясь на принципы Всеобщей дек*
ларации прав человека, Международных пактов о правах человека, Дек*
ларации прав ребенка и на нормы социального прогресса, уже провозг*
лашенные в конституционных актах, конвенциях, рекомендациях и ре*
золюциях Международной организации труда, Организации Объединен*
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Всемирной
организации здравоохранения, Детского фонда Организации Объеди*
ненных Наций и других заинтересованных организаций, подчеркивая,
что в Декларации социального прогресса и развития провозглашается
необходимость защиты прав, обеспечения благосостояния и восстанов*
ления трудоспособности людей, страдающих физическими и умствен*
ными недостатками, учитывая необходимость оказания умственно от*
сталым лицам помощи в развитии их способностей в различных облас*
тях деятельности и содействия, по мере возможности, включению их в
обычную жизнь общества, сознавая, что некоторые страны на данном
этапе своего развития могут приложить лишь ограниченные усилия в
этих целях, провозглашает настоящую Декларацию о правах умствен*
но отсталых лиц и просит принять меры в национальном и междуна*
родном плане, с тем, чтобы Декларация служила общей основой и руко*
водством для защиты этих прав:
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1. Умственно отсталое лицо имеет в максимальной степени осуществи*
мости те же права, что и другие люди.

2. Умственно отсталое лицо имеет право на надлежащее медицинское
обслуживание и лечение, а также право на образование, обучение, восста*
новление трудоспособности и покровительство, которые позволят ему раз*
вивать свои способности и максимальные возможности.

3. Умственно отсталое лицо имеет право на материальное обеспечение и
на удовлетворительный жизненный уровень. Оно имеет право продуктив*
но трудиться или заниматься каким*либо другим полезным делом в пол*
ную меру своих возможностей.

4. В тех случаях, когда это возможно, умственно отсталое лицо должно
жить в кругу своей семьи или с приемными родителями и участвовать в
различных формах жизни общества. Семьи таких лиц должны получать
помощь. В случае необходимости помещения такого человека в специаль*
ное заведение, необходимо сделать так, чтобы новая среда и условия жиз*
ни как можно меньше отличались от условий обычной жизни.

5. Умственно отсталое лицо имеет право пользоваться квалифицирован*
ными услугами опекуна в тех случаях, когда это необходимо для защиты
его личного благосостояния и интересов.

6. Умственно отсталое лицо имеет право на защиту от эксплуатации,
злоупотреблений и унизительного обращения. В случае судебного пресле*
дования в связи с каким*либо деянием, оно должно иметь право на долж*
ное осуществление законности, полностью учитывающее степень умствен*
ного развития.

8. Если, вследствие серьезного характера инвалидности, умственно от*
сталое лицо не может надлежащим образом осуществлять все свои права,
или же возникает необходимость в ограничении или аннулировании неко*
торых или всех таких прав, то процедура, применяемая в целях такого ог*
раничения или аннулирования, должна предусматривать надлежащие пра*
вовые гарантии от любых злоупотреблений. Эта процедура должна осно*
вываться на оценке квалифицированными специалистами общественно
полезных возможностей умственно отсталого лица, а также предусматри*
вать периодический пересмотр и право апелляции в высшие инстанции.
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА (ВЫДЕРЖКА)

Принята резолюцией 44/25 генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября
1989 года

Статья 23.
1. Государства*участники признают, что неполноценный в умственном или

физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную
жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его
уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.

2. Государства*участники признают право неполноценного ребенка на осо*
бую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление, при условии нали*
чия, ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за заботу о
нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию
ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих забо*
ту о ребенке.

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь, в со*
ответствии с пунктом 2 настоящей статьи, предоставляется, по возмож*
ности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей или других
лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение не*
полноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области обра*
зования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания,
восстановления  здоровья, подготовки к трудовой деятельности и дос*
тупа к средствам отдыха таким образом, который приводит к наиболее
полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и
достижению развития его личности, включая культурное и духовное
развитие ребенка.

4. Государства*участники способствуют в духе международного со*
трудничества обмену соответствующей информацией в области про*
филактического здравоохранения и медицинского, психологическо*
го и функционального лечения неполноценных детей, включая рас*
пространение информации о методах реабилитации, общеобразова*
тельной и профессиональной подготовки, а также доступ к этой ин*
формации, с тем чтобы позволить государствам*участникам улуч*
шить свои возможности и знания и расширить свой опыт в этой обла*
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сти. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям
развивающихся стран.

Статья 24.
1. Государства*участники признают право ребенка на пользование наи*

более совершенными услугами здравоохранения и средствами лечения бо*
лезней и восстановления здоровья. Государства*участники стремятся обес*
печить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к по*
добным услугам системы здравоохранения.

2. Государства*участники добиваются полного осуществления данного
права и, в частности, принимают необходимые меры для:

а) снижения уровня смертности младенцев и детской смертности;
б) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и

охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания разви*
тию первичной медико*санитарной помощи;

в) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной
медико*социальной помощи, путем, среди прочего, применения легкодос*
тупной технологии и предоставления достаточно питательного продоволь*
ствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск
загрязнения окружающей среды;

 г) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в
дородовой и послеродовой периоды;

д) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности, ро*
дителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного
вскармливания, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и предупреж*
дении несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддер*
жки в использовании таких знаний;

е) развития просветительной работы и услуг в области профилактичес*
кой медицинской помощи и планирования размера семьи;

3. Государства*участники принимают любые эффективные и необходи*
мые меры с целью упразднения традиционной практики, отрицательно
влияющей на здоровье детей.

4. Государства*участники обязуются поощрять международное со*
трудничество и развивать его с целью постепенного достижения полно*
го осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи
особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 25.
Государства*участники признают право ребенка, помещенного компе*

тентными органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или
физического либо психического лечения, на периодическую оценку лече*
ния, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с та*
ким попечением о ребенке.
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Статья 26.
1. Государства*участники признают за каждым ребенком право пользо*

ваться благами социального обеспечения, включая социальное страхова*
ние, и принимают необходимые меры для достижения полного осуществ*
ления этого права в соответствии с их национальным законодательством.

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имею*
щихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность
за содержание ребенка, а также любых соображений, связанных с получе*
нием благ ребенком или от его имени.

Статья 27.
1. Государства*участники признают право каждого ребенка на уровень

жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравствен*
ного и социального развития ребенка.

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основ*
ную ответственность за обеспечение, в пределах своих способностей и фи*
нансовых возможностей, условий жизни, необходимых для развития ре*
бенка.

3. Государства*участники, в соответствии с национальными условиями
и в пределах своих возможностей, принимают необходимые меры по ока*
занию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осу*
ществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают материаль*
ную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспече*
ния питанием, одеждой и жильем.

4. Государства*участники принимают все необходимые меры для
обеспечения восстановления содержания ребенка родителями или дру*
гими лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, как
внутри государства*участника, так и за рубежом. В частности, если
лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и ребенок про*
живают в разных государствах, государства*участники способствуют
присоединению к международным соглашениям или заключению таких
соглашений, а также достижению других соответствующих договорен*
ностей.

Статья 28.
1. Государства*участники признают право ребенка на образование, и, с

целью постепенного достижения осуществления этого права на основе рав*
ных возможностей, они, в частности:

а) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
б) поощряют развитие различных форм среднего образования, как обще*

го, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и
принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образова*
ния и предоставление, в случае необходимости, финансовой помощи;
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в) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе
способностей каждого с помощью всех необходимых средств;

г) обеспечивают доступность информации и материалов в области обра*
зования и профессиональной подготовки для всех детей;

д) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и сни*
жению числа учащихся, покинувших школу.

2. Государства*участники принимают все необходимые меры для обес*
печения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью
методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в
соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Государства*участники поощряют и развивают международное со*
трудничество по вопросам, касающимся образования, в частности, с целью
содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и облег*
чения доступа к научно*техническим знаниям и современным методам обу*
чения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям раз*
вивающихся стран.

Статья 29.
1. Государства*участники соглашаются в том, что образование ребенка

должно быть направлено на:
а) развитие личности, талантов и умственных и физических способнос*

тей ребенка в их самом полном объеме;
б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а так*

же принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных
Наций;

в) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобыт*
ности, языку и ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны
его происхождения и к цивилизациям, отличных от его собственной;

г) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе
понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы
между всеми народами, этническими, национальными и религиозными
группами, а также лицами из числа коренного населения;

д) воспитание уважения к окружающей среде.
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ог*

раничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заве*
дения и руководить ими при условии постоянного соблюдения принципов,
изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том,
чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствова*
ло минимальным нормам, которые могут быть установлены государством.

Статья 30.
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или язы*

ковые меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, при*
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надлежащему к таким меньшинствам или коренному населению, не мо*
жет быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы
пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять е
обряды, а также пользоваться родным языком.

Статья 31.
1. Государства*участники признают право ребенка на отдых и досуг, пра*

во участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствую*
щих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и занимать*
ся искусством.

2. Государства*участники уважают и поощряют право ребенка на все*
стороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют предо*
ставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и
творческой деятельности, досуга и отдыха.

Статья 32.
1. Государства*участники признают право ребенка на защиту от эконо*

мической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может
представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в по*
лучении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическо*
му, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.

2. Государства*участники принимают законодательные, администра*
тивные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем что*
бы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, руковод*
ствуясь соответствующими положениями других международных докумен*
тов, государства*участники, в частности:

а) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для
приема на работу;

б) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего
дня и условиях труда;

в) предусматривают соответствующие виды наказания или другие сан*
кции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.

Статья 33.
Государства*участники принимают все необходимые меры, включая зако*

нодательные, административные и социальные меры, а также меры в области
образования, с тем чтобы защитить детей от незаконного употребления нар*
котических средств и психотропных веществ, как они определены в соответ*
ствующих международных договорах, и не допустить использования детей в
противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.

Статья 34.
Государства*участники обязуются защищать ребенка от всех форм сек*
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суальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государ*
ства*участники, в частности, принимают на национальном, двустороннем
и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:

а) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуаль*
ной деятельности;

б) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в дру*
гой незаконной сексуальной практике;

в) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порног*
рафических материалах.

Статья 35.
Государства*участники принимают на национальном, двустороннем и

многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения по*
хищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в
любой форме.

Статья 36.
Государства*участники защищают ребенка от всех других форм эксп*

луатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.

Статья 37.
Государства*участники обеспечивают, чтобы:
а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким,

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или нака*
зания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не пре*
дусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступ*
ления, совершенные лицами моложе 18 лет;

б) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произволь*
ным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осу*
ществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней
меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода
времени;

в) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обраще*
нием и уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом по*
требностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы ре*
бенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что в
наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право под*
держивать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключе*
нием особых обстоятельств;
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РАЗДЕЛ II. ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ УКРАИНЫ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ (ВИТЯГ)

Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року

Стаття 1.
Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова

держава.
Стаття 3.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль$
ності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утверд$
ження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 8.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нор$

мативно$правові акти приймаються на основі Конституції України і по$
винні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду
для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосе$
редньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 24.
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними пе$

ред законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціаль$
ного походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками.

Стаття 46.
Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на за$

безпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у
старості та в інших випадках, передбачених законом.
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Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, уста$
нов і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забез$
печення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів
для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним дже$
релом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від про$
житкового мінімуму, встановленого законом.

Стаття 49.
Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне

страхування.
Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповід$

них соціально$економічних, медико$санітарних і оздоровчо$профілактич$
них програм.

Стаття 55.
Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи без$

діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини.

Стаття 57.
Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.
Закони та інші нормативно$правові акти, що визначають права і обо$

в’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, вста$
новленому законом.

Закони та інші нормативно$правові акти, що визначають права і обо$
в’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановлено$
му законом, є нечинними.

Стаття 63.
Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояс$

нення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначаєть$
ся законом.

Стаття 64.
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути

обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

(Зі змінами,  станом на 31.05.2005р.)

Цей Закон визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні
і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в
економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створен$
ня необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний
спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями і інтересами.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.

Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально$економічних,
політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України
та іншими законодавчими актами.

Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого само$
врядування, підприємства, установи і організації (незалежно від форм влас$
ності і господарювання) залучають представників громадських організацій
інвалідів до підготовки рішень, що стосуються інтересів інвалідів. (Частина
друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 860$IV від 22.05.2003)

Дискримінація інвалідів забороняється і переслідується за законом.
Стаття 2.

Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим
захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що при$
зводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допо$
мозі і захисті.

Стаття 3.
Інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертно$

го обстеження в органах медико$соціальної експертизи Міністерства охо$
рони здоров’я України.

Положення про медико$соціальну експертизу затверджується Кабіне$
том Міністрів України з урахуванням думок громадських організацій
інвалідів в особі їх республіканських органів.

Стаття 4.
Діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні правових,

економічних, політичних, соціально$побутових і соціально$психологічних
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умов для задоволення їх потреб у відновленні здоров’я, матеріальному за$
безпеченні, посильній трудовій та громадській діяльності.

Соціальний захист інвалідів з боку держави полягає у наданні грошо$
вої допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації і сприйняття
інформації, пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього
догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, громадсько$
го транспорту, засобів комунікацій і зв’язку до особливостей інвалідів.

Стаття 5.
Порядок та умови визначення потреб у зв’язку з інвалідністю встанов$

люються на підставі висновку медико$соціальної експертизи та з враху$
ванням здібностей до професійної і побутової діяльності інваліда. Види і
обсяги необхідного соціального захисту інваліда надаються у вигляді інди$
відуальної програми медичної, соціально$трудової реабілітації і адаптації.

Індивідуальна програма реабілітації є обов’язковою для виконання дер$
жавними органами, підприємствами (об’єднаннями), установами і органі$
заціями.

Стаття 6.
Захист прав, свобод і законних інтересів інвалідів забезпечується в су$

довому або іншому порядку, встановленому законом.
Громадянин має право в судовому порядку оспорювати рішення органів

медико$соціальної експертизи про визнання чи невизнання його інвалідом.
Службові особи та інші громадяни, винні у порушенні прав інвалідів,

визначених цим Законом, несуть встановлену законодавством матеріаль$
ну, дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Стаття 7.
Законодавство про соціальну захищеність інвалідів
в Україні складається з цього Закону та інших актів законодавства, що

видаються відповідно до нього.
Органи місцевого самоврядування зобов’язані інформувати інвалідів

про зміни і доповнення законодавства про соціальну захищеність інвалідів.
Нормативно$правові акти, які стосуються матеріального, соціально$

побутового і медичного забезпечення інвалідів, розробляються за участю
громадських організацій інвалідів. (Статтю 7 доповнено частиною третьою
згідно із Законом N 1773$IV від 15.06.2004)

II. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНВАЛІДІВ
Стаття 8.

Державне управління в галузі забезпечення соціальної захищеності
інвалідів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань
праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я України та
органами місцевого самоврядування.
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Представники республіканських громадських організацій інвалідів є
членами колегій центрального органу виконавчої влади з питань праці та
соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я України.

Стаття 9.
Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної пол$

ітики спільно з іншими міністерствами та іншими центральними органа$
ми виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями інвалідів здійснює розробку й координацію довгострокових
і короткострокових програм по реалізації державної політики щодо
інвалідів та контролює їх виконання. (Частина перша статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 860$IV від 22.05.2003)

Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної пол$
ітики з урахуванням думки громадських організацій інвалідів може вхо$
дити до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо вдосконалення
законодавства з проблем інвалідності, сприяє розвиткові співробітництва
державних і громадських організацій з зарубіжними країнами в галузі соц$
іальної захищеності інвалідів. (Частина друга статті 9 із змінами, внесе$
ними згідно із Законом N 860$IV від 22.05.2003) (  Частину  третя  статті  9
виключено  на  підставі  Закону N 860$IV ( 860$15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 10.
Фінансування роботи по соціальній захищеності інвалідів здійснюєть$

ся фондом соціального захисту інвалідів.
Положення про фонд затверджується Кабінетом Міністрів України з

урахуванням думок республіканських громадських організацій інвалідів.
Стаття 11.

Бюджет фонду соціального захисту інвалідів формується за рахунок
коштів республіканського бюджету, благодійних внесків організацій, тру$
дових колективів і громадян, інших надходжень, в тому числі від підприє$
мницької діяльності фонду, що не суперечить чинному законодавству.

Органи місцевого самоврядування мають право утворювати власні фон$
ди соціальної допомоги інвалідам. Порядок і умови витрачання коштів цих
фондів визначаються Радами народних депутатів з урахуванням пропо$
зицій громадських організацій інвалідів.

Кошти таких фондів знаходяться на спеціальному рахунку у банківсь$
ких установах і вилученню не підлягають.

III. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
Стаття 12.

Громадські організації інвалідів створюються з метою здійснення заходів
по соціальному захисту, соціально$трудовій і медичній реабілітації інвалідів
та залученню їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культу$
рою і спортом. (Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 200/94$
ВР від 13.10.94)
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Стаття 13.
Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого са$

моврядування повинні подавати допомогу і сприяти громадським органі$
заціям інвалідів в їх діяльності. (Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 860$IV від 22.05.2003)

Стаття 14.
Громадські організації інвалідів здійснюють виробничу, господарську,

фінансову та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.
Продукція підприємств (об’єднань) і організацій, громадських органі$

зацій інвалідів, номенклатуру та обсяги виробництва якої погоджено з дер$
жавними замовниками, включається до державного замовлення. (Части$
на друга статті 14 в редакції Закону N 481/96$ВР від 12.11.96)

Об’єкти капітального будівництва, які зводяться за рахунок коштів
громадських організацій інвалідів, у заявленому обсязі включаються до
державного замовлення. (Частина третя статті 14 в редакції Закону N 481/
96$ВР від 12.11.96)

Держава сприяє забезпеченню матеріально$технічними та іншими ре$
сурсами виконання державних замовлень, зазначених у частинах другій
та третій цієї статті. (Статтю 14 доповнено частиною четвертою згідно із
Законом N 481/96$ВР від 12.11.96)

Стаття 14$1.
Підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають

право на пільги зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відпов$
ідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені
пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу
на право користування пільгами з оподаткування, який надається
міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій гро$
мадських організацій інвалідів (далі $ Комісія).

Комісія є спеціально уповноваженим державним органом, створеним з
метою визначення доцільності надання державної допомоги громадським
організаціям інвалідів, їх підприємствам і організаціям у вигляді пільг з
оподаткування, фінансової допомоги, кредитування, надання пріоритетів
при розміщенні державного замовлення та в інших формах, а також
здійснення обліку і контролю за використанням такої допомоги.

Положення про міжвідомчу Комісію з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів та типове положення про ре$
гіональні комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадсь$
ких організацій інвалідів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

До складу Комісії входять по одному представнику від центрального
органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, Фонду соц$
іального захисту інвалідів, Державної податкової адміністрації України,
Державної митної служби України, Міністерства транспорту України,
Міністерства фінансів України, центрального органу виконавчої влади з
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питань економічної політики, Державного комітету України по земельних
ресурсах, народний депутат України $ представник профільного Комітету
Верховної Ради України з питань соціального захисту інвалідів та пред$
ставник, делегований громадськими організаціями інвалідів.

Співголовами Комісії за посадою є Міністр праці та соціальної політи$
ки України та Голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіо$
нерів, ветеранів та інвалідів.

Комісія має регіональні (територіальні) органи $ комісії з питань діяль$
ності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Ав$
тономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

До складу регіональних (територіальних) комісій входять по одному
представнику від відповідних управлінь Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної пол$
ітики, Фонду соціального захисту інвалідів, Державної податкової адмін$
істрації України, Державної митної служби України, Міністерства транс$
порту України, Міністерства фінансів України, центрального органу ви$
конавчої влади з питань економічної політики, Державного комітету Ук$
раїни по земельних ресурсах, представник комітету (комісії) з питань соц$
іального захисту інвалідів відповідно Верховної Ради Автономної Респуб$
ліки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та пред$
ставник, делегований громадськими організаціями інвалідів.

Співголовами регіональних (територіальних) комісій є відповідно зас$
тупник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники
голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміні$
страцій та голови профільних комісій з питань соціального захисту
інвалідів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київсь$
кої та Севастопольської міських рад.

(Закон доповнено статтею 14$1 згідно із Законом N 1926$III від
13.07.2000)

Стаття 14$2.
Рішення про надання дозволу на право користування пільгами з опо$

даткування підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів приймається Комісією на основі таких документів, які подають$
ся на її розгляд відповідною громадською організацією:

заяви;
* свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації інвалідів

та підприємства і організації, що засновані такою громадською організацією;
* нотаріально завірених копій установчих документів громадської

організації інвалідів та підприємства і організації, що засновані такою гро$
мадською організацією;

* довідки про включення громадської організації інвалідів та підприє$
мства і організації, що засновані такою громадською організацією, до Єди$
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ного Державного реєстру підприємств та організацій України;
* бізнес$плану діяльності підприємства і організації громадської орган$

ізації інвалідів;
* обгрунтування значимості підприємства та організації громадської

організації інвалідів для соціального захисту інвалідів;
* довідки органу соціального захисту інвалідів про кількість працюю$

чих інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в орган$
ізації громадської організації інвалідів;

* висновку регіональної комісії щодо обгрунтованості надання пільг
(крім підприємств, установ та організацій всеукраїнських організацій
інвалідів та підприємств і організацій, що мають за попередній податко$
вий рік валовий доход в обсязі меншому 8400 мінімальних заробітних плат
та загальну кількість працюючих не більше 25 чоловік).

Рішення комісії про надання дозволу на право користування пільгами
з оподаткування або відмову в ньому має бути вмотивованим та базуватися
на аналізі соціальної значимості відповідної громадської організації
інвалідів та її підприємства чи організації та можливості працевлаштуван$
ня інвалідів.

Регіональні комісії мають право приймати рішення щодо надання дозво$
лу на право користування пільгами з оподаткування підприємствам та орган$
ізаціям громадських організацій інвалідів, які отримали за попередній по$
датковий рік валовий доход в обсязі меншому 8400 мінімальних заробітних
плат та мають загальну кількість працюючих не більше 25 чоловік.

(Закон доповнено статтею 14�2 згідно із Законом N 1926�III від
13.07.2000)

Стаття 14$3.
Рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з опо$

даткування підприємству та організації громадських організацій інвалідів
приймається Комісією у разі:

* отримання заяви від громадської організації інвалідів щодо скасуван$
ня зазначеного дозволу;

* подання відповідних органів державної податкової служби та інших
державних органів про порушення законодавства України підприємством
або організацією;

* ліквідації підприємства, організації.
(Закон доповнено статтею 14$3 згідно із Законом N 1926$III від

13.07.2000)
Стаття 15.

(Частину першу статті 15 виключено на підставі Закону N 860$IV від
22.05.2003)

Місцеві органи громадських організацій інвалідів, а також трудові колек$
тиви їх підприємств (об’єднань), установ і організацій вправі вносити в органи
місцевого самоврядування пропозиції з питань соціального захисту інвалідів.
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Стаття 16.
Порядок створення, діяльності і ліквідації  громадських організацій

інвалідів регулюється законодавством України про громадські організації,
статутами цих організацій, зареєстрованими у встановленому порядку.

IV. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНА
ПІДГОТОВКА ІНВАЛІДІВ

Стаття 17.
З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з ура$

хуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право
працювати на підприємствах (об’єднаннях), в установах і організаціях із
звичайними умовами праці, в цехах і на дільницях, де застосовується пра$
ця інвалідів, а також займатися індивідуальною та іншою трудовою діяль$
ністю, яка не заборонена законом.

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі,
звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу
роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винят$
ком випадків, коли за висновком медико$соціальної експертизи стан
його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загро$
жує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової
діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоро$
в’я інвалідів.

Стаття 18.
Працевлаштування інвалідів здійснюється центральним органом вико$

навчої влади з питань праці та соціальної політики, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями інвалідів.

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де наста$
ла інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професій$
них навичок і знань, а також рекомендацій медико$соціальної експертизи.

Підприємства (об’єднання), установи і організації (незалежно від форм
власності і господарювання), які використовують працю інвалідів, зобов’я$
зані створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм
реабілітації і забезпечувати інші соціально$економічні гарантії, передбачені
чинним законодавством.

Стаття 19.
Для підприємств (об’єднань), установ і організацій незалежно від фор$

ми власності і господарювання встановлюється норматив робочих місць для
забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за
рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік $ у кількості одного робочого місця.
(Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 910$
IV від 05.06.2003, N 1771$IV від 15.06.2004, N 2602$IV від 31.05.2005)

Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів
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визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлю$
ються нормативи робочих місць для забезпечення працевлаштування
інвалідів, які відрізняються від зазначених у цій статті, застосовуються
положення цього Закону. (Статтю 19 доповнено частиною згідно із Зако$
ном N 2602$IV від 31.05.2005)

Керівники підприємств (об’єднань), установ і організацій незалежно від
форми власності і господарювання у разі незабезпечення зазначених нор$
мативів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

(Стаття 19 в редакції Законів N 204/94$ВР від 14.10.94, N 2606$III від
05.07.2001)

Стаття 20.
Підприємства (об’єднання), установи і організації, крім тих, що по$

вністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів,
незалежно від форми власності і господарювання, де кількість працюючих
інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим частиною
першою статті 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділен$
ням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких виз$
начається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному
підприємстві (в об’єднанні), в установі, організації за кожне робоче місце,
не зайняте інвалідом. Для підприємств (об’єднань), установ і організацій
незалежно від форми власності та господарювання, на яких працює від 8
до 15 осіб, розмір штрафних санкцій за робоче місце, не зайняте інвалі$
дом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на
відповідному підприємстві (об’єднанні), у відповідній установі, організації.
(Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1771$
IV від 15.06.2004; дію статті 20 зупинено на 2005 рік в частині сплати бюд$
жетними установами штрафних санкцій згідно із Законом N 2285$IV від
23.12.2004); із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505$IV від
25.03.2005)

Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нараху$
вання пені на суму заборгованості по сплаті штрафних санкцій в розмірі
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кож$
ний календарний день її прострочення, включаючи день сплати. (Частина
друга статті 20 в редакції Закону N 2602$IV від 31.05.2005)

Сплату штрафних санкцій підприємства (об’єднання), установи і орган$
ізації провадять відповідно до закону за рахунок прибутку, який зали$
шається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язко$
вих платежів).

У разі відсутності коштів штрафні санкції можуть бути застосовані
шляхом звернення стягнення на майно підприємства (об’єднання), уста$
нови і організації в порядку, передбаченому законом.

Суми штрафних санкцій, що надійшли до Фонду соціального захисту
інвалідів, використовуються на:
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* фінансування Фондом заходів щодо соціальної, трудової, фізкультур$
но$спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів Ук$
раїни) та професійної реабілітації інвалідів і надання цільової позики (на
поворотній основі з терміном повернення до трьох років) на створення ро$
бочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Такі позики
надаються підприємствам (об’єднанням), установам і організаціям у разі
їх звернення до відділень Фонду, в межах коштів, виділених на зазначені
потреби в поточному році. Громадським організаціям інвалідів, їх підприє$
мствам та організаціям зазначені позики надаються лише за наявності
відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та органі$
зацій громадських організацій інвалідів;

* фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів,
у тому числі за направленням державної служби зайнятості;

* надання фінансової допомоги на здійснення заходів щодо соціальної,
трудової, фізкультурно$спортивної (за поданням Національного комітету
спорту інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів (відновлен$
ня працездатності шляхом забезпечення інваліда технічними реабілітац$
ійними засобами, створення умов для занять фізичною культурою і
спортом, оплата навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці
інваліда належних санітарно$гігієнічних, виробничих і технічних умов
згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда).

Порядок і терміни сплати підприємствами (об’єднаннями), установа$
ми і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального за$
хисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів затверд$
жуються Кабінетом Міністрів України.

(Стаття 20 в редакції Законів N 204/94$ВР від 14.10.94, N 2606$III від
05.07.2001) (Дію статті 20 зупинено на 2004 рік в частині сплати бюджет$
ними установами штрафних санкцій згідно із Законом N 1344$IV від
27.11.2003)

Стаття 21.
Держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на

рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям.
Дошкільне виховання, навчання інвалідів здійснюється в загальних або

спеціальних дошкільних та навчальних закладах.
Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється з ура$

хуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової
діяльності. Вибір форм і методів професійної підготовки провадиться згідно
з висновками медико$соціальної експертизи.

При навчанні, професійній підготовці або перепідготовці інвалідів поряд
із загальними допускається застосування альтернативних форм навчання.

Обдаровані діти$інваліди мають право на безплатне навчання музики,
образотворчого, художньо$прикладного мистецтва у загальних навчальних
закладах або спеціальних позашкільних навчальних закладах.
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Стаття 22.
За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих на$

вчальних закладів I$IV рівнів акредитації та професійно$технічних на$
вчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:

* обидва батьки є інвалідами;
* один з батьків $ інвалід, а інший помер;
* одинока матір з числа інвалідів;
* батько $ інвалід, який виховує дитину без матері.
Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та при$

значена пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям$
інвалідам) виплачуються в повному розмірі.

(Стаття 22 в редакції Закону N 232$IV від 21.11.2002)
Стаття 23.

Державою визнається дактильно$жестова мова як засіб міжособового
спілкування, а також як засіб навчання інвалідів з вадами слуху.

Правовий статус та сфера застосування дактильно$жестової мови виз$
начаються законодавством України.

Інвалідам по слуху забезпечується доступ до засобів масової інформації
шляхом титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно$жестову
мову глухих інформаційних і тематичних телепрограм, кіно$, відеофільмів
у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

(Стаття 23 в редакції Закону N 1773$IV від 15.06.2004)
Стаття 24.

Після закінчення навчального закладу інвалідам надається право ви$
бору місця роботи з наявних варіантів або надається за їх бажанням право
вільного працевлаштування.

При відмові у прийнятті на роботу, ненаданні роботи за спеціальністю
інваліду, направленому за розподілом після закінчення навчального зак$
ладу, або при недодержанні інших умов трудового договору і законодав$
ства про працю адміністрація підприємства (об’єднання), установи і орган$
ізації відшкодовує витрати на його проїзд до місця роботи і назад до місця
постійного проживання, а також витрати на проїзд супровідника, якщо
він є необхідним.

Стаття 25.
Адміністрація підприємств (об’єднань), установ і організацій (незалеж$

но від форм власності і господарювання) зобов’язана створювати безпечні і
не шкідливі для здоров’я умови праці, вживати заходів, спрямованих на
запобігання інвалідності, на відновлення працездатності інвалідів.

За інвалідами внаслідок трудового каліцтва або професійного захворю$
вання, які проходять професійну реабілітацію, у тому числі професійну
підготовку і перепідготовку згідно з індивідуальною програмою реабілі$
тації, якщо з моменту встановлення інвалідності минуло не більше року,
зберігається середній заробіток за попереднім місцем роботи із зарахуван$
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ням пенсії по інвалідності протягом строку, передбаченого програмою. У
таких випадках відшкодування витрат з урахуванням сплачених сум
пенсій здійснюється підприємством (об’єднанням), установою і організа$
цією, у період роботи на яких настала інвалідність.

V. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ
ІНВАЛІДІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Стаття 26.
Органи державної влади, підприємства (об’єднання), установи і орган$

ізації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані ство$
рювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадсь$
ких і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту, для вільно$
го пересування в населених пунктах. (Стаття 26 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 860$IV від 22.05.2003)

Стаття 27.
Планіровка і забудова населених пунктів, формування жилих районів,

розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, спо$
руд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не
допускається.

У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати
для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органів місцевого самоврядуван$
ня за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій
створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема,
будівництво спеціальних об’єктів.

Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету, а також підприємств (об’єднань), установ і організацій,
які не мають можливості пристосувати свої об’єкти для інвалідів.

Стаття 28.
Підприємства та організації, що здійснюють транспортне обслуговуван$

ня населення, зобов’язані забезпечити спеціальне обладнання транспорт$
них засобів, вокзалів, аеропортів та інших об’єктів, яке б дало змогу інва$
лідам безперешкодно користуватися їх послугами.

У тих випадках, коли діючі транспортні засоби не можуть бути присто$
совані для використання інвалідами, органи місцевого самоврядування
створюють інші можливості для їх пересування.

При проектуванні і створенні нових засобів пересування, реконструкції
і будівництві аеропортів, залізничних вокзалів і автовокзалів, морських і
річкових портів обов’язково передбачається можливість їх використання
інвалідами.

Стаття 29.
Інваліди забезпечуються житлом у порядку і на умовах, передбачених

чинним законодавством і з урахуванням положень цього Закону.
Інваліди та сім’ї, в яких є діти$інваліди, мають переважне право на пол$
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іпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Стаття 30.

Жилі приміщення, займані інвалідами або сім’ями, у складі яких
вони є, під’їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають інвал$
іди, мають бути обладнані спеціальними засобами і пристосуваннями
відповідно до індивідуальної програми реабілітації, а також телефон$
ним зв’язком.

Обладнання зазначених жилих приміщень здійснюється органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями,
у віданні яких знаходиться житловий фонд.

Обладнання індивідуальних жилих будинків, в яких проживають інва$
ліди, здійснюється підприємствами, установами і організаціями, з вини
яких настала інвалідність, а в інших випадках $ відповідними органами
місцевого самоврядування.

У разі невідповідності житла інваліда вимогам, визначеним висновком
медико$соціальної експертизи, і неможливості його пристосування до по$
треб інваліда може провадитись заміна жилої площі.

Органи місцевого самоврядування забезпечують виділення земельних
ділянок інвалідам із захворюваннями опорно$рухового апарату під будів$
ництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх
проживання.

Стаття 31.
Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування не можуть ви$

лучати частину жилої площі, збудованої за рахунок коштів громадських
організацій інвалідів, у тому числі господарським способом або з залучен$
ням їх коштів в порядку пайової участі.

Стаття 32.
Інваліди, влаштовані в будинки$інтернати або в інші установи соціаль$

ної допомоги, мають право на збереження за ними жилої площі протягом
12 місяців. При більш тривалих строках звільнена жила площа передаєть$
ся для задоволення потреб у житлі іншим інвалідам, які потребують пол$
іпшення житлових умов.

Стаття 33.
Діти$інваліди, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батькі$

вських прав і проживають у державних або в інших соціальних установах,
після досягнення повноліття мають право на позачергове одержання жит$
ла і матеріальну допомогу на його благоустрій, якщо за висновком меди$
ко$соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і
вести самостійний спосіб життя.

Стаття 34.
Місцеві органи державної влади зобов’язані забезпечувати інвалідам

необхідні умови для вільного доступу і користування культурно$видовищ$
ними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і
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спортом, а також забезпечувати надання спеціального спортивного інвен$
таря. (Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N
860$IV від 22.05.2003)

Інваліди користуються переліченими послугами безплатно або на
пільгових умовах згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування
за участю громадських організацій інвалідів.

Стаття 35.
Інваліди забезпечуються засобами спілкування, що полегшують їх взає$

модію між собою та з іншими категоріями населення. Порядок і умови та$
кого забезпечення передбачаються місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування за участю громадських організацій
інвалідів.

Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове і пільгове
встановлення квартирних телефонів за рахунок коштів Фонду соціально$
го захисту інвалідів. Порядок і умови встановлення телефонів інвалідам
визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій все$
українських громадських організацій інвалідів.

Інвалідам першої, другої груп і сім’ям, у складі яких є два або більше
інвалідів, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з
квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком
їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.

Інвалідам першої, другої груп по зору надається право безплатного ко$
ристування радіотрансляційною точкою.

Держава здійснює підтримку засобів масової інформації, видавництв,
підприємств та організацій, які випускають спеціальну літературу, звуко$
ву та відеопродукцію для інвалідів.

При розробці, виробництві та встановленні засобів зв’язку та інформації
враховуються можливості їх використання інвалідами.

Інвалідам по слуху послуги із сурдоперекладу та сурдотехніка надають$
ся відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” в порядку, виз$
наченому Кабінетом Міністрів України.

(Стаття 35 в редакції Закону N 1773$IV від 15.06.2004)

VI. МАТЕРІАЛЬНЕ, СОЦІАЛЬНО$ПОБУТОВЕ І МЕДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЛІДІВ

Стаття 36.
Матеріальне, соціально$побутове і медичне забезпечення інвалідів

здійснюється у вигляді грошових виплат (пенсій, допомог, одноразо$
вих виплат), забезпечення медикаментами, технічними й іншими за$
собами, включаючи друковані видання із спеціальним шрифтом, зву$
копідсилюючу апаратуру та аналізатори, а також шляхом надання
послуг по медичній, соціальній, трудовій і професійній реабілітації,
побутовому та торговельному обслуговуванню. (Стаття 36 із змінами,
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внесеними згідно із Законом N 1773$IV від 15.06.2004)
Стаття 37.

Види необхідної матеріальної, соціально$побутової і медичної допомо$
ги інвалідам визначаються органами медико$соціальної експертизи в інди$
відуальній програмі реабілітації. Допомога подається за рахунок коштів
фонду соціального захисту інвалідів.

Стаття 38.
Послуги з соціально$побутового і медичного обслуговування, технічні

та інші засоби (протезно$ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби
пересування, у тому числі крісла$коляски з електроприводом, автомобілі,
індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові і го$
лосоутворювальні апарати, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони та
факси для письмового спілкування, ендопротези, сечо$ та калоприймачі
тощо) надаються інвалідам та дітям$інвалідам безплатно або на пільгових
умовах за наявності відповідного медичного висновку.

Інваліди, які отримують пенсію, що не перевищує мінімального розмі$
ру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії,
діти$інваліди мають право на безплатне придбання лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.

Інваліди першої і другої груп мають право при амбулаторному лікуванні
на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50
відсотків їх вартості.

Інваліди і діти$інваліди за наявності медичних показань мають право
на безплатне забезпечення санаторно$курортними путівками.

Порядок забезпечення інвалідів і дітей$інвалідів лікарськими, техніч$
ними та іншими засобами, санаторно$курортними путівками визначає Ка$
бінет Міністрів України.

(Стаття 38 в редакції Закону N 1773$IV від 15.06.2004)
Стаття 38$1.

Транспортне обслуговування інвалідів здійснюється на пільгових умо$
вах.

Інваліди, діти$інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої
групи або дітей$інвалідів (не більше одного супроводжуючого), мають пра$
во на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім мет$
рополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту.

Діти$інваліди та інваліди першої, другої груп по зору і з ураженням
опорно$рухового апарату та особи, які супроводжують інвалідів першої
групи або дітей$інвалідів зазначених категорій (не більше одного супро$
воджуючого), мають право на безплатний проїзд також у метро.

Інваліди, діти$інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої
групи або дітей$інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інвалі$
да або дитину$інваліда), мають право на 50$відсоткову знижку вартості
проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, залізничного,
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річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.
Пільгове перевезення інвалідів здійснюють усі підприємства транспор$

ту незалежно від форми власності та підпорядкування відповідно до Зако$
ну України “Про транспорт”.

Категорії інвалідів та дітей$інвалідів і порядок їх транспортного обслу$
говування на пільгових умовах визначає Кабінет Міністрів України.

(Закон доповнено статтею 38$1 згідно із Законом N 1773$IV від
15.06.2004)

Стаття 38$2.
Пільги, передбачені цим Законом, зберігаються за інвалідами та дітьми$

інвалідами незалежно від виду виплачуваної пенсії або допомоги, призна$
ченої замість пенсії.

У випадках, коли іншими нормативно$правовими актами передбачені
норми, що підвищують встановлений цим Законом рівень соціального за$
хисту інвалідів, застосовуються положення тих нормативно$правових
актів, які визначають найбільший рівень соціального захисту інвалідів.

Якщо інвалід має право на одну і ту ж пільгу за цим Законом і одночас$
но за іншим нормативно$правовим актом, пільга йому надається лише за
одним з них за його вибором (незалежно від підстави встановлення пільги).

(Закон доповнено статтею 38$2 згідно із Законом N 1773$IV від
15.06.2004)

Стаття 39.
Інвалід має право вибору конкретного виду соціальної допомоги.
Інвалід може відмовитися від того чи іншого виду соціальної допомоги, якщо

вона не повною мірою відповідає його потребам. У такому разі інвалід вправі
самостійно вирішувати питання про забезпечення себе конкретним видом до$
помоги за рахунок власних коштів з урахуванням компенсації вартості аналог$
ічного виду соціальної допомоги, що подається державним органом.

Стаття 40.
Конкретні умови і порядок пенсійного забезпечення і надання допомо$

ги та інших соціальних послуг визначаються законодавством про пенсійне
забезпечення в Україні і рішеннями Уряду України з відповідних питань.

Стаття 41.
Підприємствам та організаціям, що спеціалізуються на виробництві

товарів, протезно$ортопедичних виробів та виробів фізкультурно$спортив$
ного призначення, спеціальних технічних засобів і пристосувань для
інвалідів, встановлюються пільги по оподаткуванню в порядку і на умо$
вах, встановлених законодавством України. (Стаття 41 із змінами, внесе$
ними згідно із Законом N 200/94$ВР від 13.10.94)

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 21 березня 1991 року

№ 875�XII
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ЗАКОН УКРАЇНИ (ВИТЯГ)
Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 (С изменениями по состоянию на 16.06.2005г.)
Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України та Основ

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне стра$
хування, визначає принципи, засади і механізми функціонування систе$
ми загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначен$
ня, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів
Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків робото$
давців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також
регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та
фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів стра$
хування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам,
членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом.

Зміна умов і норм загальнообов’язкового державного пенсійного стра$
хування здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону.

Стаття 8.
Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціаль$

них послуг
1. Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної систе$

ми мають:
1) громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та досягли

встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані інвалідами в установ$
леному законодавством порядку і мають необхідний для призначення відпов$
ідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб $ члени їхніх сімей,
зазначені у статті 36 цього Закону, та інші особи, передбачені цим Законом;

2) особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена
пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” (крім
соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне довічне грошо$
ве утримання) за іншими законодавчими актами, але вони мали право на
призначення пенсії за Законом України “Про пенсійне забезпечення” $ за
умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утри$
мання) з інших джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, $
члени їхніх сімей.

2. Право на отримання довічної пенсії та одноразової виплати за рахунок
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коштів Накопичувального фонду мають застраховані особи і члени їхніх
сімей та/або спадкоємці на умовах та в порядку, визначених цим Законом.

3. Особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенс$
ійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески в поряд$
ку та розмірах, встановлених цим Законом, до солідарної системи та/або
накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на умовах,
визначених цим Законом, на отримання пенсії і соціальних послуг за ра$
хунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одно$
разової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду.

4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на за$
конних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціаль$
них послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного стра$
хування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передба$
чених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договора$
ми, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 9.
Види пенсійних виплат і соціальних послуг
1. Відповідно до цього Закону за рахунок коштів Пенсійного фонду в

солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:
1) пенсія за віком;
2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому

числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
3) пенсія у зв’язку з втратою годувальника.
2. За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються на на$

копичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати:
1) довічна пенсія з установленим періодом;
2) довічна обумовлена пенсія;
3) довічна пенсія подружжя;
4) одноразова виплата.
3. У солідарній системі надаються соціальні послуги за рахунок коштів

Пенсійного фонду.
До соціальних послуг, передбачених цим Законом, належить допомога

на поховання пенсіонера.

РОЗДІЛ II СТРАХОВИЙ СТАЖ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 24.
Періоди, з яких складається страховий стаж
1. Страховий стаж $ період (строк), протягом якого особа підлягає загально$

обов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця спла$
чені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
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З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пен$

сію, та інвалідам
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 33�34, ст. 404 )

( Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до цього За$
кону з 1 січня 2005 року для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непра$
цездатних осіб $ 120 гривень, інвалідів $ 130 гривень; з 1 квітня 2005 року
для працездатних осіб у сумі 100 гривень, непрацездатних осіб $ 140 гри$
вень, інвалідів $ 150 гривень згідно із Законами N 2285$IV ( 2285$15 ) від
23.12.2004, ВВР, 2005, N 7$8, ст.162, N 2505$IV ( 2505$15 ) від 25.03.2005,
ВВР, 2005, N 17, N 18$19, ст.267 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2603�IV ( 2603�15 ) від
31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.338 )

Цей Закон визначає правові засади надання державної соціальної до$
помоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також надан$
ня державної соціальної допомоги на догляд.

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та

інвалідам $ щомісячна державна допомога, що надається відповідно до норм
цього Закону у грошовій формі особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам;

особа, яка не має права на пенсію, $ особа, яка досягла віку (чоловік $ 63
років, жінка $ 58 років) та не має права на пенсію відповідно до чинного
законодавства;

одинока особа $ особа, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних
за законом її утримувати.

Стаття 2. Право осіб на державну соціальну допомогу
Громадяни України, які досягли віку (чоловіки $ 63 років, жінки $ 58

років) або є інвалідами і не одержують пенсію та постійно проживають на
території України, мають право на державну соціальну допомогу у випад$
ках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами Украї$
ни.

Особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на держав$
ну соціальну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передба$
чених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами Ук$
раїни, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та особи без громадянства мають право на державну соціальну
допомогу на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо міжнародним договором України передбачено інші норми,
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ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми, встановлені
міжнародним договором.

Стаття 3. Види державної соціальної допомоги
Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної соціаль$

ної допомоги:
державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та

інвалідам;
державна соціальна допомога на догляд.
Стаття 4. Умови призначення державної соціальної допомоги особам,

які не мають права на пенсію, та інвалідам
Державна соціальна допомога згідно із цим Законом призначається

особі, яка:
1) досягла віку (чоловік $ 63 років, жінка $ 58 років) та не має права на

пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана інвалідом в уста$
новленому порядку;

2) не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для
відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві,
передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціаль$
не страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного зах$
ворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105$14 );

3) є малозабезпеченою особою.
Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам, які не

мають права на пенсію, та інвалідам здійснюються в порядку, визначено$
му Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Період, на який призначається державна соціальна допо$
мога, умови її перерахунку

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначаються з дня
звернення за допомогою. Якщо звернення за допомогою відбулося не
пізніше трьох місяців з дня досягнення віку (чоловіками $ 63 років, жінка$
ми $ 58 років) або встановлення інвалідності, допомога призначається з дня
досягнення чоловіками $ 63 років, жінками $ 58 років або визнання осіб
інвалідами органами медико$соціальної експертизи.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначаються довіч$
но особам, які досягли віку (чоловіки $ 63 років, жінки $ 58 років), а інвал$
ідам $ на весь час інвалідності, встановленої органами медико$соціальної
експертизи.

У разі зміни групи інвалідності допомога в новому розмірі призначаєть$
ся інваліду з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до
збільшення розміру, та з місяця, наступного за тим, у якому встановлена
нова група інвалідності, $ при зменшенні розміру допомоги.

Якщо особа, яка не має права на пенсію, якій була призначена держав$
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на соціальна допомога або державна соціальна допомога на догляд, визна$
на інвалідом, виплата допомоги здійснюється в новому розмірі з дня вста$
новлення їй інвалідності.

Стаття 6. Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам

Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам за умовами, передбаченими частиною першою статті
4 цього Закону, встановлюється виходячи з розміру прожиткового мініму$
му для осіб, які втратили працездатність:

інвалідам I групи, жінкам, яким присвоєно звання "Мати$героїня", $
100 відсотків;

інвалідам II групи $ 80 відсотків;
інвалідам III групи $ 60 відсотків;
священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не

менше десяти років до введення в дію Закону України "Про свободу совісті
та релігійні організації" ( 987$12 ) займали виборні або за призначенням
посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалі$
зованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів
відповідних державних органів та релігійних організацій або показань
свідків, які підтверджують факт такої роботи, $ 50 відсотків;

особам, які досягли віку (чоловіки $ 63 років, жінки $ 58 років), $ 30
відсотків.

Стаття 7. Умови призначення державної соціальної допомоги на
догляд

Державна соціальна допомога на догляд призначається:
1) інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким

призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про пен$
сійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262$12 ):

а) інвалідам I групи;
б) інвалідам II групи, які є одинокими та за висновком лікарсько$кон$

сультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;
в) інвалідам III групи, які є одинокими та за висновком лікарсько$кон$

сультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;
2) особам, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (
3551$12 ) та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років,
крім зазначених у пункті 1 цієї частини:

а) інвалідам I групи;
б) інвалідам II і III груп, які є одинокими і за висновком лікарсько$кон$

сультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;
3) особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Зако$

ну України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб началь$
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ницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб"
( 2262$12 ) і які є інвалідами I групи внаслідок причин, визначених у пункті
"б" статті 16 зазначеного Закону, або є одинокими пенсіонерами і за вис$
новком лікарсько$консультативної комісії потребують догляду;

4) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько$кон$
сультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержу$
ють пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів
I групи);

5) малозабезпеченим інвалідам I групи, які одержують пенсію за віком
або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у пунк$
тах 1$3 частини першої цієї статті).

Державна соціальна допомога на догляд не призначається:
особам, які одержують соціальні пенсії або надбавки до пенсії на дог$

ляд відповідно до законодавства, що діяло раніше;
інвалідам, яким призначено відшкодування витрат на догляд відповід$

но до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне стра$
хування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю$
вання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105$14 ).

У разі якщо особи, зазначені в частині першій цієї статті, мають право
на державну соціальну допомогу на догляд з декількох підстав, державна
соціальна допомога на догляд призначається їм з однієї підстави за їх ви$
бором.

Державна соціальна допомога на догляд не виплачується в період, коли
особа працює (крім інвалідів I групи) або перебуває на повному державно$
му утриманні.

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на догляд
здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Розмір державної соціальної допомоги на догляд
Державна соціальна допомога на догляд встановлюється:
1) особам, зазначеним у підпункті "а" пункту 1 і пункті 3 частини пер$

шої статті 7 цього Закону (із числа інвалідів I групи), $ у розмірі 50 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

2) особам, зазначеним у підпункті "б" пункту 1 частини першої статті 7
цього Закону, $ у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність;

3) особам, зазначеним у підпункті "в" пункту 1, пунктах 2, 3 (із числа
одиноких пенсіонерів), 4 і 5 частини першої статті 7 цього Закону, $ у
розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра$
цездатність.

Стаття 9. Органи, що призначають державну соціальну допомогу
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та

інвалідам і державна соціальна допомога на догляд особам, зазначеним у
пунктах 4 і 5 частини першої статті 7 цього Закону, призначаються орга$
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нами праці та соціального захисту населення, а державна соціальна допо$
мога на догляд особам, зазначеним у пунктах 1$3 частини першої статті 7
цього Закону, $ органами, що призначають пенсії.

Стаття 10. Виплата державної соціальної допомоги
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та

інвалідам і державна соціальна допомога на догляд виплачуються щомі$
сячно за поточний місяць.

Державна соціальна допомога на догляд, призначена особам, зазначе$
ним у статті 7 цього Закону, виплачується незалежно від одержуваних ними
інших видів допомоги, стипендій, аліментів або інших доходів.

Особам, які перебувають на повному державному утриманні у
відповідній установі (закладі), виплачується 20 відсотків призначеного
розміру державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пен$
сію, та інвалідам.

Стаття 11. Виплата державної соціальної допомоги за минулий час
Суми державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пен$

сію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, що призна$
чені, але не витребувані своєчасно одержувачем, виплачуються за мину$
лий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням.

Суми державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пен$
сію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, не одержані
своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує відповідну допомо$
гу, виплачуються за минулий час без обмеження будь$яким строком. При
цьому виплата допомоги за минулий час здійснюється виходячи із прожит$
кового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з нарахуванням
компенсації втрати частини доходів. Компенсація втрати частини допомо$
ги у зв'язку з порушенням строків її виплати особам, які не мають права
на пенсію, та інвалідам здійснюється згідно із законом.

Стаття 12. Виплата допомоги на поховання
У разі смерті одержувача державної соціальної допомоги особам, які здійсни$

ли його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної
суми державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам, встановленому на день смерті одержувача цієї допомоги.

Допомога на поховання, не витребувана своєчасно без поважних при$
чин, виплачується не пізніше дванадцяти місяців після смерті одержува$
ча державної соціальної допомоги.

Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соціаль$
ної допомоги

Виплата державної соціальної допомоги і покриття витрат на її достав$
ку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Стаття 14. Обов'язок одержувачів державної соціальної допомоги
повідомляти про зміну умов, що впливають на її виплату

Одержувачі державної соціальної допомоги зобов'язані повідомляти
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органи, що призначають державну соціальну допомогу, про обставини, що
можуть вплинути на умови призначення державної соціальної допомоги
та її виплату.

У разі невиконання цього обов'язку та одержання у зв'язку з цим зай$
вих сум державної соціальної допомоги одержувачі повинні відшкодувати
органам, що призначають державну соціальну допомогу, надміру випла$
чені суми.

Стаття 15. Стягнення сум державної соціальної допомоги, надміру
виплачених одержувачу державної соціальної допомоги внаслідок

зловживань з його боку
Суми державної соціальної допомоги, надміру виплачені одержувачу

державної соціальної допомоги внаслідок зловживань з його боку (подан$
ня документів з неправдивими даними, неподання відомостей про зміну у
складі сім'ї, про працевлаштування), стягуються на підставі рішень
органів, що призначають державну соціальну допомогу.

Відрахування на підставі таких рішень провадиться в розмірі не більш
як 20 відсотків розміру державної соціальної допомоги понад відрахуван$
ня з інших підстав.

У всіх випадках звернення стягнень на розмір державної соціальної
допомоги за одержувачем державної соціальної допомоги зберігається не
менш як 50 відсотків належного розміру державної соціальної допомоги.

У разі припинення виплати державної соціальної допомоги (відновлен$
ня здоров'я тощо) до повного погашення заборгованості решта заборгова$
ності стягується в судовому порядку.

Стаття 16. Оскарження рішення органу, що призначає державну
соціальну допомогу

Рішення органу, що призначає державну соціальну допомогу, може бути
оскаржено в органі вищого рівня або у судовому порядку.

Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства про дер$
жавну соціальну допомогу

Посадові особи, винні у порушенні законодавства про державну соціаль$
ну допомогу, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 18. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.
2. При визначенні права на призначення державної соціальної допомо$

ги на догляд не можуть застосовуватися вартісні величини, не передбачені
Законом України "Про прожитковий мінімум" ( 966$14 ).

3. При визначенні розмірів державної соціальної допомоги особам, які
не мають права на пенсію, та інвалідам, та державної соціальної допомоги
на догляд, може застосовуватися рівень забезпечення прожиткового
мінімуму, встановлений законом про Державний бюджет України на відпо$
відний рік. ( Пункт 3 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N
2603$IV ( 2603$15 ) від 31.05.2005 )
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4. Норми цього Закону поширюються також на осіб, які одержують пен$
сію або державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям$інва$
лідам і за своїм бажанням можуть звернутися за призначенням державної
соціальної допомоги відповідно до цього Закону замість пенсії чи держав$
ної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям$інвалідам.

 5. Соціальна пенсія, призначена відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788$12 ), за бажанням особи виплачується орга$
нами Пенсійного фонду України до закінчення строку її призначення.

 6. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: внести до Верхов$
ної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у
відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно$правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх

нормативно$правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 травня 2004 року
№ 1727�IV

РОЗДІЛ III. ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 26.
Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення

чоловіками 60 років, жінками $ 55 років та наявності страхового стажу не
менше п’яти років.

РОЗДІЛ IV ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 30.
Умови призначення пенсії по інвалідності
1. Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спри$

чинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захво$
рювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитин$
ства) за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 цього Закону.

2. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли на$
стала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після
припинення роботи.

3. Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та про$
фесійного захворювання призначається відповідно до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випад$
ку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності”.
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Стаття 31.
Групи інвалідності
1. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інва$

лідності.
Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встанов$

люється інвалідність, визначаються органом медико$соціальної експерти$
зи згідно із законодавством.

2. Органи Пенсійного фонду та застрахована особа мають право в уста$
новленому законом порядку оскаржити рішення органів медико$соціаль$
ної експертизи.

Стаття 32.
Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності
1. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності за

наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності:
* до досягнення особою 23 років включно $ 2 роки;
* від 24 років до досягнення особою 26 років включно $ 3 роки;
* від 27 років до досягнення особою 31 року включно $ 4 роки;
* для осіб 32 років і старших $ 5 років.
2. Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військо$

вої служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від
наявності страхового стажу.

Стаття 33.
Розмір пенсії по інвалідності
1. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначаєть$

ся в таких розмірах: інвалідам I групи $ 100 відсотків пенсії за віком; інва$
лідам II групи $ 90 відсотків пенсії за віком; інвалідам III групи $ 50 відсотків
пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону.

2. За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп $ у чоловіків 25, а у
жінок $ 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності при$
значається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і
28 цього Закону. (Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом
N 2153$IV від 04.11.2004)

(Дія статті 33 поширюється на інвалідів, які вийшли на пенсію до на$
брання чинності Законом N 2153$IV від 04.11.2004)

Стаття 34.
Період, на який призначається пенсія по інвалідності
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інва$

лідності. Інвалідам $ чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років
пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих
інвалідів провадиться тільки за їх заявою.

Стаття 35.
Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності

або відновлення працездатності
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1. У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачуєть$
ся з дня зміни групи інвалідності.

Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується за
попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності.

У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія
виплачується до кінця місяця, по який встановлено інвалідність.

2. У разі якщо особа не з’явилася в органи медико$соціальної експерти$
зи на повторний огляд у визначений для цього строк, виплата пенсії по інва$
лідності зупиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у
якому вона мала з’явитися на повторний огляд.

3. У разі якщо строк повторного огляду медико$соціальної експертизи
інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову
інвалідом виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого при$
пинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки,
якщо орган медико$соціальної експертизи визнає її за цей період інвалі$
дом. При цьому якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу
групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період випла$
чується за попередньою групою інвалідності.

Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв’язку з відновлен$
ням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез’явлення на
повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його
інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встанов$
лення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії
минуло не більше п’яти років. Якщо минуло більше п’яти років, пенсія
призначається знову на загальних підставах.

Органи медико$соціальної експертизи зобов’язані повідомляти терито$
ріальні органи Пенсійного фонду в порядку, встановленому законодав$
ством, про результати повторного огляду осіб, яким призначена пенсія по
інвалідності, та про нез’явлення цих осіб на зазначений огляд.

Президент України Л.КУЧМА
 м. Київ, 9 липня 2003 року

          N 1058�IV

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям$

інвалідам
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 1, ст.2 )

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96$ВР) гарантує
інвалідам з дитинства та дітям$інвалідам право на матеріальне забезпечен$
ня за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захи$
щеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні про$
житкового мінімуму.
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Стаття 1.
Право на державну соціальну допомогу
Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства I і

II групи, непрацюючі інваліди з дитинства III групи, а також діти$інвалі$
ди віком до 16 років. Причина, група інвалідності, строк, на який встанов$
люється інвалідність, визначаються органом медико$соціальної експерти$
зи згідно із законодавством України. Перелік медичних показань, що да$
ють право на одержання державної соціальної допомоги на дітей$інвалідів
віком до 16 років, визначається у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на
державну соціальну допомогу і пенсію, призначається державна соціаль$
на допомога або пенсія за їх вибором. Державна соціальна допомога або
пенсія інвалідам з дитинства, яких визнано недієздатними, а також на
дітей$інвалідів призначається за вибором їх батьків, усиновителів, опіку$
на або піклувальника.

Стаття 2.
Розміри державної соціальної допомоги
Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах: інвалі$

дам з дитинства I групи $ 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність; інвалідам з дитинства II групи $  70 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; непрацю$
ючим інвалідам з дитинства III групи $ 50 відсотків прожиткового мініму$
му для осіб, які втратили працездатність; на дітей$інвалідів віком до 16
років $ 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працез$
датність. Прожитковий мінімум визначається відповідно до Закону Украї$
ни “Про прожитковий мінімум” та щорічно затверджується Верховною
Радою України за поданням Кабінету Міністрів України і періодично пе$
реглядається відповідно до зростання індексу споживчих цін разом з уточ$
ненням показників Державного бюджету України. Розміри державної соц$
іальної допомоги підвищуються у зв’язку із збільшенням прожиткового
мінімуму. Державна соціальна допомога призначається у новому розмірі з
місяця, наступного за тим, в якому проведене збільшення прожиткового
мінімуму.

Стаття 3.
Надбавка на догляд
Інвалідам з дитинства I групи встановлюється надбавка на догляд за

ними у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму. Надбавка на догляд,
що призначається одинокій матері (батьку), встановлюється у розмірі: на
дитину$інваліда віком до 6 років $ 30 відсотків прожиткового мінімуму, на
дитину$інваліда віком від 6 до 16 років $ 50 відсотків прожиткового мініму$
му. Надбавка на догляд, що призначається в інших випадках, встанов$
люється у розмірі: на дитину$інваліда віком до 6 років $ 30 відсотків про$
житкового мінімуму, на дитину$інваліда віком від 6 до 16 років $ 50
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відсотків прожиткового мінімуму та за умови, що середньомісячний су$
купний доход сім’ї, в якій виховується дитина$інвалід, за попередні шість
місяців не перевищує прожиткового мінімуму на сім’ю. Надбавка на дог$
ляд за дитиною$інвалідом віком до 16 років призначається одному з непра$
цюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які
фактично здійснюють догляд за дитиною$інвалідом; одному з непрацюю$
чих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику з числа інвалідів I або
II групи, які фактично здійснюють догляд за дитиною$інвалідом.

Стаття 4.
Період, на який призначається державна соціальна допомога
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства I і II групи, непра$

цюючим інвалідам з дитинства III групи призначається на весь час інвалі$
дності, встановленої органами медико$соціальної експертизи. На дітей$
інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначе$
ний у медичному висновку, який видається у порядку, встановленому
Міністерством охорони здоров’я України, але не більш як по місяць досяг$
нення дитиною$інвалідом 16$річного віку.

Стаття 5.
Строк виплати державної соціальної допомоги при зміні групи інвалі�

дності
У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога у новому

розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності. Якщо дитина$інвалід,
на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 16$
річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продов$
жується у новому розмірі за її заявою (недієздатним $ за заявою опікуна) з
дня встановлення групи інвалідності.

Стаття 6.
Умови поновлення виплати державної соціальної допомоги
Виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропус$

ку строку переогляду інвалідом з дитинства або дитиною$інвалідом, а в разі
визнання знову інвалідом або дитиною$інвалідом виплата державної соц$
іальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один
місяць. Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, виплата
державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення виплати,
але не більш як за 3 роки, за умови, що за цей період його визнано інвалі$
дом або дитиною$інвалідом. При цьому, якщо при переогляді інваліда з
дитинства переведено до іншої групи інвалідності (вищої або нижчої), то
державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попе$
редньою групою. У разі припинення виплати державної соціальної допо$
моги внаслідок нез’явлення на переогляд без поважних причин, при на$
ступному визнанні інвалідом з дитинства або дитиною$інвалідом, виплата
цієї допомоги поновлюється з дня встановлення інвалідності або визнання
дитиною$інвалідом.
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Стаття 7.
Інформація про державну соціальну допомогу
Органи медико$соціальної експертизи та заклади охорони здоров’я у 3$

денний строк зобов’язані надіслати копії акта огляду інваліда з дитинства
або медичного висновку про визнання дитиною$інвалідом до управління
соціального захисту населення за місцем проживання інваліда з дитинства
або батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника дитини$інваліда. Не
пізніше 10 днів після надходження документів, зазначених у частині
першій цієї статті, управління соціального захисту населення зобов’язане
у письмовій формі повідомити інваліда з дитинства, а також батьків, уси$
новителів, опікуна або піклувальника дитини$інваліда про право на дер$
жавну соціальну допомогу, умови, розмір і порядок її надання. За місяць
до закінчення строку виплати державної соціальної допомоги управління
соціального захисту населення зобов’язане попередити у письмовій формі
інваліда з дитинства, а також батьків, усиновителів, опікуна або піклу$
вальника дитини$інваліда про причину припинення її виплати.

Стаття 8.
Порядок звернення за призначенням державної соціальної допомоги
Заява про призначення державної соціальної допомоги подається інва$

лідом з дитинства до управління соціального захисту населення за місцем
проживання. Заява про призначення державної соціальної допомоги інва$
ліду I чи II групи, який визнаний недієздатним, а також на дитину$інва$
ліда подається одним із батьків, усиновителем, опікуном або піклуваль$
ником за місцем свого проживання. До заяви про призначення держав$
ної соціальної допомоги повинні бути додані документи про вік і місце
проживання інваліда з дитинства або дитини$інваліда, документи про
місце проживання батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника,
який подав заяву, а також довідка медико$соціальної експертизи або ме$
дичний висновок, видані у встановленому порядку. Якщо з заявою звер$
тається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення орга$
ну опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування. Непрацю$
ючі інваліди з дитинства III групи, а також один із непрацюючих батьків,
усиновителів, опікун або піклувальник, які фактично здійснюють дог$
ляд за дитиною$інвалідом віком до 16 років, додатково подають довідку
про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання. Управління
соціального захисту населення, яке прийняло заяву про призначення дер$
жавної соціальної допомоги, видає заявнику розписку про прийом заяви
та доданих до неї документів із зазначенням дати прийому заяви. Днем
звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається
день прийому заяви з усіма необхідними документами. Якщо заява про
призначення державної соціальної допомоги надсилається поштою і при
цьому подаються також всі необхідні документи, то днем звернення за
державною соціальною допомогою вважається дата, вказана в поштово$
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му штемпелі місця відправлення заяви. У тих випадках, коли до заяви
додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які доку$
менти повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше
3$х місяців з дня одержання повідомлення про необхідність подання до$
даткових документів, то днем звернення за призначенням державної соц$
іальної допомоги вважається день прийому або відправлення заяви про
призначення такої допомоги.

Стаття 9.
Порядок та строки призначення державної соціальної допомоги
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства або на дітей$

інвалідів віком до 16 років призначається органами соціального захисту
населення. Заява про призначення державної соціальної допомоги розгля$
дається органами соціального захисту населення не пізніше 10 днів після
надходження заяви з усіма необхідними документами. Державна соціаль$
на допомога призначається з дня звернення за її призначенням.

Стаття 10.
Виплата державної соціальної допомоги
Державна соціальна допомога виплачується державними підприємства$

ми і об’єднаннями зв’язку за місцем проживання інваліда з дитинства або
батьків, усиновителів, яким призначена допомога на дітей$інвалідів. Опі$
куну або піклувальнику державна соціальна допомога виплачується за
місцем їх проживання. Виплата державної соціальної допомоги провадить$
ся щомісячно у встановлені органами соціального захисту населення стро$
ки. Призначена державна соціальна допомога виплачується інваліду з ди$
тинства I чи II групи незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії,
аліментів або інших доходів. Державна соціальна допомога, яка призна$
чена на дитину$інваліда віком до 16 років, виплачується незалежно від
одержання на неї інших видів допомоги.

Стаття 11.
Виплата державної соціальної допомоги за довіреністю
Державна соціальна допомога може виплачуватися за довіреністю, по$

рядок оформлення і строк дії якої визначаються законом.
Стаття 12.

Виплата державної соціальної допомоги за минулий час
Призначені суми державної соціальної допомоги, але не витребувані

своєчасно одержувачем, виплачуються за минулий час не більш як за 12
місяців перед зверненням за її одержанням. Суми державної соціальної
допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або вип$
лачує державну соціальну допомогу, виплачуються за минулий час без об$
меження будь$яким строком. При цьому виплата державної соціальної
допомоги за минулий час здійснюється виходячи із прожиткового мініму$
му, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її
виплату.
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Стаття 13.
Виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та

дітям�інвалідам віком до 16 років, які проживають у будинках�інтерна�
тах

Інвалідам з дитинства, які проживають у будинках$інтернатах для гро$
мадян похилого віку та інвалідів, виплачується 20 відсотків призначеного
розміру державної соціальної допомоги. Призначена державна соціальна
допомога не виплачується за час перебування дитини$інваліда віком до 16
років на повному державному утриманні.

Стаття 14.
Підстави припинення і відновлення виплати державної соціальної до�

помоги
Виплата у повному розмірі державної соціальної допомоги інвалідам з

дитинства у разі влаштування їх у будинок$інтернат або повернення з ньо$
го відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця,
наступного за місяцем, в якому виникли ці обставини. У разі влаштуван$
ня дитини$інваліда віком до 16 років на повне державне утримання в ди$
тячий будинок$інтернат або повернення з нього виплата державної соціаль$
ної допомоги на дитину$інваліда відповідно припиняється або відновлюєть$
ся з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виникли ці об$
ставини. При зміні одержувачем державної соціальної допомоги постійно$
го місця проживання виплата цієї допомоги продовжується відповідним
органом соціального захисту населення за новим місцем проживання. Вип$
лата державної соціальної допомоги продовжується з того часу, з якого вона
була припинена за попереднім місцем проживання.

Стаття 15.
Виплата допомоги на поховання
У разі смерті інваліда з дитинства або дитини$інваліда віком до 16 років

членам його сім’ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується допо$
мога на поховання у розмірі двомісячної суми державної соціальної допо$
моги. Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернен$
ня за її виплатою.

Стаття 16.
Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомо�

ги
Покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги здійснюєть$

ся за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до
місцевих бюджетів.

Стаття 17.
Оскарження рішення органу, що призначає державну соціальну допо�

могу, та відповідальність посадових осіб за порушення цього Закону
Рішення органу, що призначає державну соціальну допомогу, може бути

оскаржене у відповідних органах виконавчої влади або у судовому поряд$
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ку. Посадові особи, з вини яких несвоєчасно виплачується державна соц$
іальна допомога, несуть відповідальність відповідно до закону.

Стаття 18.
Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року. 2. При визна$

ченні розмірів державної соціальної допомоги на 2001 рік застосовуєть$
ся тимчасовий розрахунковий розмір $ 50 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 3. Кабінету Міністрів
України: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України про$
позиції про внесення змін до законодавчих актів України, що виплива$
ють із цього Закону; привести свої нормативно$правові акти у
відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади України їх норма$
тивно$правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України
Л.КУЧМА м. Київ,

16 листопада 2000 року
N 2109�III
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи (витяг, зі змінами та доповненнями по
состоянию на 01.09.2005р.)

Р О З Д І Л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.
Мета та основні завдання Закону
Закон спрямований   на   захист   громадян,  які  постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи,  та розв’язання пов’язаних  з нею   проблем
медичного  і  соціального  характеру,  що  виникли внаслідок радіоактив$
ного забруднення території.

Р О З Д І Л II

СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття 14.
Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильсь�

кої катастрофи, для встановлення пільг і компенсацій
Для   встановлення  пільг і компенсацій  визначаються  такі категорії

осіб,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:
1)  інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від Чорнобильської катастрофи

(статті 10, 11 і частина третя статті 12), щодо яких встановлено причин$
ний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок
Чорнобильської  катастрофи  на  променеву хворобу, – категорія 1...
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Р О З Д І Л IV

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ
ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ.

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ПІЛЬГИ
Стаття 19.

Надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи Компенсації  та  пільги,  встановлені  в   дано$
му    розділі, стосуються всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорно$
бильської катастрофи,  відповідно до встановлених категорій. ( Частина
першастатті  19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 230/96$ВР від
06.06.96)

(Частину  другу  статті  19  виключено  на  підставі Закону N 230/96$ВР
від  06.06.96).

Стаття 20.
Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1
Особам,  віднесеним  до  категорії  1  (пункт  1  статті 14), надаються

такі гарантовані державою компенсації та пільги: (Абзац перший части$
ни першої статті 20 в редакції Закону N 230/96$ВР  від 06.06.96 )

1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
2) безплатне   позачергове  зубопротезування  (за  винятком
зубопротезування  із  дорогоцінних  металів  та  прирівняних по вар$

тості до них, що визначається  Міністерством  охорони  здоров’я України);
(Пункт 2 частини першої статті 20 в редакції Закону N 2532$12

від 01.07.92 )
3) першочергове  обслуговування  у  лікувально$профілактичних зак$

ладах та аптеках;
4) позачергове щорічне безплатне надання санаторно$курортних путі$

вок  або  одержання  за  їх  бажанням  грошової  компенсації в розмірі се$
редньої вартості  путівки  в  Україні.  Порядок  надання путівок  та  розмір
їх  середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України; ( Пункт
4 частини першої статті 20  в  редакції Закону N 230/96$ВР від 06.06.96)

5) користування при виході на пенсію та  зміні  місця  роботи поліклініка$
ми, до яких вони були прикріплені під час роботи;

6) щорічне медичне  обслуговування, диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів, лікування  в спеціалізованих стаціонарах;

7) переважне право залишення  на  роботі  при  вивільненні працівників
у зв’язку  із  змінами  в  організації  виробництва  і праці,  в тому числі при
ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи,
організації,  скороченні чисельності або штату працівників, а також на
працевлаштування.

У разі  вивільнення  працівників  у  зв’язку  з  ліквідацією, реорганіза$
цією  або  перепрофілюванням  підприємства, установи, організації, ско$
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роченням  чисельності  або  штату  працівників  їм виплачується  допомога
в  розмірі  трикратної    середньомісячної заробітної плати, а також збері$
гається за  їх  бажанням  посадовий оклад, тарифна ставка (оклад)  на  но$
вому  місці  роботи,  але  не більше одного  року.  Їм  також  гарантується
працевлаштування з урахуванням їх побажань або  можливість  навчання
нових  професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому поряд$
ку  середньої заробітної  плати  за  останнім  місцем  роботи  за  весь період
перепідготовки, але не більше одного року.

При  переведенні  у  зв’язку   із станом здоров’я на нижчеоплачувану
роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між  попереднім
заробітком  і  заробітком  на  новій  роботі   до встановлення  інвалідності
або  одужання, але  не більше   одного року; (Пункт 7 частини першої
статті 20 в редакції Закону N 2532$12 від 01.07.92 )

8) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в  розмірі 100  про$
центів  середньої  заробітної    плати    незалежно від страхового  стажу;  (
Пункт 8 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 429$IV ( 429$15) від 16.01.2003)

9)  виплата  працюючим  інвалідам  допомоги  по    тимчасовій непрацез$
датності  до  4  місяців  підряд  або  до  5  місяців    у календарному році;

10) позачергове забезпечення жилою площею  осіб,  які потребують
поліпшення житлових умов (включаючи сім’ї загиблих або померлих гро$
мадян). Особи, зазначені в цьому    пункті, забезпечуються жилою площею
протягом року з дня подання заяви, для чого  місцеві  Ради  щорічно   вид$
іляють   15   відсотків усього збудованого   житла  (в  тому  числі  підприєм$
ствами,  установами, організаціями  незалежно  від  форми власності). Ка$
бінет Міністрів України щорічно виділяє обласним державним адмініст$
раціям цільовим призначенням капітальні вкладення відповідно до
кількості  сімей, що  потребують поліпшення житлових умов. Фінансуван$
ня будівництва здійснюється  з  Державного бюджету України. ( Абзац пер$
ший пункту 10 частини першої статті 20 в  редакції Закону N  230/96$ВР
від 06.06.96 )

Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, таки$
ми, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, які
забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості грома$
дян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають у комунальних
квартирах.

Особам,  які  перенесли  променеву хворобу будь$якого ступеня або ста$
ли інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи,  які потребують пол$
іпшення  житлових умов, надається  додаткова  жила площа у вигляді ок$
ремої кімнати. ( Абзац третій  пункту 10 частини першої статті 20 в ре$
дакції Закону  N 230/96$ВР від 06.06.96)

Сім’я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської катаст$
рофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і розмір якої
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визначається Кабінетом Міністрів України.
Передбаченими  цим  пунктом пільгами щодо забезпечення житлом гро$

мадяни  мають  право  скористатися  лише  один  раз; (Пункт 10 частини
першої  статті  20  доповнено  абзацом  п’ятим  згідно із Законом N 230/96$
ВР від 06.06.96 )

11) 50$процентна   знижка   плати  за  користування  житлом (квартир$
ної  плати),  телефоном  (в  тому числі щодо оплати послуг електрозв’язку
за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при  похвилинному
обліку їх тривалості) та комунальними послугами (водопостачання, газ,
електрична, теплова енергія та інші послуги) ними  і  членами  їх  сім’ї у
жилих будинках (квартирах) усіх форм власності  в  межах  норм,  перед$
бачених законодавством. До членів сім’ї  належать  дружина  (чоловік)  і
неповнолітні  діти  (до 18 років). (Абзац  перший  пункту  11  частини пер$
шої статті 20 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 2532$12 від
01.07.92, в редакції  Законів N 230/96$ВР від 06.06.96, N 2400$III ( 2400$
14) від 26.04.2001) (Абзац  другий пункту 11 частини першої  статті 20 вик$
лючено на підставі Закону N 2400$III ( 2400$14) від 26.04.2001 )

Особам, які проживають у будинках, що не  мають  центрального опа$
лення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах
норм, встановлених для продажу населенню.

У разі  проживання   у  гуртожитку  оплата  за  проживання провадить$
ся  у розмірі 50 процентів встановленої плати; ( Пункт 11 частини  першої
статті  20  доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 230/96$ВР від
06.06.96)

12)  передача безплатно в приватну власність займаних ними та їх сім’я$
ми квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду  не$
залежно від того, чи є зазначена особа наймачем чи членом сім’ї  наймача.
Зазначена пільга може бути використана один раз; (Пункт 12 частини пер$
шої статті 20 в редакції Закону N 230/96$ВР від 06.06.96)

13) позачергове  безплатне  забезпечення  автомобілем (марка автомоб$
іля визначається Кабінетом Міністрів України) інвалідів I групи,  а також
інвалідів II групи у  разі  наявності  відповідних медичних  показань.  Інва$
ліди  II  групи  за  відсутності медичних показань  мають  право  на  забезпе$
чення  автомобілем  у   порядку загальної черги для всіх категорій інвалідів.
За бажанням інваліда він може бути  забезпечений  автомобілем іншої мар$
ки з оплатою різниці  у  вартості.  Забезпечення автомобілем провадиться,
якщо інвалід не має в особистому користуванні автомобіля та  за  умови,
що протягом  семи років перед зверненням інвалід не купував нового авто$
мобіля;  ( Пункт 13 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96$
ВР від 06.06.96 )

14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з обо$
в’язковим прикріпленням  до  відповідних  магазинів  за  місцем прожи$
вання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості продуктів
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харчування  за  медичними   нормами, встановлюваними Міністерством
охорони здоров’я України;

15) безплатне користування всіма видами міського та приміського
транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не
більше 9) на території України; (Пункт 15 частини першої статті 20 із зміна$
ми, внесеними згідно із Законом N 2532$12 від 01.07.92, в редакції Закону
N 230/96$ВР  від 06.06.96 )

16) одержання лікарняного листка на весь період  лікування  в санатор$
іях і спеціалізованих лікувальних  закладах  з  урахуванням часу проїзду
туди й  назад,  з  виплатою  допомоги  по державному соціальному страху$
ванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку;

17) позачергове обов’язкове забезпечення  їх  дітей місцями у дошкіль$
них закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;

18) ( Дію пункту 18  частини  першої  статті  20  зупинено  у частині
звільнення від сплати ввізного мита,  митних  та  акцизних зборів і подат$
ку на добавлену вартість  з  товарів,  що  ввозяться (пересилаються)  на
митну  територію  України  згідно  із Законом N 581/96$ВР від 11.12.96)
(Пункт 18 частини першої статті 20  втратив  чинність  в  частині звільнен$
ня від сплати ввізного мита, митних та акцизних  зборів  і податку  на  до$
бавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються  на  підставі За$
кону N 498/95$ВР  від  22.12.95)

(Зупинено дію з 06.01.93  пункту 18 статті 20 в частині звільнення від
оподаткування доходів згідно з Декретом N 43$93 від 30.04.93 ) звільнення
від сплати податків і мита всіх видів;

19) безплатний проїзд один раз на рік  до  будь$якого  пункту України і
назад автомобільним  або  повітряним,  або  залізничним, або водним транс$
портом з правом першочергового придбання  квитків; (Пункт 19 частини
першої статті 20 в редакції Закону N 2532$12 від 01.07.92 )

20) обов’язкове (протягом року після  подання  заяви) відведення  місце$
вими Радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівниц$
тва для тих,  хто потребує  поліпшення  житлових умов  та  перебуває  на
квартирному  обліку,  а  також відведення земельних ділянок для ведення
особистого підсобного  господарства, садівництва  і  городництва,  будів$
ництва індивідуальних гаражів і дач; (Пункт  20  частини  першої  статті
20  в редакції Закону N 230/96$ВР від 06.06.96 )

(Дію пункту 21 частини першої статті 20 зупинено на 2006 рік в частині
надання безпроцентних та  пільгових  позик згідно із Законом N 3235$IV
(3235$15) від 20.12.2005) (Дію пункту 21 статті  20  зупинено на 2001 рік в
частині одержання безпроцентної позики  на  індивідуальне  житлове  (ко$
оперативне)  будівництво  з розрахунку  13,65  квадратного  метра  на  кож$
ного  члена  сім’ї з погашенням  50  процентів  позики за рахунок держав$
ного бюджету, а також  безпроцентної  позики для  будівництва садових
будинків та благоустрою  садових ділянок,  будівництва індивідуальних
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гаражів громадянами,  віднесеними  до категорії 1 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної
позики  для  організації  підприємницької  діяльності, селянського (фер$
мерського)  господарства громадянам, віднесеним до категорії 1 і 2 осіб,
які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно  із  Зако$
ном  N 2120$III ( 2120$14 ) від 07.12.2000) (Дію пункту 21 статті 20 зупине$
но на 2000 рік в частині одержання безпроцентної   позики  на  індивіду$
альне  житлове  (кооперативне) будівництво  з розрахунку 13,65 квадрат$
ного метра на кожного члена сім’ї  з  погашенням  50  процентів  позики  за
рахунок державного бюджету,  а  також  безпроцентної  позики для будів$
ництва садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва
індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання
безпроцентної позики для організації підприємницької діяльності, селянсь$
кого (фермерського) господарства громадянам, віднесеним до  категорії 1 і
2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно із
Законом N 1458$III (1458$14) від  17.02.2000 ) ( Дію пункту 21 статті 20
зупинено на 1999 рік в частині  одержання  безпроцентної  позики на інди$
відуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квад$
ратного метра на кожного  члена  сім’ї  з погашенням 50 процентів позики
за рахунок державного  бюджету,  а також безпроцентної позики для буді$
вництва садових  будинків  та  благоустрою  садових  ділянок,  будівництва
індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання
безпроцентної  позики  для  організації  підприємницької діяльності,  се$
лянського  (фермерського)  господарства громадянам, віднесеним  до  кате$
горії  1  і  2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи
згідно із Законом N 378$XIV ( 378$14 ) від 31.12.98 ) 21) одержання безпро$
центної позики на індивідуальне житлове  (кооперативне) будівництво з
розрахунку 13,65 квадратного метра  на  кожного члена сім’ї з погашен$
ням 50 процентів позики за рахунок  державного  бюджету, а також без$
процентної  позики для будівництва  садових будинків та благоустрою  са$
дових  ділянок, будівництва  індивідуальних гаражів  незалежно  від  того,
кому з членів сім’ї  відведено  земельну  ділянку  чи хто з них є членом
кооперативу. Вказані пільги можуть бути використані один раз;

22) використання чергової відпустки у зручний для них час,  а також
отримання додаткової  відпустки  із  збереженням  заробітної плати стро$
ком 14 робочих днів на рік;

23) позачерговий протягом року вступ до житлово$будівельних (жит$
лових) кооперативів для тих,  хто потребує поліпшення житлових умов,
до кооперативів по будівництву та експлуатації  колективних гаражів, сто$
янок для транспортних  засобів  та їх технічного обслуговування, до садів$
ницьких товариств,  а також право на позачергове придбання  садових  бу$
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динків  або  матеріалів  для їх будівництва,  для індивідуальної  забудови.
У  випадку  одержання житла права, передбачені пунктом 10 цієї статті,
втрачаються, якщо житлові умови  поліпшились  настільки,  що  відпали
підстави  для надання іншого жилого приміщення.

Передбаченими цим пунктом  пільгами  по  забезпеченню  житлом гро$
мадяни мають право скористатися один раз; (Пункт 23 частини першої
статті 20 в редакції Закону N 230/96$ВР від 06.06.96 )

24) першочергове обслуговування на підприємствах, в установах, орган$
ізаціях зв’язку, технічного обслуговування  і ремонту транспортних за$
собів, служби побуту, торгівлі, громадського харчування, житлово$кому$
нального господарства, міжміського транспорту;

25) першочергове придбання  промислових  товарів  підвищеного попи$
ту, в тому числі легкового  автомобіля,  мотоцикла,  моторного човна, теле$
візора, холодильника, меблів, пральної машини, пилососа у порядку, вста$
новленому Кабінетом Міністрів України;

26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, про$
фесійно$технічних закладів освіти та на курси для  професійного навчан$
ня  з обов’язковим  наданням гуртожитку на час навчання тим, хто  не
має житла, і гарантованою виплатою стипендії, підвищеної  на  100  про$
центів,  незалежно  від  місця навчання на території України. Особи, які
закінчили середні та професійно$технічні заклади освіти з відзнакою
(відмінними оцінками),  приймаються без екзаменів до державних вищих
закладів освіти  за  результатами співбесіди.  Зазначені особи навчають$
ся в цих закладах освіти за рахунок держави; (Пункт 26 частини  першої
статті  20  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2532$12 від 01.07.92,
в редакції  Закону  N 230/96$ВР від 06.06.96 )

27) позачергове влаштування в заклади соціального захисту,  а також
на обслуговування службами соціального захисту  вдома, якщо хворий не
має близьких родичів, які проживають з ним.

У разі неможливості організації такого обслуговування закладами соц$
іального захисту відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за хво$
рим; (Пункт 27 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 230/96$ВР від 06.06.96)

28) позачергове встановлення телефону з оплатою 50  процентів вартості
його встановлення;

(Дію пункту 29 частини першої статті 20 зупинено на 2006 рік в час$
тині надання безпроцентних та пільгових  позик згідно із Законом N 3235$
IV (3235$15) від 20.12.2005 ) (Дію пункту 29 статті 20 зупинено на 2001
рік в в частині одержання безпроцентної позики  на  індивідуальне  жит$
лове  (кооперативне)  будівництво  з розрахунку  13,65  квадратного  мет$
ра  на  кожного  члена  сім’ї з погашенням  50  процентів  позики за раху$
нок державного бюджету, а також  безпроцентної  позики  для  будівниц$
тва садових будинків та благоустрою  садових  ділянок,  будівництва інди$
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відуальних гаражів громадянами,  віднесеними  до  категорії  1  осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання
безпроцентної позики  для  організації  підприємницької  діяльності, се$
лянського (фермерського)  господарства громадянам, віднесеним до ка$
тегорії 1 і 2  осіб,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастро$
фи згідно  із  Законом  N 2120$III (2120$14) від 07.12.2000) (Дію пункту
29 статті  20  зупинено  на  2000 рік в частині одержання безпроцентної
позики  на  індивідуальне  житлове  (кооперативне) будівництво  з розра$
хунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї  з  погашенням 50
процентів  позики  за рахунок державного бюджету, а також безпроцент$
ної  позики  для будівництва садових будинків та благоустрою садових
ділянок, будівництва індивідуальних  гаражів  громадянами,  віднесени$
ми до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катас$
трофи, а також надання безпроцентної  позики  для  організації  підприє$
мницької діяльності,  селянського  (фермерського)  господарства грома$
дянам, віднесеним  до  категорії  1  і  2 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи згідно із Законом N 1458$III (1458$14) від
17.02.2000 ) ( Дію пункту 29 статті 20 зупинено на 1999 рік в частині
одержання  безпроцентної  позики на індивідуальне житлове (коопера$
тивне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного
члена  сім’ї  з погашенням 50 процентів позики за рахунок державного
бюджету,  а також безпроцентної позики для будівництва садових  бу$
динків  та  благоустрою  садових  ділянок,  будівництва індивідуальних
гаражів  громадянами,  віднесеними  до категорії 1 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання   безпроцентної
позики  для  організації  підприємницької діяльності,  селянського  (фер$
мерського)  господарства громадянам, віднесеним  до  категорії  1  і  2
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи  згідно із
Законом N 378$XIV (378$14) від  31.12.98)

29) надання безпроцентної позики для організації підприємницької
діяльності, фермерського  господарства. Вказана пільга  може бути вико$
ристана один раз; (Пункт 29 частини першої статті  20  із  змінами,  внесе$
ними  згідно  із  Законом N 2454$IV (2454$15) від 03.03.2005)

30) погашення несплаченої  частини  безпроцентної  позики  на госпо$
дарське обзаведення в  розмірі  до  5  тисяч  карбованців  на сім’ю, яку
одержали евакуйовані з 30$кілометрової зони, за рахунок держави;

31) оплата лікарняних листків по тимчасовій  непрацездатності особам,
які  є  учасниками  ліквідації  наслідків аварії    на Чорнобильській АЕС,
нараховується  за  їх  бажанням  з  середнього фактичного заробітку, який
вони  одержували  під  час  роботи  по ліквідації наслідків аварії на Чорно$
бильській АЕС,  без  обмеження двома тарифними ставками або посадови$
ми окладами.

У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться  і особам,
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тимчасова  непрацездатність  яких настала внаслідок загального захворю$
вання. (Пункт 32  частини  першої статті 20 виключено на підставі Закону
N 230/96$ВР від 06.06.96 )

Пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюють$
ся на неповнолітніх дітей померлих  громадян,  віднесених до категорії 1,
смерть яких пов’язана з  Чорнобильською катастрофою. Пільги, передба$
чені пунктом 26  цієї  статті, поширюються   на   неповнолітніх  дітей  гро$
мадян,  віднесених  до категорії 1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8,
11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті,  надаються  дружині  (чоловіку)  померлого
громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або
опікуну   (на   час  опікунства)  дітей  померлого.

Р О З Д І Л V

ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ПОТЕРПІЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
КАТАСТРОФИ

Стаття 27.
Визначення дітей, які належать до потерпілих від                 Чорно�

бильської катастрофи
До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать непов$

нолітні діти, які:
1) евакуйовані із зони відчуження,  у тому числі діти, які на момент

евакуації знаходились у стані внутріутробного розвитку;
2) проживали  на  момент  аварії  чи  прожили  або   постійно навчалися

після  аварії  не  менше одного року у зоні безумовного (обов’язкового) відсе$
лення;

3) проживали   на  момент  аварії  чи  прожили  або  постійно навчалися
після аварії не менше двох років  у  зоні  гарантованого добровільного відсе$
лення;

4) проживали  на  момент  аварії  чи  прожили  або   постійно навчалися
після  аварії  не  менше  трьох років у зоні посиленого радіоекологічного
контролю;

5) народились  після 26 квітня 1986 року від батька, який на час на$
стання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 по$
страждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір’ю,
яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належа$
ти до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катаст$
рофи;

6) хворі на рак щитовидної залози незалежно від дозиметричних показ$
ників, а також хворі на променеву хворобу;

7) одержали  дозу  опромінення  щитовидної  залози  внаслідок Чор$
нобильської  катастрофи,  яка  перевищує рівні, встановлені Міністер$
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ством охорони здоров’я України. (Стаття  27 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2532$12 від 01.07.92, в редакції Закону N 230/96$
ВР від 06.06.96)

Стаття 28.
Лікування потерпілих дітей
Рятування, лікування та реабілітація (включаючи психологічну) потер$

пілих дітей дошкільного  і  шкільного віку визнаються пріоритетними на$
прямами  в  усіх  медичних  програмах  і  заходах, пов’язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи.

Лікування потерпілих  дітей  забезпечується  на  базі  кращих вітчизня$
них санаторно$курортних закладів, спеціалізованих медичних центрів,
обладнаних  сучасним   діагностичним    і лікувальним устаткуванням, з
сучасними лікарськими засобами, із залученням  до роботи  в  них  найдос$
відченіших   вітчизняних та зарубіжних спеціалістів із своїми методика$
ми, устаткуванням та медикаментами.

Стаття 29.
Забезпечення потерпілих дітей продуктами харчування
Потерпілі діти  забезпечуються  відповідно  до  фізіологічних норм, вста$

новлених Міністерством  охорони здоров’я України, продуктами харчуван$
ня, а також харчовими додатками,  які  сприяють виведенню  радіонуклідів
з  організму,  в  порядку, передбаченому статтею 30 цього Закону.

(Стаття 29 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2532$12 від
01.07.92, N 230/96$ВР від 06.06.96 ).

Стаття 30.
Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам
Потерпілим  дітям,  зазначеним  у пунктах 1$6 статті 27 цього Закону,

та їх  батькам  надаються  такі  гарантовані  державою компенсації  та
пільги: ( Абзац перший частини першої статті 30 в редакції Закону N 230/
96$ВР від 06.06.96 )

1) повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше
8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх удержавних  та
комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної гро$
шової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;
(Пункт 1 частини першої статті 30 в редакції Закону N 230/96$ВР від
06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2400$III (2400$14) від
26.04.2001)

2) виплата допомоги по  тимчасовій  непрацездатності  по догляду за
хворою   дитиною  віком  до  14  років  $  у  розмірі 100 процентів середньої
заробітної плати  (доходу)  незалежно  від страхового    стажу    за    весь
період   хвороби,   включаючи санаторно$курортне лікування,  одному з
батьків або особі,  яка їх замінює,  якщо  дитина  потребує догляду батьків
згідно з медичним висновком закладу охорони здоров’я,  в якому дитина
лікується  чи перебуває на диспансерному обліку; ( Пункт 2 частини пер$
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шої статті 30   в  редакції  Законів  N  230/96$ВР  від  06.06.96,  N  429$IV (
429$15 ) від 16.01.2003 )

3)  безплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту (крім
таксі) дитині та  особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування
(реабілітації),  оздоровлення  та  назад (за  направленням  медичних  зак$
ладів),  з  правом позачергового придбання  квитків; ( Пункт 3 частини пер$
шої статті 30 із змінами, внесеними згідно із  Законом N 230/96$ВР від
06.06.96)

4) безплатне  придбання  ліків за рецептами лікарів, а також безплатне
позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоці$
нних металів та матеріалів, прирівняних до них за вартістю, що визначаєть$
ся Міністерством охорони здоров’я України); (Пункт 4 частини першої
статті 30 в редакції Закону N 230/96$ВР від 06.06.96)

5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за  місцем роботи
одного  з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців.

Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з од$
ним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що останні  належать
до постраждалих внаслідок   Чорнобильської катастрофи. У разі  немож$
ливості  надання  путівки виплачується компенсація у розмірі середньої
вартості  путівки в Україні.

Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються
Кабінетом Міністрів України. (Абзац другий пункту 5 частини  першої
статті 30 в редакції  Закону N 230/96$ВР від 06.06.96 )

При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної  відпустки одному
з батьків або особі, яка доглядає за  потерпілою  дитиною, надається додат$
кова відпустка  без  збереження  заробітної  плати;

* (Пункт 5  частини  першої  статті  30  доповнено  абзацом  третім згідно
із Законом N 2532$12 від 01.07.92)

* (Дію пункту 6 частини першої статті 30 зупинено на 2006 рік в
частині  виплати компенсацій і допомог у розмірах відповідно до
мінімальної   заробітної   плати   згідно  із  Законом  N  3235$IV (3235$
15)  від  20.12.2005 )

6) щомісячна виплата 50 процентів мінімальної  заробітної  плати неза$
лежно від інших виплат на кожну дитину  шкільного  віку,  яка  евакуйо$
вана  із зони відчуження або народилася  після  26  квітня  1986  року  від
батька, який на час настання  вагітності  матері, має підстави належати до
категорії 1 або  2,  або  матері,  яка  на час настання вагітності або під час
вагітності  має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну
дитину,  яка  проживала  у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з
моменту аварії до прийняття постанови про відселення; (Пункт 6 частини
першої статті 30 в редакції Закону N 2532$12 від 01.07.92) (Пункт  7  час$
тини  першої  статті 30 виключено на підставі Закону N 230/96$ВР від
06.06.96)
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(Дію пункту 8 частини першої статті 30 зупинено на 2006 рік в частині
виплати компенсацій і допомог у розмірах відповідно до мінімальної   за$
робітної   плати   згідно  із  Законом  N  3235$IV (3235$15)  від  20.12.2005)

8) щомісячна виплата мінімальної заробітної  плати сім’ям на кожну
дитину шкільного віку, яка стала інвалідом  або  перебуває  на диспансер$
ному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а
також дітям шкільного віку, батьки  яких  стали інвалідами I або II групи
чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, перед$
баченої пунктом 6 цієї статті, якщо  вказана  дитина  не  перебуває на  по$
вному державному  забезпеченні.  Необхідність взяття дитини  на  такий
диспансерний   облік визначається лікарською   консультаційною комісією;
(Пункт 9 частини першої  статті 30 виключено на підставі Закону N 230/
96$ВР від 06.06.96 )

10) надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката$
строфи,  відпустки  по  вагітності  і  родах  тривалістю 90 календарних днів
до родів і 90 календарних днів після  родів, яка обчислюється сумарно і
надається  жінкам  повністю  незалежно  від кількості днів,  фактично  ви$
користаних до родів,  з  оплатою  в розмірі  повного заробітку незалежно
від страхового стажу та місця роботи.  (Абзац  перший  пункту 10 частини
першої статті 30 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  429$IV (429$
15) від 16.01.2003)

Жінкам, які проживають на території радіоактивного забруднення, під
час вагітності надаються путівки для оздоровлення у спеціалізованих оз$
доровчих закладах.

Допомога  по  догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею трир$
ічного   віку  виплачується  у  подвійному  розмірі  допомоги, передбаченої
законодавством України, незалежно від  факту роботи.

Вагітні жінки забезпечуються додатковим харчуванням за нормами, що
встановлюються  Міністерством  охорони  здоров’я  України; (Абзац третій
пункту  10  частини  першої  статті  30  в редакції Закону N 230/96$ВР від
06.06.96)

11) безплатне  харчування   учнів  середніх  загальноосвітніх шкіл, про$
фесійно$технічних закладів освіти, студентів коледжів  та технікумів (учи$
лищ), розташованих на територіях  радіоактивного забруднення (пункти
2, 3, 4 статті 2 цього Закону), а також дітей, евакуйованих із зони відчу$
ження, дітей,  які  є  інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і
тих, які проживали у зоні безумовного  (обов’язкового)  відселення  з  мо$
менту аварії до прийняття постанови про відселення. Дітям, які не харчу$
ються  в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли  вони  не
відвідували ці заклади, до досягнення  повноліття  виплачується грошова
компенсація у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
(Пункт 11  частини  першої  статті  30  із змінами, внесеними згідно із Зако$
ном N  2532$12  від  01.07.92,  в редакції Закону N 230/96$ВР від 06.06.96 )
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12)  забезпечення продуктами харчування потерпілих дітей, які не
відвідують дитячі дошкільні та  загальноосвітні  навчальні заклади  (у тому
числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл),  на  суму серед$
ньої  вартості  харчування  в  цих закладах,  що  встановлюється місцевими
Радами народних депутатів, або виплата грошової компенсації батькам за
їх бажанням, якщо діти не  перебувають  на  повному  державному  забез$
печенні; (Пункт 12 частини  першої статті 30 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 230/96$ВР від 06.06.96, N 2400$III (2400$14) від 26.04.2001)

13) зарахування до стажу роботи одному з батьків часу догляду за по$
терпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років.

Дітям, зазначеним у пункті 7 статті 27 цього Закону, надаються  пільги,
передбачені  пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї  статті.  Одному з батьків
зазначених дітей або особі, яка їх замінює,  надаються  пільги,  передба$
чені пунктом 2 частини першої цієї статті. (Частина  друга  статті  30  в
редакції  Закону N 230/96$ВР від 06.06.96)

Дітям,  зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено
інвалідність,  пов’язану  з Чорнобильською катастрофою,  надаються ком$
пенсації та пільги,  передбачені пунктами 1,  2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 части$
ни першої цієї статті, а також надаються такі компенсації та пільги:

1) безплатне користування   всіма   видами   міського   та приміського
транспорту (крім таксі з числом посадочних  місць  для пасажирів не більше
9) на території України;

2) позачергове обов’язкове забезпечення місцями у дошкільних закла$
дах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;

3) використання чергової відпустки у зручний час для одного з батьків
дитини$інваліда  або  особи,  яка  їх  замінює,  а  також отримання одним із
батьків або особою,  яка їх замінює, додаткової відпустки  із  збереженням
заробітної плати строком на 14 робочих днів на рік;

4) вступ  поза  конкурсом до державних вищих закладів освіти, профес$
ійно$технічних закладів освіти та на курси для  професійного навчання з
обов’язковим  наданням гуртожитку на час навчання тим, хто  не  має
житла,  і гарантованою виплатою підвищеної  на 100 процентів  стипендії,
незалежно  від  місця навчання на території України.  Особи,  які закінчи$
ли середні загальноосвітні  школи  та професійно$технічні   заклади освіти
з відзнакою  (відмінними оцінками),  приймаються без екзаменів до дер$
жавних вищих  закладів освіти  за  результатами співбесіди. Зазначені особи
навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;

5) позачергове  влаштування в заклади соціального захисту,  а також
обслуговування  службами  соціального  захисту  вдома,  якщо дитина$
інвалід  не  має  близьких родичів,  які проживають разом з нею;

6) розмір державної соціальної допомоги, призначеної дітям$інвалідам  віком
до  18 років, підвищується на 50 процентів від розміру, передбаченого абзацом
п’ятим частини першої статті 2 Закону  України  “Про державну соціальну до$
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помогу  інвалідам з дитинства  та  дітям$інвалідам”  (2109$14);  (Пункт 6 частини
третьої  статті  30  в  редакції  Закону N 2603$IV (2603$15) від 31.05.2005)

7) надання додаткової жилої площі у вигляді  окремої  кімнати дитині,
яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребує
особливого  догляду. Відсутність  окремої   кімнати   є підставою для взяття
на  квартирний  облік.  Сім’ям, що мають дітей$інвалідів,  надається право
позачергового  одержання  жилих приміщень;

8) 50$процентна  знижка плати за користування сім’єю, що має дити$
ну$інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі щодо  оп$
лати  послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних
телефонів  при  похвилинному  обліку їх тривалості) та комунальними
послугами  (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія  та  інші
послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності  в межах норм,
передбачених законодавством, за умови, що дитина  проживає  разом  з
сім’єю. (Абзац перший пункту 8 частини третьої  статті  30  в  редакції За$
кону N 2400$III (2400$14) від 26.04.2001)

(Абзац  другий пункту 8 частини третьої статті 30 виключено на підставі
Закону N 2400$III ( 2400$14 ) від 26.04.200)

Сім’ям, що мають дітей$інвалідів,  які проживають у будинках, що  не
мають центрального опалення,  відшкодовується 50 процентів вартості
палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;

9) позачергове встановлення сім’ї,  що  має  дитину$інваліда, телефону
з оплатою 50 процентів вартості його встановлення;

10) щорічне безплатне забезпечення дитини$інваліда та  одного з батьків
чи особи,  яка їх замінює,  путівкою для будь$якого виду оздоровлення  чи
відпочинку  протягом  двох   місяців.   У разі неможливості  надання  путівки
виплачується компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Порядок надання  путівок  та  розмір  їх  середньої  вартості визнача$
ються Кабінетом Міністрів України;

11) першочергове безкоштовне протезування  дітей$інвалідів. (Статтю
30 доповнено  частиною  третьою  згідно  із  Законом N 230/96$ВР від
06.06.96)

Дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досяг$
нення повноліття,  крім компенсацій та пільг, зазначених у частині першій
цієї статті, надаються пільги, передбачені пунктами 2, 4 і 5 частини  тре$
тьої  цієї  статті.  (Статтю  30  доповнено частиною четвертою згідно із Зако$
ном N 230/96$ВР від 06.06.96)

Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування на
роботу у передбачених  чинним  законодавством  випадках  до досягнення
повноліття  –  за  їх  бажанням,  відповідно з часу одруження  або влашту$
вання на роботу) особам,  зазначеним у статті 27 цього Закону, надаються
пільги та  компенсації  відповідно до встановлених статтею 14 цього  Зако$
ну категорій. (Статтю 30 доповнено частиною  п’ятою  згідно  із  Законом N
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230/96$ВР  від 06.06.96)
Дітям до досягнення повноліття,  які до вступу в державні вищі заклади

освіти, професійно$технічні заклади освіти, розташовані за межами зони
забруднення,  мали підстави для отримання категорії 4, надаються  пільги,
передбачені пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті та пунктом 4 частини
третьої цієї  статті,  а  студентам  з числа  цих  дітей віком до 23 років нада$
ються пільги,  передбачені пунктом 6 статті 22 цього Закону. (Статтю 30 до$
повнено частиною шостою згідно із  Законом  N 230/96$ВР від 06.06.96 ).

Р О З Д І Л VIII

ПЕНСІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ, ВІДНЕСЕНИМ ДО
КАТЕГОРІЙ 1, 2, 3, 4

Стаття 48.
Компенсації за шкоду,  заподіяну здоров’ю, особам, які  стали інваліда�

ми   внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та   сім’ям за втрату годувальника

Одноразова  компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чор$
нобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок

Чорнобильської катастрофи, та сім’ям, які втратили годувальника із
числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорно$
бильській  АЕС  та  смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,
виплачується в таких розмірах:

* (Дію  абзацу  другого  частини першої статті 48 зупинено на 2006  рік
в  частині  виплати  компенсацій  і  допомог у розмірах відповідно  до
мінімальної  заробітної  плати  згідно  із Законом N  3235$IV  (3235$15)  від
20.12.2005) інвалідам I групи $ 60 мінімальних заробітних плат;

* (Дію  абзацу  третього частини першої статті 48 зупинено на 2006  рік
в  частині  виплати  компенсацій  і  допомог у розмірах відповідно  до
мінімальної  заробітної  плати  згідно  із Законом N  3235$IV  (3235$15) від
20.12.2005) інвалідам II групи $ 45 мінімальних заробітних плат;

* (Дію абзацу четвертого частини першої статті 48 зупинено на 2006  рік
в  частині  виплати  компенсацій  і  допомог у розмірах відповідно  до
мінімальної  заробітної  плати  згідно  із Законом N  3235$IV  (3235$15) від
20.12.2005) інвалідам III групи $ 30 мінімальних заробітних плат;

* (Дію абзацу п’ятого  частини першої статті 48 зупинено на 2006 рік в
частині виплати компенсацій і допомог у розмірах відповідно  до  мінімаль$
ної  заробітної  плати  згідно  із Законом N  3235$IV  (3235$15)  від
20.12.2005) дітям$інвалідам $ 10 мінімальних заробітних плат;

* (Дію  абзацу  шостого  частини першої статті 48 зупинено на 2006 рік
в  частині  виплати  компенсацій  і  допомог у розмірах відповідно до
мінімальної  заробітної  плати  згідно  із Законом N 3235$IV  (3235$15)  від
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20.12.2005) сім’ям, які втратили годувальника, $ 60 мінімальних заробіт$
них плат;

*  (Дію  абзацу сьомого частини першої статті 48 зупинено на 2006 рік
в частині виплати  компенсацій  і допомог у розмірах відповідно до
мінімальної  заробітної плати згідно із Законом N 3235$IV (3235$15)  від
20.12.2005) батькам померлого $ 30 мінімальних заробітних плат. (Час$
тина перша статті 48 в редакції  Закону N 230/96$ВР від 06.06.96)

У  разі  встановлення  інвалідності  вищої  групи   інвалідам виплачуєть$
ся різниця у компенсаціях.

(Дію  частини  третьої  статті  48  зупинено  на 2006 рік в частині  вип$
лати  компенсацій  і  допомог у розмірах відповідно до мінімальної   заро$
бітної   плати   згідно  із  Законом  N  3235$IV (3235$15)  від 20.12.2005)
Виплата здійснюється з мінімальної заробітної плати, яка склалася на
момент встановлення інвалідності чи втрати годувальника.

Щорічна  допомога на оздоровлення  виплачується  в  таких розмірах:
(Дію абзацу другого частини четвертої статті 48 зупинено на 2006  рік  в
частині  виплати  компенсацій  і  допомог у розмірах відповідно  до
мінімальної  заробітної  плати  згідно  із Законом N 3235$IV  (3235$15) від
20.12.2005) інвалідам I і II групи – п’ять мінімальних заробітних плат;

* (Дію абзацу третього частини четвертої статті 48 зупинено на 2006  рік  в
частині  виплати  компенсацій  і  допомог у розмірах відповідно  до  мінімаль$
ної  заробітної  плати  згідно  із Законом N  3235$IV  (3235$15)  від  20.12.2005)
інвалідам III групи, дітям$інвалідам $ чотири мінімальні заробітні плати;

* (Дію абзацу четвертого частини четвертої статті 48 зупинено на  2006
рік в частині виплати компенсацій і допомог у розмірах відповідно до
мінімальної заробітної плати  згідно  із Законом N 3235$IV (3235$15)  від
20.12.2005) учасникам ліквідації наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС
2  категорії  $  п’ять мінімальних заробітних плат;

* (Дію абзацу п’ятого частини четвертої статті 48 зупинено на 2006
рік  в  частині  виплати  компенсацій  і  допомог у розмірах відповідно
до  мінімальної  заробітної  плати  згідно  із Законом N  3235$IV  (3235$
15)  від  20.12.2005) учасникам ліквідації наслідків   аварії   на  Чорно$
бильській  АЕС  3  категорії  $  три мінімальні заробітні плати;

* (Дію абзацу шостого частини четвертої статті 48 зупинено на 2006  рік
в  частині  виплати  компенсацій  і  допомог у розмірах відповідно  до
мінімальної  заробітної  плати  згідно  із Законом N 3235$IV (3235$1) від
20.12.2005) кожній дитині, яка втратила внаслідок  Чорнобильської  ка$
тастрофи  одного  з  батьків,  $  три мінімальні заробітні плати;

* (Дію абзацу сьомого частини четвертої статті 48 зупинено на 2006  рік
в  частині  виплати  компенсацій  і  допомог у розмірах відповідно  до
мінімальної  заробітної  плати  згідно  із Законом N  3235$IV  (3235$15)  від
20.12.2005) евакуйованим із зони відчуження у 1986  році,  включаючи
дітей,  $  три  мінімальні заробітні плати.
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(Частина  четверта  статті  48 в редакції Закону N 230/96$ВР від 06.06.96)
Щорічна  допомога  на оздоровлення виплачується громадянам за місцем

їх  проживання  органами  соціального захисту населення. У разі  виник$
нення  права  на  щорічну  допомогу з різних підстав, передбачених части$
ною четвертою цієї статті, надається одна з них, за  вибором особи. ( Части$
на п’ята статті 48 із змінами, внесеними згідно  із  Законами N 563$XIV
(563$14) від 25.03.99, N 2638$III (2638$14) від 11.07.200)

Виплати, зазначені в цій статті, провадяться протягом  одного місяця з
дня встановлення інвалідності чи  смерті  потерпілого.

(Статтю 48 доповнено частиною  шостою  згідно  із  Законом N 230/96$
ВР від 06.06.96 )

(Дію частини сьомої статті 48 зупинено на 2006 рік в частині виплати
компенсацій і допомог у розмірах відповідно до мінімальної заробітної
плати  згідно  із  Законом  N  3235$IV (3235$15) від 20.12.2005)  Розмір
мінімальної заробітної плати визначається на момент  виплати.  (Статтю
48 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 230/96$ВР від 06.06.96)
(Стаття 48 в редакції Закону N 2532$12 від 01.07.92)

Стаття 49.
Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4
Пенсії  особам,  віднесеним  до  категорій  1, 2, 3, 4, встановлюються у

вигляді:
а) державної пенсії;
б) додаткової  пенсії  за  шкоду,  заподіяну  здоров’ю,  яка призначаєть$

ся після виникнення права на державну пенсію.
Стаття 50.

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до
категорії 1

Особам, віднесеним до категорії  1,  призначається  щомісячна додатко$
ва пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

– інвалідам I групи $ 100  процентів  мінімальної  пенсії  за віком;
– інвалідам II групи $ 75  процентів  мінімальної  пенсії  за віком;
– інвалідам  III  групи,  дітям$інвалідам,  а  також  хворим внаслідок

Чорнобильської катастрофи  на  променеву  хворобу  $  50 процентів
мінімальної пенсії за віком. (Абзац  четвертий  статті 50  із  змінами,  вне$
сеними згідно із Законом N 2532$12 від 01.07.92, в редакції Закону N 230/
96$ВР від 06.06.96).

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
 м. Київ, 28 лютого 1991 року

          N 796�XII
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує ство$
рення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в
суспільстві шанобливого ставлення до них.

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.
Основні завдання Закону
Закон спрямований на захист ветеранів війни шляхом:
$ створення належних умов для підтримання здоров’я та активного дов$

голіття;
$ організації соціального та інших видів обслуговування, зміцнення

матеріально$технічної бази створених для цієї мети закладів і служб та
підготовки відповідних спеціалістів;

$ виконання цільових програм соціального і правового захисту ветеранів
війни;

$ надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяль$
ності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров’я.

РОЗДІЛ II
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 4.
Ветерани війни
Ветеранами  війни  є  особи, які  брали участь у захисті Батьківщини чи

в бойових діях на території інших держав.
До ветеранів війни належать: учасники бойових  дій,  інваліди війни,

учасники війни.
Стаття 7.

Особи, які належать до інвалідів війни
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До інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців діючої
армії та флоту,  партизанів, підпільників, працівників, які стали інваліда$
ми внаслідок поранення, контузії,  каліцтва, захворювання, одержаних під
час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби (служ$
бових обов’язків) чи пов’язаних з перебуванням на фронті, у  партизансь$
ких  загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях  і групах та інших фор$
муваннях,  визнаних такими  законодавством України, в районі воєнних
дій, на прифронтових  дільницях  залізниць, на  спорудженні оборонних
рубежів, військово$морських баз та аеродромів у період громадянської та
Великої Вітчизняної воєн або з участю в бойових діях у мирний час.

До інвалідів війни належать  також інваліди з числа:
1) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які стали інвал$

ідами внаслідок  поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одер$
жаних під час захисту Батьківщини,  виконання інших обов’язків військо$
вої служби,  пов’язаних з перебуванням на фронті в інші  періоди, з ліквіда$
цією наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних  вип$
робувань, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,
іншим ураженням ядерними матеріалами;

2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства
внутрішніх справ і органів Комітету державної  безпеки  колишнього Со$
юзу РСР, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки Украї$
ни та інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок  пора$
нення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконан$
ня службових  обов’язків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастро$
фи, ядерних аварій, ядерних випробувань, участі у військових навчаннях
із застосуванням ядерної зброї, інших уражень ядерними матеріалами;

3) малолітніх (яким на момент ув’язнення  не  виповнилося  14 років)
в’язнів фашистських концтаборів та інших місць примусового тримання,
які визнані інвалідами від загального  захворювання, трудового каліцтва
та з інших причин;

4) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень
здоров’я,  одержаних у районах бойових дій в період Великої Вітчизняної
війни та від вибухових речовин,  боєприпасів і військового озброєння у
повоєнний період, а також під час виконання робіт,  пов’язаних  з  розмі$
нуванням боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни незалежно від часу
їх виконання;

5) осіб, які стали інвалідами внаслідок воєнних дій громадянської та
Великої Вітчизняної воєн або стали інвалідами від зазначених причин у
неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні роки;

6) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також ко$
лишніх бійців  винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту на$
роду та інших осіб, які брали  безпосередню участь у бойових операціях по
ліквідації диверсійно$терористичних груп та інших незаконних формувань
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на території колишнього Союзу РСР і стали інвалідами  внаслідок  пора$
нення,  контузії  або  каліцтва, одержаних  під  час виконання службових
обов’язків у цих батальйонах, взводах і загонах у період з 22 червня 1941
року по 31 грудня 1954 року;

7) учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалі$
дами внаслідок    поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’я$
заних з перебуванням в цих державах.

РОЗДІЛ III
ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ГАРАНТІЇ

ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Стаття 13.
Пільги інвалідам війни
Інвалідам війни та прирівняним до  них  особам (стаття 7) надаються

такі пільги:
1) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування

з дорогоцінних  металів), безплатне забезпечення іншими протезами і про$
тезно$ортопедичними виробами;

3) безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно$курортним
лікуванням.

Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно органами соціаль$
ного захисту  населення, охорони здоров’я, Міністерства оборони Украї$
ни, Міністерства внутрішніх справ  України, Служби безпеки України,
Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та
іншими органами за місцем перебування на обліку або за місцем роботи.
(Абзац другий пункту 3 частини  першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом № 488/95$ВР від 22.12.95)

За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або
будинку відпочинку вони можуть один раз  на  два роки одержувати гро$
шову компенсацію: інваліди війни I$II груп $  у розмірі середньої вартості
путівки, інваліди війни III групи $  75 процентів середньої вартості путів$
ки;

4) 100 $ процентна знижка плати за користування житлом (квартирна
плата) в межах    норм, передбачених  чинним законодавством; (Пункт 4
частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/
95$ВР від 22.12.95)

5) 100$процентна знижка плати за користування комунальними послу$
гами, газом, електроенергією та іншими послугами в межах середніх норм
споживання, а для сімей, що  складаються лише з непрацездатних осіб, за
користування газом знижка $  в  подвійному розмірі середніх норм спожи$
вання (надання)  на  займану  площу  чи садибу; ( Пункт 5 частини першої
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статті 13 із  змінами,  внесеними згідно із Законом № 488/95$ВР від
22.12.95)

6) 100$процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в ме$
жах норм, встановлених  для  продажу  населенню, для осіб, які  прожи$
вають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний  проїзд  всіма видами міського пасажирського транспор$
ту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місце$
вості, а також залізничним і водним  транспортом приміського сполучен$
ня та автобусами приміських маршрутів в межах області (Автономної Рес$
публіки Крим) за місцем проживання. Це право поширюється і на особу,
яка супроводжує інваліда I групи; (Пункт 7 частини першої статті 13 із
змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95$ВР від 22.12.95)

8) зачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків
і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

9) позачергове обслуговування амбулаторно$поліклінічними заклада$
ми, а також позачергова госпіталізація.

Ліквідація госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної війни
здійснюється лише з  погодженням з Кабінетом Міністрів України; (Пункт
9 частини першої статті 13 доповнено  абзацом другим згідно із Законом №
488/95$ВР від 22.12.95)

10) позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і поза$
чергове  користування всіма послугами зв’язку. Абонементна плата за ко$
ристування квартирним  телефоном  встановлюється у розмірі 50 процентів
від затверджених тарифів;

11) користування при виході на пенсію (незалежно від  часу виходу на
пенсію) чи зміні  місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони
були прикріплені за попереднім  місцем роботи; (Пункт 11 частини першої
статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95$ВР від 22.12.95)

12) право на щoрічне медичне обстеження і диспансеризацію із залу$
ченням необхідних спеціалістів;

13) позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підго$
товки та висновків медико$соціальної експертизи.

Праця інвалідів війни регулюється відповідними нормами законодав$
ства України ро працю і соціальний захист інвалідів;

14) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності
чи штату  працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
та на працевлаштування у  разі ліквідації підприємств, установ, органі$
зацій;

15) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим інва$
лідам війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно
від стажу роботи;

16) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацез$
датності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року,
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а також допомоги по державному  соціальному страхуванню за весь період
перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли
для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

17) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а
також одержання  додаткової  відпустки без  збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік;

18) позачергове  забезпечення  житлом  осіб,  які  потребують поліпшен$
ня житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі,  що передається
міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої
влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих Рад
та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються
жилою площею  протягом  двох років з дня взяття на квартирний облік, а
інваліди I групи з числа учасників бойових дій на території інших країн $
протягом року. (Абзац перший пункту 18 частини  першої  статті 13  із
змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95$ВР від 22.12.95)

Органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих Рад
зобов’язані  подавати допомогу інвалідам війни у будівництві індивідуаль$
них жилих будинків. Земельні  ділянки для індивідуального житлового
будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у
першочерговому порядку; (Абзац другий пункту 18 частини першої статті
13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 488/95$ВР від 22.12.95)

19) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будів$
ництво з погашенням протягом 10 років починаючи з п’ятого року після
закінчення будівництва, а також позики на будівництво або придбання
дачних будинків і благоустрій садових ділянок;

20) першочергове право на вступ до житлово$будівельних (житлових)
кооперативів,  кооперативів по будівництву та експлуатації колективних
гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх  технічне  обслуговуван$
ня, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для  індивідуаль$
ного будівництва і садових будинків. Гаражі, стоянки для транспортних
засобів  інвалідів війни, які мають медичні показання на забезпечення
транспортом, як правило, споруджуються поблизу будинків;

21) інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз
на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським
автомобільним транспортом, а особам, які  супроводжують інвалідів I гру$
пи (не більше одного супроводжуючого), та інвалідам III групи $ 50$про$
центна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) вказаними
видами транспорту.

Інвалідам війни та особам, які супроводжують у поїздках інвалідів І
групи (не більше одного супроводжуючого), надається право користуван$
ня міжміським транспортом зазначених  видів у період з 1 жовтня по 15
травня з 50$процентною знижкою вартості проїзду без  обмеження кількості
поїздок; (Пункт 21 частини першої статті 13 доповнено абзацом другим
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згідно  із  Законом  № 488/95$ВР від 22.12.95)
22) позачергове безплатне забезпечення автомобілем з ручним керуван$

ням (за наявності  медичних показань) у порядку, який визначається Каб$
інетом  Міністрів України; (Пункт 22 частини першої статті 13 в редакції
Закону № 488/95$ВР від 22.12.95)

23) (Пункт 23 частини першої статті 13 втратив чинність в частині
звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку
на добавлену вартість з підакцизних  товарів,  що імпортуються  на  підставі
Закону  № 498/95$ВР  від  22.12.95) (Пункт 23 частини першої статті 13
втратив чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та
акцизних зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України на  підставі  Закону № 608/
96$ВР від 17.12.96) звільнення від сплати податків, зборів і мита всіх видів
та земельного податку;

24) звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що оренду$
ються інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів пересування
(автомобілів, мотоколясок, велоколясок   тощо) та безплатне надання для
цих засобів гаражів$стоянок незалежно  від їх форми власності;  ( Пункт
24 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом №
488/95$ВР від 22.12.95)

25) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населен$
ня, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдо$
ма. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соц$
іального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом
за цим інвалідом, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодав$
ством;

26) позачергове обслуговування підприємствами, установами, органі$
заціями служби побуту, громадського харчування, житлово$комунально$
го господарства, міжміського транспорту;

27) право на позачергове забезпечення продовольчими товарами пол$
іпшеного   асортименту  та  промисловими  товарами  підвищеного попиту
згідно з переліком та  нормами,  що встановлюються Урядом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями.

Для продажу цих товарів створюються спеціальні салони$магазини,
секції, відділи та інші види пільгового торговельного обслуговування. Про$
даж товарів здійснюється за соціально доступними цінами за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України.

Магазини, секції, відділи та інші торговельні підприємства, що
обслуговують інвалідів та ветеранів війни, звільняються від сплати
податку на добавлену вартість. (Частину першу статті 13 доповнено
пунктом 27 згідно із Законом  № 488/95$ВР від 22.12.95)

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передба$
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чені пунктами 4$6 цієї статті, надаються інвалідам війни та членам їх сімей,
які проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми влас$
ності на нього. (Частина друга статті 13 в редакції Закону № 488/95$ВР від
22.12.95)

Інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, що
виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам I групи $ у розмірі
400 процентів мінімальної пенсії за віком, II групи $ 350 процентів мінімаль$
ної пенсії за віком, III групи $ 200 процентів мінімальної пенсії за віком.
(Частина третя  статті 13 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законами  №
458/95$ВР  від 23.11.95, № 488/95$ВР від 22.12.95).
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З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту”

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України “Про статус ветеранів  війни, гарантії їх  соц$
іального захисту” (3551$12) (Відомості Верховної Ради України,  1993 р.,  N
45,  ст.  425;  1995 р., N 44, ст. 329; 1996 р.,  N 1, ст. 1;  1999 р.,  N 24,  ст.
209; 2002 р., N 35, ст. 263;  2003 р., N 30, ст. 245; 2004 р., N 37, ст. 450;
2005 р., N 4, ст. 101) такі зміни:

1. Пункт 8 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
8) осіб,  які  брали  безпосередню участь у бойових діях під час  Великої

Вітчизняної  війни  та  війни  з  Японією  і   стали інвалідами  внаслідок
загального  захворювання  або захворювання, отриманого під час  проход$
ження  військової  служби  чи  служби  в органах  внутрішніх  справ,  дер$
жавної  безпеки,  інших військових формуваннях”.

2. Частину четверту статті 12 викласти в такій редакції: “Учасникам
бойових дій пенсії або щомісячне  довічне  грошове утримання чи держав$
на соціальна допомога,  що виплачується замість пенсії,  підвищуються в
розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили пра$
цездатність”.

3. Частину четверту статті 13 викласти в такій редакції: “Інвалідам
війни пенсії або щомісячне  довічне  грошове утримання чи державна соц$
іальна допомога,  що виплачується замість пенсії,  підвищуються:  інвалі$
дам I групи $ у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму  для  осіб,  які
втратили   працездатність, II групи  $  40  процентів  прожиткового  мініму$
му для осіб, які втратили працездатність,  III групи $  30  процентів  про$
житкового мінімуму для осіб, які втратили працездатність”.

4. Частину четверту статті 14 викласти в такій редакції: “Учасникам
війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за само$
віддану працю і  бездоганну  військову  службу  в тилу  в  роки  Великої  Вітчиз$
няної  війни,  пенсії  або щомісячне довічне грошове  утримання  чи  держав$
на  соціальна  допомога,  що виплачується   замість   пенсії,   підвищуються
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на  15  процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працез$
датність, іншим учасникам  війни $ на 10 процентів прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність”.

5. Частину четверту статті 15 викласти в такій редакції: “Членам сімей,
зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чолові$
кам) померлих інвалідів  Великої Вітчизняної війни, які не одружилися
вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання  чи  державна соц$
іальна допомога, що виплачується  замість  пенсії,  підвищуються на 25
процентів прожиткового  мінімуму для осіб, які  втратили  працездатність.

Дружинам (чоловікам) померлих учасників  війни  і  бойових дій, парти$
занів і підпільників,  визнаних  за  життя  інвалідами від загального захво$
рювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдру$
ге,  пенсії  або  щомісячне  довічне  грошове утримання чи державна соц$
іальна допомога,  що виплачується замість пенсії,  підвищуються  на 10
процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність”.

6. Пункт 1 статті 16 викласти в такій редакції:
1) надбавки до пенсій або  щомісячного  довічного грошового утриман$

ня чи державної  соціальної  допомоги,  що  виплачується замість  пенсії,
які вони отримують, у розмірі 70  процентів прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність”.

II. Прикінцеві положення
1. Цей  Закон набирає  чинності  з  1 січня 2006 року,  крім пунктів 2 і 5,

які набирають чинності з 1  липня  2006  року,  та пункту 4, який набирає
чинності з 1 січня 2007 року.

2. Встановити,  що  фінансування  виплат,  зазначених у цьому Законі,
здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

3. Кабінету Міністрів України:
* у двомісячний  термін із дня  опублікування цього Закону підготува$

ти та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведен$
ня законів України у відповідність із цим Законом;

* у тримісячний термін із дня  опублікування цього Закону привести
свої нормативно$правові  акти у відповідність  із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 жовтня 2005 року

N 2939�IV
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РАЗДЕЛ III.
ПРАВА ТА ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВСІХ КАТЕГОРІЙ

(СТАНОМ НА 01.09.2005Р.)

Житло та комунальні послуги.
Пільги Нормативний акт Категорія інвалідів

1
Постановка на квар�

тоблік громадян, які потре�
бують поліпшення житло�
вих умов і надання житла
проживаючим у комуналь�
них чи невпорядкованих
квартирах, гуртожитках);

у першу чергу жилі при�
міщення надаються тим,
що перебувають на квар�
тобліку.

Позачергове забезпечен�
ня житлом протягом 1�го
року.

2
Пункт 14 «Правил

обліку громадян, які
потребують поліпшення
житлових умов, і надання
їм жилих приміщень в
Українській РСР» затвер�
джених Постановою Ради
Міністрів від 11.12.1984р.,
№ 470 із змінами і
доповнен� нями від 09.11.
95р.,

п. п. 5,6, пункту 44 цих
Правил;

ст.45 Житлового кодексу
України.

П.18, ч.4, ст.13 Закону
України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;

п.10, ст.20 Закону
України «Про статус і

3
ІВВв та прирівняні до

них;

ІВВв, інваліди праці та з
числа військовослужбовців
1 і 2 груп, а також інваліди
1 і 2 груп, які стали
інвалідами при виконанні
службових або інших
обов’язків.

Інваліди війни 1�ої
групи;

Громадяни, що
постраждали внаслідок
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Позачергове забезпечен�
ня житлом протягом 2�х
років.

Право на збереження
жилої площі протягом 12�
ти місяців.

Право на позачергове
одержання житла, його
благоустрій (за умови,
якщо ці особи можуть само�
стійно здійснювати самооб�
слуг).

Особам, що потребують
поліпшення житлових
умов надається додаткова
жила площа у вигляді ок�
ремої кімнати;

50% квартплати та 50%
плати комунальних послуг
у будинках державного і
громадського житлового
фонду та по оплаті кому�
нальних послуг у будинках
житлових коопе� ративів та
в будинках, що належать
громадянам на праві при�
ватної власності;

сім’ям відшкодовується
50% вартості палива, прид�

соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС».

П.18, ч.4, ст.13 Закону
України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

Ст.32 Закону України
«Про основи соціальної
захищен� ності інвалідів в
Україні».

Ст.33 Закону України
«Про основи соціальної
захищенності інвалідів в
Україні».

П.10, ч.3, ст.20 Закону
України «Про статус і
соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС»;

п.8, ч.3, ст.30 Закону
України «Про статус і
соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС»;

П.8, ч.3, ст.30 цього ж
Закону.

Ч о р н о б и л ь с ь к о ї
катастрофи, віднесені до
категорії 1.

Інваліди війни 2�ої та 3�
ої груп.

Інваліди, влаштовані у
будин� ки�інтернати.

Діти�інваліди, що
проживають у державних і
соціальних установах.

Інваліди�чорнобильці;

Cім’ї, що мають дітей�
інвалідів;

сім’ї, що мають дітей�
інвалідів чорнобильців, за
умови, що дитина
проживає разом з сім’єю;

cім’ї, що мають дітей
інвалідів�чорнобильців і
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баного в межах норм, вста�
новлених для продажу на�
селенню.

100�процентна знижка
плати за житло, кому�
нальні послуги � газ, елек�
троенергію, та інші послу�
ги в межах норм споживан�
ня (21 кв. м на кожну особу
та додатково 10,5 кв. м. на
сім’ю. Сім’ї, де всі члени
непрацездатні – знижка за
комунальні послуги в под�
війному розмірі середніх
норм споживання на займа�
ну площу чи садибу. 100�
процентна знижка вартості
палива, в тому числі рідко�
го, в межах норм для осіб,
що проживають у будинках
без центрального опален�
ня;

 особам, що проживають
у будинках без центрально�
го опалення, відшкодо�
вується 50% вартості пали�
ва в межах норм для прода�
жу населенню;

50%� плата за гуртожи�
ток.

50�процентна знижка
плати за користування
житлом (квартирної плати)
та комунальними послуга�
ми (водопостачання, газ,
електрична, теплова енер�
гія та інші послуги) та чле�
нами їх сім’ї у жилих бу�
динках (квартирах) усіх

П.4�6, ч.2, 3, ст.13
Закону України «Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту»;

п.11, ст.20 Закону
України «Про статус і
соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС».

П.11, ч.5, ст.20 Закону
України «Про статус і
соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок катастрофи на

проживають у будинках без
центрального опалення.

ІВВв та прирівняні до
них;

Громадяни, що
постраждали внаслідок
катастрофи на ЧАЕС,
віднесені до категорії 1.

Гомадяни, що
постраждали внаслідок
катастрофи на ЧАЕС,
віднесені до категорії 1.
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форм власності в межах
норм, передбачених зако�
нодавст�вом. До членів
сім’ї належать дружина
(чоловік) і неповнолітні
діти (до 18 років).

Не можуть бути виселені
із службового приміщення
або гуртожитку, без надан�
ня іншого жилого при�
міщення.

Мають переважне право
на поліпшення житлових
умов.

Обладнання індивідуаль�
них жилих будинків, де
проживають інваліди здій�
снюється місцевими рада�
ми або підприємствами і
організаціями, з вини яких
настала інвалідність.

Безоплатна передача
(приватизація) квартир не�
залежно від розміру їх за�
гальної площі;

 позачерговий безплат�
ний капітальний ремонт
власних жилих будинків і
першочерговий поточний

ЧАЕС».

 Ст.125,132 Житлового
Кодексу України.

Ст.29 Закону України
«Про основи соціальної
захищенності інвалідів в
Україні».

Ст. 30 Закону України
«Про основи соціальної
захищенності інвалідів в
Україні».

Ст. 6 Закону України
«Про приватизацію
державного житлового
фонду»;

п.8, ч.2, ст.13 Закону
України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

ІВВв, інваліди з числа
осіб Рядового і
начальницькогоскладу
МВС, інваліди внаслідок
поранення, захворювання,
каліцтва, контузії при
виконанні службових
обов’язків, інваліди праці 1
і 2�ої груп, інваліди 1 і 2�ої
груп з числа
військовослужбовців і
прирівняні до них особи.

Інваліди та сім’ї, де є
діти�інваліди.

Інваліди всіх категорій.

ІВВв, інваліди 1 і 2�ої
груп, інваліди з дитинства,
воїни�інтернаціоналісти,
чорнобильці;

ІВВв та прирівняні до
них.
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ремонт жилих будинків і
квартир.

Органи державної вико�
навчої влади, виконкоми
місцевих рад зобов’язані
допомагати особам у будів�
ництві жилих будинків. Зе�
мельні ділянки для будів�
ництва житла відводяться
у першочергово�му поряд�
ку.

Одержання позики на
індиві� дуальне (коопера�
тивне) жит�лове будівниц�
тво з погашен� ням протя�
гом 10�ти років, починаю�
чи з 5�го року після закін�
чення будівництва.

Першочергове право на
вступ до житлово�будівель�
них коо� перативів, коопе�
ративів по будівництву та
експлуатації колективних
гаражів.

Погасити заборгованість
за житлово�комунальні по�
слуги, що утворилися ста�
ном на 1 жовтня 1999р. за
рахунок недоїмки з пла�
тежів до бюджетів усіх
рівнів.

П.18, ч.5, ст.13 Закону
України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

П.19, ч.5, ст.13 Закону
України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

П.20, ч.5, ст.13 Закону
України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

Постанова Кабінету
Міністрів України від
23.10.1999р.,

№1971р. «Про деякі
питання соціального
захисту ветеранів Великої
Вітчизняної війни».

ІВВв та прирівняні до
них.

ІВВв та прирівняні до
них.

ІВВв та прирівняні до
них.

ІВВв та прирівняні до
них.

Згідно ст. 26 Закону України №875 від 21.03.1991р. органи державної
влади, підприємства (об’єднання), установи і організації (незалежно від
форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для без�
перешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських і виробничих бу�
динків, споруд.
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Стаття 27.
Планіровка і забудова населених пунктів, формування жилих районів,

розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, спо�
руд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не
допускається.

У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати
для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органів місцевого самоврядуван�
ня за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій
створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема,
будівництво спеціальних об’єктів.

Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету, а також підприємств (об’єднань), установ і організацій,
які не мають можливості пристосувати свої об’єкти для інвалідів.

Стаття 28.
Підприємства та організації, що здійснюють транспортне обслуговуван�

ня населення, зобов’язані забезпечити спеціальне обладнання транспорт�
них засобів, вокзалів, аеропортів та інших об’єктів, яке б дало змогу інва�
лідам безперешкодно користуватися їх послугами.

У тих випадках, коли діючі транспортні засоби не можуть бути присто�
совані для використання інвалідами, органи місцевого самоврядування
створюють інші можливості для їх пересування.

При проектуванні і створенні нових засобів пересування, реконструкції
і будівництві аеропортів, залізничних вокзалів і автовокзалів, морських і
річкових портів обов’язково передбачається можливість їх використання
інвалідами.

Стаття 29.
Інваліди забезпечуються житлом у порядку і на умовах, передбачених

чинним законодавством і з урахуванням положень цього Закону.
Інваліди та сім’ї, в яких є діти�інваліди, мають переважне право на пол�

іпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним законодав�
ством.

Стаття 30.
Жилі приміщення, займані інвалідами або сім’ями, у складі яких вони

є, під’їзди, сходові площадки будинків, в яких мешкають інваліди, мають
бути обладнані спеціальними засобами і пристосуваннями відповідно до
індивідуальної програми реабілітації, а також телефонним зв’язком.

Обладнання зазначених жилих приміщень здійснюється органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями,
у віданні яких знаходиться житловий фонд.

Обладнання індивідуальних жилих будинків, в яких проживають інва�
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ліди, здійснюється підприємствами, установами і організаціями, з вини
яких настала інвалідність, а в інших випадках � відповідними органами
місцевого самоврядування.

У разі невідповідності житла інваліда вимогам, визначеним висновком
медико�соціальної експертизи, і неможливості його пристосування до по�
треб інваліда може провадитись заміна жилої площі.

Органи місцевого самоврядування забезпечують виділення земельних
ділянок інвалідам із захворюваннями опорно�рухового апарату під будів�
ництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу місця їх
проживання.

Стаття 31.
Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування не можуть ви�

лучати частину жилої площі, збудованої за рахунок коштів громадських
організацій інвалідів, у тому числі господарським способом або з залучен�
ням їх коштів в порядку пайової участі.
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

НАКАЗ №2 ВІД 04.01.2001р.

При проектуванні закладів охорони здоров’я для зручного доступу інвалідів
і використання ними приміщень необхідно передбачати заходи, пристрої і
пристосування у відповідності з вимогами Норм, ДБН В.2.2.�9,ВСН�62, а та�
кож відповідних нормативних довідкових документів і посібників до них. До�
даткові заходи визначаються завданням на проектування.

НАКАЗ №175 ВІД 05.09.2001р.

Державній архітектурно�будівельній інспекції України, місцевим
інспекціям архітектурно�будівельного контролю заборонити прийняття в
експлуатацію об’єктів житлово�цивільного призначення, де не виконані
заходи безперешкодного доступу інвалідів до зазначених об’єктів, перед�
бачені чинними будівельними нормами.

Побут, торгівля.
1 2 3

Позачергове обслуговуван�
ня  підприємствами, устано�
вами, організаціями служби
побуту,  громадського харчу�
вання, житлово�комунально�
го господарства, міжміського
транспорту; право на позачер�
гове забезпечення продоволь�
чими товарами поліпшеного
асортименту та промислови�
ми товарами підвищеного по�
питу згідно з переліком та
нормами, що встановлюють�
ся Урядом Автономної Рес�
публіки Крим, обласни�
ми, Київською та Севасто�
польською міськими держав�
ними адміністраціями. Для
продажу цих товарів створю�
ються спеціальні салони�ма�
газини, секції, відділи та

П.26,27,  ст.13  Закону
України          «Про  статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

ІВВв та прирівняні до
них.
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інші види пільгового торго�
вельного обслуговування.
Продаж товарів здійснюється
за соціально доступними
цінами  за переліком, визна�
ченим   КМ України. Магази�
ни, секції, відділи та інші тор�
говельні підприємства, що
обслуговують інвалідів та ве�
теранів,  звільняються  від
сплати податку на додану
вартість.

Забезпечення осіб про�
дуктами харчування за ме�
дичними нормами,  з обо�
в’язковим  прикріпленням
до відповідних магазинів  за
місцем  проживання.   Заз�
наченим особам  компен�
сується  50% вартості  про�
дуктів харчування за ме�
дичними нормами,  встанов�
люваними Міністерством
охорони здоров’я України.

Матеріальне, соціально�
побу�      тове забезпечення
здійснюєть�     ся у вигляді
грошових виплат (допомог,
одноразових   виплат),      а
також   надання  послуг   по
побутовому     та торговель�
ному обслуговуванню.   До�
помога  подається   за   раху�
нок     коштів        Фонду Ук�
раїни   соціального захисту
інвалідів.        Послуги        по
соціально�побутовому  об�
слуговуванню    та   інші   за�
соби надаються  безплатно
або  на  пільгових   умовах.

П.14, ч.6, ст.20 Закону
України    «Про статус  і
соціальний захист  грома�
дян,  які   постраждали
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС».

Ст. 36�38 Закону Украї�
ни «Про основи   соціальної
захищенності інвалідів в
Україні».

Громадяни, що пост�
раждали внаслідок  ка�
тастрофи  на ЧАЕС,
віднесені до   категорії 1.

Інваліди всіх кате�
горій.
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Медичне обслуговування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю, ліки.

1 2 3

Безплатне одержання
ліків за рецептами лікарів;

Позачергове обслугову�
вання амбулаторно�пол�
іклінічними закладами, а
також позачергова госпіта�
лізація;

Користування при ви�
ході на пенсію (незалежно
від часу виходу на пенсію)
чи зміні місця роботи пол�
іклініками та госпіталями,
до яких вони були при�
кріплені за попереднім
місцем роботи; право на
щорічне медичне обстежен�
ня і диспансеризацію із за�
лученням необхідних спец�
іалістів.

Безплатне придбання
ліків за рецептами лікарів
особам; першочергове об�
слуговування у лікувально�
профілактичних закладах
та аптеках; користування
при виході на пенсію та
зміні місця роботи пол�
іклініками до яких вони
були прикріплені під час
ро� боти; щорічне медичне
обслугову� вання, диспан�
серизація із залученням
необхідних спеціалістів,
лікування в спеціалізова�
них стаціонарах;

П.1, ч.1, ст.13   Закону
України   «Про статус вете�
ранів війни, гарантії  їх
соціального захисту»;

п.9, ч.3, ст.13  цього ж
Закону;

п.11,12, ч.4, ст.13  цього
ж Закону.

П.1,3,5,6, ч.1, ст.20 За�
кону України «Про статус і
соціальний  захист грома�
дян,   які постраждали
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС»;

ІВВв та особи прирівняні
до них.

Громадяни, що пост�
раждали внаслідок ката�
строфи на ЧАЕС, віднесені
до категорії 1;
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Громадянам, що перенес�
ли променеву хворобу і ста�
ли інвалідами � інва�
лідність встановлюється
безстроково;

Одноразова компенсація
учас� никам, що стали інва�
лідами на ЧАЕС:

60 мінімальних зарплат;
45 мінімальних зарплат;
30 мінімальних зарплат;
10 мінімальних зарплат;
у разі встановлення інва�

лідності вищої групи інва�
лідам виплачується різни�
ця у компенсаціях. Випла�
та здійснюється з міні�
мальної зарплати, яка
склалася на момент вста�
новлення інвалідності чи
втрати годувальника;

щорічна допомога на оз�
доров� лення громадянам:

5�ть мінімальних зарплат;
4�ри мінімальні зарплати.
Виплати, зазначені в цій

стат� ті, провадяться протя�
гом 1�го місяця з дня вста�
новлення інвалідності чи
смерті потерпілого.

Щорічна допомога на оз�
доровлення виплачується
за місцем проживання
органами соціального захи�
сту населення. У разі ви�
никнення права на щоріч�
ну допомогу з різних
підстав, надається одна з
них, за вибором особи.

ст.17 цього ж Закону;

ст.48  цього ж Закону.

інваліди�чорнобильці 1�
ої та 2�ої груп;

інваліди�чорнобильці:

1�ої групи;
2�ої групи;
3�ої групи;
діти�інваліди;

інваліди�чорнобильці:

інваліди 1�ої та 2�ої груп;
інваліди 3�ої групи та

діти� інваліди.
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Безоплатний відпуск
лікарських засобів дітям за
рецептами лікарів, неза�
лежно від місця проживан�
ня хворих, але в межах Рес�
публіки Крим, області,
міст Києва і Севастополя;

Безоплатно, або на
пільгових умовах у разі ам�
булаторного лікування за
рецептами лікарів особам
відпускаються лікарські
засоби;

групи населення, при
амбулаторному лікуванні,
лікарські засоби яким
відпускаються з 50% скид�
кою за рецептами лікарів;

психічно хворим та за
станом після операції �
лікарські засоби при амбу�
латорному лікуванні
відпускаються безоплатно
та тим хворим, які працю�
ють в лікувально�виробни�
чих майстернях психонев�
рологічних і психіатрич�
них закладах.

Послуги по медичному
обслуговуванню надаються
безплатно або на пільгових
умовах.

П.2, абз.3  Постанови КМ
України   від   17. 08. 98р.,
№1303  «Про впорядкуван�
ня   безоплатного та пільго�
вого відпуску  лікарських
засобів за  рецептами
лікарів при амбулаторному
лікуванні окремих  груп
населення та за певними
категоріями захворю�
вань»;

п.п.1,3,4,6,  пункту 1,
додатку  1 вищевказаної

Постанови;

 п.п.1,2,4, пункту 2, до�
датку 1   вищевказаної  По�
станови;

додаток 2   вищевказаної
Постанови.

Ст.38 Закону України
«Про основи    соціальної
захи�щенності   інвалідів   в
Україні».

Діти�інваліди віком до
16�ти років;

ІВВв та прирівняні до
них, чорнобильці, кол�
госпники, службовці,
робітники, які отримують
пенсії по інвалідності, діти�
інваліди до 16�ти років;

інваліди 1�ої та 2�ої груп
внаслідок трудового
каліцтва, професійного або
загального захворювання,
інваліди з ди� тинства 1�ої
та 2�ої груп, інва� ліди з
числа репресованих;

інваліди 1�ої та 2�ої груп.

Інваліди всіх категорій.

Робітникам до
встановлення інвалідності;
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Допомога виплачується
підприємством робітникам
при хворобі або каліцтві;

Компенсаційні суми випла�
чуються у разі встановлен�
ня інвалідності в межах од�
ного року з дня поранення,
контузії, травми або каліц�
тва, залежно від групи
інвалідності:

� 65000 доларів США;
� 55000 доларів США;
� 40000 доларів США;

� 105000 доларів США.

Ст.256 Кодексу Законів про
працю  України;

П.6  «Положення про по�
рядок виплати компенсац�
ійних сум військовослуж�
бовцям,  які  стали інвалі�
дами,  а  також членам
сімей   військово�служ�
бовців, які загинули під час
виконання  обов’язків
військової  служби у складі
Миротворчих Сил ООН»,
затвердженого Постановою
КМ України від 05.05.94р.,
№290.

І н в а л і д и � в і й с ь к о в о �
службовці:

 � 1�ої групи;
 � 2�ої групи;
 � 3�ої групи.

У разі загибелі або смерті
компенсується сім’ї
загиблого.

СанаторноBкурортне лікування.

1 2 3

Міністерство охорони
здоров’я України, Мінсоц�
забез, Мінекономіки,
Мінстат України, Рада
Міністрів Криму, облви�
конкоми, Київський і Сева�
стопольський міськвикон�
коми разом з Радою Феде�
рації незалежних проф�
спілок України, громадсь�
кими організаціями
інвалідів – забезпечують
щороку санаторно�курорт�
ними путівками дітей (при
необхідності одним із
батьків).

Власник або уповнова�
жений ним орган повинен,

Постанова КМ України
від 27. 01. 92р., №31, п.5,
розд.1 «Про Комплексну
програму розв’язання
проблем інвалідності».

Ст.185 Кодексу Законів
про працю України.

Діти�інваліди.

Жінки, які мають дітей�
інвалідів.
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у разі необхідності, видава�
ти путівки жінкам до сана�
торіїв та будинків відпо�
чинку безкоштовно або на
пільгових умовах.

Позачергове щорічне без�
платне надання санаторно�
курортних путівок грома�
дянам або одержання за ба�
жанням грошової компен�
сації в розмірі середньої
вартості путівки;

Щорічне безплатне за�
безпечення за місцем робо�
ти одного з батьків путівка�
ми на оздоровлення дітей
строком до двох місяців;

Забезпечення путівками
разом з одним із батьків або
тим, хто їх замінює. У разі
неможливості надання пу�
тівки – виплачується ком�
пенсація середньої вартості
путівки;

у разі недостатньої три�
валості щорічної відпустки
для оздоровлення дітей,
особі надається додаткова
відпустка без збереження
зарплати.

Позачергове безплатне
щорічне забезпечення осіб
санаторно�курортним ліку�
ванням. Забезпечуються
путівками органами соц�
іального захисту населен�
ня, охорони здоров’я,
Міністерства оборони Ук�

П.4, ч.1, ст.20 Закону
України «Про статус і
соціальний захист грома�
дян, які постраждали
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС»;

п.5, ч.1, п.5, ч.2, ст.30
цього ж Закону.

П.3, ч.1, п.3, ч.2, ст.13
Закону України «Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту».

Громадяни, які постра�
ждали внаслідок ката�
строфи на ЧАЕС, віднесені
до категорії 1;

діти, які постраждали
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС;

потерпілі діти віком до
10�ти років, за умови що
батьки, або хто їх замінює
належать до постраждалих
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС.

ІВВв та прирівняні до
них;
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раїни, МВС, Служби безпе�
ки, Держкомітетом у спра�
вах охорони державного
кордону України та інши�
ми органами за місцем пе�
ребування на обліку або за
місцем роботи;

за бажанням замість пу�
тівки можна одержати
один раз на два роки ком�
пенсацію:

у розмірі середньої вар�
тості путівки;

75% вартості путівки.

ІВВв та прирівняні до
них:

1�ої та 2�ої груп;

3�ої групи.

Догляд за інвалідом.
1 2 3

Особи, що мають право
на трудову пенсію та види
трудової діяльності, що за�
раховуються до стажу робо�
ти і дають право на трудову
пенсію;

пенсії за віком деяким
особам, що виховали дітей
до 8�ми років і мають стаж
роботи не менше 15 років із
зарахуванням до стажу
часу догляду за дітьми;

у разі відсутності матері,
коли дитину виховує бать�
ко, то він має право на пен�
сію за віком після 55�ти
років і стажі роботи 20�ти
років.

Позачергове влаштуван�

Пункт ж та пункт є ст.56
Закону України «Про пен�
сійне забезпечення»;

ст.17 цього ж Закону.

П.25, ч.6, ст.13 Закону

Особи, що здійснюють
догляд за інвалідом 1�ої
групи або дитиною�інвалі�
дом до 16�ти років;

матері інвалідів з дитин�
ства. При цьому до числа
інвалідів з дитинства нале�
жать діти�інваліди до 16�ти
років;

батько дитини�інваліда.

ІВВв та прирівняні до них.
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ня до закладів соціального
захисту населення та об�
слуговування службами
соціального захисту насе�
лення вдома. Коли немож�
ливе таке, то відшкодову�
ються витрати, пов’язані з
доглядом.

Підвищуються розміри
дер� жавної допомоги окре�
мим категоріям громадян �
832000крб. особам, яким
призначена допомога по
догляду;

 Щомісячна компенсац�
ійна виплата у розмірі
273000крб. Непрацюючій
працездатній особі.

Мають право на держав�
ну соціальну допомогу;

призначення державної
соціальної допомоги в роз�
мірах:

100% прожиткового
мініму му;

70% прожиткового
мінімуму;

50% прожиткового
мінімуму;

України «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту».

Підпункт д, пункту 1 та
пункт 2 Постанови Кабіне�
ту Міністрів України від
08.02.95р., №103. «Про
підвищення розмірів дер�
жавної допомоги окремим
категоріям громадян».

Ст. 1 Закону України
«Про державну соціальну
допомогу інвалідам з ди�
тинства та дітям�інвалі�
дам»;

ст. 2 цього ж Закону;

Особа, що доглядає за
дитиною�інвалідом до до�
сягнення нею 16 років;

особа, яка доглядає за
інвалідом 1�ої групи.

Інваліди з дитинства 1�ої
і 2�ої групи, непрацюючі
інваліди з дитинства 3�ої
групи, а також діти�інвалі�
ди до 16�ти років;

інвалідам з дитинства 1�
ої групи, які втратили
працездатність;

інвалідам з дитинства 2�
ої групи, які втратили
працездатність;

 інвалідам з дитинства 3�
ої групи, які втратили пра�
цездатність;
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70% прожиткового
мінімуму;

надбавка за догляд в
розмірі 50 відсотків про�
житкового мінімуму на
одну особу в розрахунку
на місяць;

надбавка на догляд при�
значається одинокій матері
(одинокому батьку) неза�
лежно від факту роботи і
середньомісячного доходу
сім’ї в якій виховується
дитина�інвалід в розмірі:

50 відсотків прожитко�
вого мінімуму для дітей
віком до 6�ти років;

50 відсотків прожитко�
вого мінімуму для дітей
віком від 6�ти до 18 років;

надбавка на догляд при�
значається одному з
батьків, усиновителів, опі�
куну, піклувальнику, які
не працюють і здійснюють
догляд за дитиною�інвалі�
дом;

на дітей�інвалідів до 16
років, які втратили працез�
датність;

інвалідам з дитинства 1�
ої групи;

на дитину�інваліда віком
до 6�ти років;

на дитину�інваліда віком
від 6�ти до 18 років – та за
умови, що середньомісяч�
ний сукупний дохід сім’ї
(без урахування надбавки
на догляд) за попередні 6
місяців не перевищеє про�
житкового мінімуму для
сім’ї;

ст. 3 цього ж Закону;
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Транспортне обслуговування.
1 2 3

ІВВв та прирівняні до
них (ст.7 Закону України
«Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціаль�
ного захисту»);

репресовані , що стали
інвалідами внаслідок реп�
ресій;

інваліди з ампутацією
обох ніг, які мають проти�
показання до протезування
та інваліди з числа військо�
вослужбовців внаслідок не�
щасного випадку або зах�
ворювання;

інваліди�чорнобильці 1�
ої групи (категорія 1) та 2�
ої групи за відсутності ме�
дичних показань мають
право на забезпечення ав�
томобілем у порядку за�
гальної черги для всіх кате�
горій інвалідів. Забезпе�
чення автомобілем прова�
диться, якщо інвалід не має
автомобіля або за умови,
що перед зверненням про�
тягом 7�ми років не купу�
вав нового автрмобіля;

ІВВв та прирівняні до
них 1�ої групи по зору або
без обох рук ; інваліди, які
мають куски обох ніг і рук;
інваліди�чорнобильці 1�ої
групи (категорія 1);

інваліди внаслідок тру�
дового каліцтва чи профес�

Забезпечення автомобі�
лями позачергово безплат�
но за наявності посвідчення
водія, медичного висновку
на право забезпечення ав�
томобілем безплатно,
відсутності протипоказань
до керування;

незалежно від наявності
медичних показань поза�
чергово безплатно особи за�
безпечуються автомобіля�
ми;

одержують автомобілі

Пункти 21,24 «Порядку
забезпечення інвалідів ав�
томобілями», затверджено�
го Постановою КМ України
від 08.09.97р., №999;

п.13, ч.6, ст.20 Закону
України «Про статус і соц�
іальний захист громадян,
які постраждали внаслідок
катастрофи на ЧАЕС»;

п.22 «Порядку забезпе�
чення інвалідів автомобіля�
ми», за� твердженого По�
становою КМ України
від 08.09.97р., №999;

п.25 цього ж Порядку;
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ійного захворювання за ме�
дичним висновком та інва�
ліди при каліцтві від дже�
рел підвищеної небезпеки;

член сім’ї інваліда.

Інваліди, які зазначені в
пунктах 21,22,24,25 цього
ж Порядку: ІВВв, реабілі�
товані інваліди та з ампута�
цією обох ніг, які мають
протипоказання до проте�
зування, інваліди з числа
військовослужбовців, які
стали інвалідами внаслідок
нещасного випадку чи зах�
ворювання в період проход�
ження служби, інваліди
війни 1�ої групи по зору або
без обох рук чи які мають
куски обох рук і ніг, інвал�
іди 1�ої групи (категорія 1),
які стали ними внаслідок
аварії на ЧАЕС, ядерних
аварій, випробувань та
інших уражень ядерними
матеріалами, інваліди 2�ої
групи (категорія 1), які ста�
ли ними внаслідок аварії на
ЧАЕС, ядерних аварій,
випробувань та інших ура�
жень ядерними матеріала�
ми, при відповідних медич�

після оплати їх вартості
Фондом соціального стра�
хування від нещасних ви�
падків на виробництві та
професійних захворювань,
а при каліцтві � рішенням
суду;

у разі медичних протипо�
казань на водіння авто�
мобіль може бути видано,
коли керу� вання здійсню�
ватиме один з членів сім’ї
інваліда.

Продаж автомобілів на
пільгових умовах з опла�
тою 7 відсотків їх вартості
провадиться за наявності
відповідних медичних вис�
новків на право забез� пе�
чення автомобілем і проти�
показань до водіння, якщо
керування ним буде
здійснювати член сім’ї
інваліда;

п.25 цього ж Порядку.

П.28 цього ж Порядку;



151

продаж автомобілів на
пільгових умовах з опла�
тою 30 відсотків їх вар�
тості, за наявності відпові�
дних медичних показань,
посвідчення водія та від�
сутності у осіб протипока�
зань до керування, а також
наявність у них медичних
показань на право забезпе�
чення автомобілем з руч�
ним керуванням;

продаж автомобілів осо�
бам позачергово;

П.30 цього ж Порядку;

них показаннях, інваліди
внаслідок трудового каліц�
тва на виробництві або
профзахворюванні за наяв�
ності медичного висновку
після оплати вартості авто�
мобіля Фондом соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві та
профзахворювань;

інваліди внаслідок за�
гального захворювання та з
дитинства, інваліди внасл�
ідок трудового каліцтва,
якщо вина підприємства,
організації або установи не
встановлена;

батьки або родичі (без
протипоказань до керуван�
ня), які доглядають за
дітьми �інвалідами до 16
років та інвалідами з ди�
тинства, хворими на дитя�
чий церебральний параліч,
прогресуючу дістрофію
(міотрофію, аміотрофію), з
вираженими наслідками
перенесених органічних
захворювань, з травмами
головного або спинного
мозку (тетрапарез, геміопа�
рез) і не можуть самостійно
пересуватися;

учасники бойових дій,
визнаних інвалідіми від за�
гального захворювання та
інваліди з ампутацією обох
ніг (у разі постійної роботи
або навчання);
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знаходячись на обліку осо�
би мають право вибору авто�
мобіля з ручним керуванням
або грошової компенсації
замість нього на транспорт�
не обслуговування на термін,
встановлений для експлуа�
тації автомобіля;

органи соціального захи�
сту населення з Товари�
ством сприяння оборони
України, радами Всеукраї�
нської спілки авто�
мобілістів організовують
навчання керування авто�
мобілем інвалідів. Всі вит�
рати, пов’язані з навчанням
провадяться за рахунок
Держбюджету України;

ремонт і технічний об�
слуг автомобілів, одержа�
них безплатно або купле�
них на пільгових умовах
здійснюють станції ЗАЗ по�
зачергово (за рахунок
коштів інвалідів);

частина витрат на ці цілі
відшкодовується. КМ Ук�
раїни також визначає вип�
лати на бензин, ремонт і
технічний обслуг автомоб�
іля;

особи передбачені у пунк�
тах 21, 22, 24, 25 цього По�
рядку мають право на забез�

п.31 цього ж Порядку;

П.7 цього ж Порядку;

п.9 цього ж Порядку.

інваліди внаслідок за�
гального захворювання та з
дитинства;

інваліди, які мають пра�
во на безкоштовне або на
пільгових умовах придбан�
ня автомобілів;

 всі інваліди;

інваліди війни, загально�
го захворювання, з дитин�
ства, батьки або родичі, що
доглядають дітей�інвалідів
віком до 16�ти років або
інвалідів з дитинства і от�
римали автомобілі для їх
обслуговування за кошти з
держбюджету;

інваліди, зазначені в пун�
ктах 21,22,24,25 цього ж
Порядку, тобто: ІВВв, реаб�
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печення автомобілем без�
платно, але за їх бажанням
або проти� показанням до
керування і відсутністю
членів сім’ї, які могли б ке�
рувати автомобілем для їх
обслуговування і не одержа�
ли його, виплачується ком�
пенсація витрат на транс�
портне обслуговування.

Адміністративне стягнення
у вигляді позбавлення пра�
ва на керування транспорт�
ними за� собами (т/з) не зас�
тосовується до осіб (за ви�
нятком деяких випадків).

Ч.11, ст.15 Закону Ук�
раїни «Про дорожній рух».

ілітовані інваліди та з ампу�
тацією обох ніг, які мають
протипоказання до протезу�
вання, інваліди з числа
військовослужбовців, які
стали інвалідами внаслідок
нещасного випадку чи зах�
ворювання в період проход�
ження служби, інваліди
війни 1�ої групи по зору або
без обох рук чи які мають
куски обох рук і ніг, інвалі�
ди 1�ої групи (категорія 1),
які стали ними внаслідок
аварії на ЧАЕС, ядерних
аварій, випробувань та
інших уражень ядерними
матеріалами, інваліди 2�ої
групи (категорія 1), які ста�
ли ними внаслідок аварії на
ЧАЕС, ядерних аварій, вип�
робувань та інших уражень
ядерними матеріалами, при
відповідних медичних по�
казаннях, інваліди внаслі�
док трудового каліцтва на
виробництві або профзахво�
рюванні за наявності медич�
ного висновку після оплати
вартості автомобіля Фондом
соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та профзахво�
рювань;

Особи, що користуються
т/з у зв’язку з інвалідні�
стю.
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Проїзд.
1 2 3

Безплатний проїзд всіма
видами міського паса�
жирського транспорту, ав�
томобільним транспортом
загального користування в
сільській місцевості, а та�
кож залізничним і водним
транспортом приміського
сполучення та автобусами
приміських маршрутів в
межах області за місцем
проживання;

надається право безплат�
ного проїзду один раз на рік
(туди і назад) залізничним,
водним, повітряним або
міжміським автомобіль�
ним транспортом;

50% знижка вартості
проїзду один раз на рік
(туди і назад) вказаними
вище видами транспорту;

особам надається право
користування міжміським
транспортом зазначених
видів у період з 1�го жовт�
ня по 15 травня з 50%
знижкою вартості проїзду
без обмеження кількості
поїздок.

Безплатний проїзд на
транспорті загального ко�
ристування.

П.7, ч.3, ст.13 Закону
України «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту»;

п.21, ч.5, ст.13 цього ж
Закону;

п.21, ч.6, ст.13 цього ж
Закону.

Постанова КМ України
від 16.08.1994р., №555
«Про поширення чинності
Постанови КМ України від
17.05.93р., №354».

ІВВв та особи прирівняні
до них;

ІВВв 1�ої та 2�ої груп та
прирівняні до них, а також
особи, що супроводжують
інвалідів 1�ої групи (не
більше одного супроводжу�
ючого);

ІВВв 3�ої групи та при�
рівняні до них;

ІВВв та прирівняні до
них, а також особи (не
більше одного), що супро�
воджують інваліда 1�ої гру�
пи.

Всі інваліди.
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Адміністрація підприєм�
ства (об’єднання), установи
і орга�нізації відшкодовує
витрати на проїзд до місця
роботи і назад до місця по�
стійного проживання особі,
при від� мові у прийнятті на
роботу, ненаданні роботи за
спеціаль� ністю за розподі�
лом після за� кінчення на�
вчального закладу або при
недодержанні інших умов
трудового договору.

Безплатне користування
всіма видами міського та
примісь� кого транспорту
(крім таксі, в яких число
посадочних місць для паса�
жирів не більше 9�ти) осо�
бами на території України;

безплатний проїзд один
раз на рік до будь�якого
пункту України і назад ав�
томобіль� ним, повітряним,
залізничним або водним
транспортом з правом пер�
шочергового придбання
квитків.

Ст.24 Закону України
«Про основи соціальної за�
хищенності інвалідів в Ук�
раїні».

П.15, ч.7, ст.20 Закону
України «Про статус і соц�
іальний захист громадян,
які постраждали внаслідок
катастрофи на ЧАЕС»;

п.19, ч.7, ст.20 цього ж
Закону.

Всі інваліди.

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС, віднесені до кате�
горії 1.

1 2 3

Зв’язок

Позачергове встановлен�
ня   телефону громадянам з
оплатою 50% вартості його
встановлення  та  50%  пла�
ти  за  послуги телефоном.

Забезпечення засобами

П.11, ч.5  та  п.28, ч.9,
ст.20 Закону України «Про
статус і    соціальний  захист
громадян, які постраждали
внаслідок катастрофи  на
ЧАЕС».

Ст. 35  Закону України

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок  катастрофи
на ЧАЕС,  віднесені до   ка�
тегорії 1.

Всі  інваліди;
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спілкування  осіб,  що  по�
легшують  взаємодію між
собою та  з  іншими  катего�
ріями населення;

мають право на позачер�
гове і  пільгове встановлен�
ня квартирного телефону
за рахунок   коштів фонду
України   соціального  захи�
сту  інвалідів.

Позачергове безплатне
встановлення квартирних
телефонів інвалідам  і поза�
чергове користування
всіма послугами зв’язку,
абонементна плата за кори�
стування квартирним теле�
фоном  встановлюється  у
розмірі 50% від  затвердже�
них тарифів.

«Про основи  соціальної за�
хищен� ності інвалідів в
Україні».

П.10, ч.3, ст.13    Закону
України    «Про статус ве�
теранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

інваліди 1�ої та 2�ої груп.

ІВВв та прирівняні до
них.

1 2 3

Підбір робочого місця
особам з урахуванням поба�
жань, наявних професій�
них навичок і знань, а та�
кож рекомендацій медико�
соціальної експертизи;

створення належних
умов праці (незалежно від
форм власності і господа�
рювання);

бронювання не менше
4% робочих місць для
інвалідів на кожному
підприємстві, а підприєм�
ства, де працює від 15�ти

Ст.18 Закону України
«Про основи соціальної за�
хищенності інвалідів в Ук�
раїні»;

Ст.19 цього ж Закону.

Особи, що дістали
інвалідність на під�
приємстві;

підприємства, де викори�
стовується праця інвалідів;

всі категорії інвалідів.
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до 25 чоловік створюється
1�не робоче місце.

Зберігається середній за�
робіток за попереднім
місцем роботи за особами,
що проходять професійну
реабілітацію, у тому числі
професійну підготовку
згідно з індивідуальною
програмою реабілітації,
якщо з моменту встанов�
лення інвалідності минуло
не більше року, із зараху�
ванням пенсії по інвалід�
ності протягом строку, пе�
редбаченого програмою.
Витрати відшкодовуються
у таких випадках з ураху�
ванням сплачених сум
пенсій підприємством (об’�
єднанням), установою і
організацією у період робо�
ти на яких наста� ла
інвалідність.

Позачергове працевлаш�
тування осіб за спеціальні�
стю, відповідно до підготов�
ки та висновків медико�
соціальної експертизи;

праця регулюється
відповідними нормами за�
конодавства України про
працю і соціальний захист.

Переважне право на за�
лишення на роботі при ско�
роченні чисельності чи
штату працівників у зв’яз�
ку із змінами в організації
виробництва і праці та на

Ст.25 Закону України
«Про основи соціальної за�
хищенності інвалідів в Ук�
раїні».

П.13, ч.4, 5 ст.13 Закону
України «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту».

П.14, ч.5, ст.13 Закону
України «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту» та п.5,
ч.2, ст.42 Кодексу Законів
про Працю України.

Інваліди внаслідок тру�
дового каліцтва або профес�
ійного захворювання.

ІВВв та прирівняні до
них.

ІВВв та прирівняні до
них.
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працевлаштування у разі
ліквідації підприємств, ус�
танов, організацій.

Виплата допомоги по
тимчасовій непрацездат�
ності в розмірі 100% се�
редньої зарплати робітни�
кам, незалежно від стажу
роботи.

Виплата допомоги осо�
бам по тимчасовій непра�
цездатності до 4�ох місяців
підряд або до 5�ти місяців
протягом календарного
року, а також допомоги по
державному соціальному
страхуванню за весь період
перебування в санаторії з
урахуванням проїз� ду туди
і назад, у разі, коли для
лікування не вистачає що�
річної і додаткової відпус�
ток.

Використання чергової
щорічної відпустки інвалі�
дами у зручний час, а та�
кож одержання додаткової
відпустки без збереження
зарплати строком до двох
тижнів.

Переважне право зали�
шення на роботі осіб при
вивільненні працівників у
зв’язку із змінами в орган�
ізації виробництва і праці,
в тому числі при ліквідації,
реорганізації або перепроф�

П.15, ч.5, ст.13 Закону
України «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту».

П.16, ч.5, ст.13
цього ж Закону.

П.17, ч.5, ст.13
цього ж Закону.

П.7, частини 1, 2, 3, ст.20
Закону України «Про ста�
тус і соціальний захист гро�
мадян, які постраждали
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС».

Працюючі ІВВв та при�
рівняні до них.

Працюючі ІВВв та при�
рівняні до них.

ІВВв та прирівняні до
них.

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС, віднесені до кате�
горії 1.
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ілюванні підприємства, ус�
танови, організації, скоро�
ченні чисельності або шта�
ту працівників, а також на
працевлаштування.

У разі вивільнення прац�
івників у зв’язку з ліквіда�
цією, реорганізацією або
п е р е п р о ф і л ю в а н н я м
підприємства, установи,
організації, скороченням
працівників особам випла�
чується допомога в розмірі
трикратної середньомі�
сячної зарплати, збері�
гається, по бажанню, поса�
довий оклад, тарифна став�
ка (оклад) на новому місці
роботи, але не більше одно�
го року.  Гарантується пра�
цевлаштування з урахуван�
ням побажань або мож�
ливість навчання нових
професій із збереженням у
встановленому порядку се�
редньої зарплати за ос�
таннім місцем роботи за
весь період перепідготовки,
але не більше одного року.

При переведенні у зв’яз�
ку із станом здоров’я на
нижчеоплачувану роботу
виплачується різниця між
попереднім заробітком і за�
робітком на новій роботі,
але не більше 1�го року.

Виплата допомоги по
тимчасовій непрацездат�
ності в розмірі 100% серед�
ньої зарплати, незалежно
від страхового стажу.

п.8, ч.3, ст.20
цього ж Закону.

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС, віднесені до кате�
горії 1.
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Виплата працюючим допо�
моги по тимчасовій непра�
цездатності до 4�х місяців
підряд або до 5�ти місяців у
календарному році.

Використання чергової
відпустки у зручний час
осо�бами, а також отриман�
ня додаткової відпустки із
збереженням зарплати
строком 14�ти робочих днів
на рік.

Встановлення скороче�
ної тривалості робочого
часу або неповного робочо�
го дня або тижня.

Робота у нічний час допус�
кається за згодою осіб і за
умови, що це не суперечить
медичним рекомендаціям.

Громадяни не можуть за�
лучатись до надурочних
робіт без згоди, і за умов,
що це не суперечить медич�
ним рекомендаціям.

Забороняється відмовля�
ти у прийнятті на роботу,
знижувати зарплату,
звільняти з роботи осіб
(крім випадків повної
ліквідації), але з подаль�
шим влаштуванням на
іншу роботу та із збережен�
ням середньої зарплати не
більше трьох місяців з дня
закінчення строкового тру�
дового договору.

П.9, ч.3, ст.20
цього ж Закону.

П.22, ч.6, ст.20
Цього ж Закону.

Ст.51 та ст.56 Кодексу
Законів про Працю Украї�
ни.

П.3, ст.55 КЗпП Украї�
ни.

Ст.63 КЗпП України.

Ст.184 КЗпП України.

Працюючі інваліди.

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС, віднесені до кате�
горії 1.

Жінки, які мають
дитину�інваліда.

Працюючі інваліди.

Жінки, які мають дити�
ну�інваліда та працюючі
інваліди.

Жінки, які мають дити�
ну�інваліда.
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Надання путівок до сана�
торіїв та будинків відпо�
чинків безкоштовно або на
пільгових умовах, та по�
дання матеріальної допо�
моги жінкам.

Працівникам при тимча�
совій непрацездатності
виплачується допомога.

Власник зобов’язаний
відшкодувати працівни�
кові шкоду при виконанні
ним трудових обов’язків у
повному розмірі втрачено�
го заробітку, відповідно до
законодавства, а також
сплатити одноразову допо�
могу, що встановлюється
трудовим договором і зале�
жить від медичного виснов�
ку; власник відшкодовує
витрати на лікування (та�
кож і санаторно�курортне),
протезування, придбання
транспортних засобів, по
догляду та інші види ме�
дичної і соціальної допомо�
ги відповідно до медичного
висновку;

подає допомогу у вирі�
шенні соціально�побутових
питань за рахунок праців�
ників, а при можливості і
за рахунок підприємства;

збереження місця роботи
та середньої зарплати, вста�
новлення пільгових умов
роботи.

Ст.185 КЗпП України.

Ст.256 КЗпП України.

Частини 1,2,5,6, ст.11
Закону України «Про охо�
рону праці».

Жінки, які мають дити�
ну�інваліда.

Працівникам до віднов�
лення працездатності або
встановлення інвалідності.

Працівники, яким уш�
коджено здоров’я на
підприємстві чи стали інва�
лідами внаслідок ушкод�
ження.
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Освіта.
1 2 3

Держава гарантує дошк�
ільне виховання, здобуття
освіти на рівні, що відпові�
дає здібностям і можливос�
тям інвалідів. Професійна
підготовка або перепідго�
товка здійснюється з ура�
хуванням медичних пока�
зань чи протипоказань.
Вибір форм і методів про�
фесійної підготовки прова�
диться згідно з висновками
медико�соціальної експер�
тизи, а також допускається
застосування альтернатив�
них форм навчання;

обдаровані діти мають
право на безплатне навчан�
ня музики, образотворчого,
художньо�прикладного ми�
стецтва у загальних на�
вчальних закладах або
спеціальних поза�
шкільних навчальних зак�
ладах.

За рівних умов інваліди
мають переважне право на
зарахування до вищих і се�
редніх спеціальних на�
вчальних закладів; під час
навчання пенсія і стипен�
дія виплачуються в повно�
му розмірі.

Після закінчення на�
вчального закладу інвалі�
дам надається право вибору

Ст.21 Закону України
«Про основи соціальної за�
хищенності інвалідів в
Україні».

Ст.22 цього ж Закону.

Ст.24 цього ж Закону.

Всі інваліди;

діти�інваліди.

Всі інваліди.

Всі інваліди.
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місця роботи з наявних ва�
ріантів або надається за ба�
жанням право вільного
працевлаштування.

Призначення соціальних
стипендій студентам і кур�
сантам, потребуючим соц�
іального захисту;

іменні або персональні
стипендії призначаються
учням, студентам, курсан�
там;

особам, які мають право
на академічну і соціальну
стипендію додатково вип�
лачується соціальна сти�
пендія (відсотки академіч�
ної стипендії) – 9 відсотків

з числа військовослуж�
бовців – 50 відсотків

Вступ осіб поза конкур�
сом до державних вищих
закладів освіти, професій�
но�технічних закладів та на
курси для професійного на�
вчання з обов’язковим на�
данням гуртожитку на час
навчання для тих, хто не
має житла і гарантованою
виплатою стипендії, підви�
щеної на 100%, незалежно
від місця навчання на тери�
торії України; особи, які
закінчили середні та про�
фесійно�технічні заклади
освіти з відзнакою (відмін�

Пп.4 п.6 Постанови Каб�
інету Міністрів від
12.07.2004р. №882 “Пи�
тання стипендіального за�
безпечення”;

пп.4 п.10 цієї ж Постано�
ви;

п.34 цієї ж Постанови.

П.26, ч.7, ст.20 Закону
України «Про статус і со�
ціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок
катастрофи на ЧАЕС».

Студентам�інвалідам з
дитинства та інвалідами 1�
ої та 2�ої групи;

студентам�інвалідам з
дитинства та інвалідами 1�
ої та 2�ої групи;

студентам�інвалідам з
дитинства та інвалідами 1�
ої та 2�ої групи;

Інвалідам війни

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС, віднесені до кате�
горії 1.



164

ними оцінками) прийма�
ються без екзаменів до дер�
жавних вищих закладів ос�
віти за результатами
співбесіди і навчаються в
цих закладах освіти за ра�
хунок держави.

Вступ поза конкурсом до
державних та комунальних
вищих навчальних закладів
на спеціальності, підготов�
ка за якими здійснюється за
рахунок коштів, відповідно
державного та місцевих
бюджетів.

П.23, ч.1, ст.15 Закону
України «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту».

ІВВв та прирівняні до
них.

Податки, мито, позика.

1 2 3

Суми виплат, що не
включаються до сукупного
оподатковуваного доходу.

звільнити у 2001році від
обкладення прибутковим
податком суми разової гро�
шової допомоги та інших
виплат у розмірах, які не
перевищують 15 неоподат�
ковуваних мінімумів до�
ходів громадян.

Одержання позики на
індивідуальне (кооператив�
не) житлове будівництво з

Ч.4, ст.8 Закону України
«Про пенсійне забезпечен�
ня»;

п.п. а),в),г), пункту 1,
ч.1, ст.5.

п.4, Постанови КМ №292
від 28.03.2001р. «Про абез�
печення виплати у 2001
році разової грошової допо�
моги, передбаченої Зако�
ном України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту».

Пункти 19,23,24, ч.5,
ч.6, ст.13 Закону України
«Про статус ветеранів

Допомога по догляду за
дитиною�інвалідом;

державні та додаткові
пенсії, що виплачуються за
умовами добровільного
страхування пенсій;

компенсаційні виплати в
грошовій і натуральній
формі у межах норм.

ветерани війни та особи,
на яких поширюється дія
Закону України «Про ста�
тус ветеранів війни, га�
рантії їх соціального захи�
сту».

ІВВв та прирівняні до
них.
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погашенням протягом 10�
ти років починаючи з 5�го
року після закінчення буд�
івництва, а також позики
на будівництво або прид�
бання дачних будинків і
благоустрій садових діля�
нок;

звільнення від сплати
податків, зборів і мита всіх
видів (крім ввізного, мит�
них та акцизних зборів), та
земельного податку;

звільнення від орендної
плати за нежилі приміщен�
ня, що орендуються під га�
ражі для спеціальних за�
собів пересу�вання (авто�
мобілів, мотоколясок, ве�
локолясок тощо).

Звільнення осіб від спла�
ти податків і мита всіх
видів (крім ввізного мита,
акцизних зборів та податку
на добавлену вартість з то�
варів, що ввозяться на мит�
ну територію України).

 Зупинено право на одер�
жання безпроцентної пози�
ки на індивідуальне жит�
лове (кооперативне) будів�
ництво з розрахунку 13,65
кв. метра на кожного чле�
на сім’ї з погашенням 50%
позики за рахунок держ�
бюджету, а також безпро�
центної позики для будів�
ництва садових будинків та
благоустрою садових діля�
нок, будівництва індивіду�
альних гаражів гро�

війни, гарантії їх соціаль�
ного захисту».

Пункти 18,21, ч.6, ст.20
Закону України «Про ста�
тус і соціальний захист гро�
мадян, які постраждали
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС».

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС, віднесені до кате�
горії 1.
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мадянам, а також надання
безпроцентної позики для
організації підприємниць�
кої діяльності, селянського
(фермерського) господар�
ства громадянам. Вказані
пільги можуть бути вико�
ристані один раз.

Звільняються від сплати
державного мита.

Від сплати податку
звільняються особи, щодо
одного легкового автомобі�
ля з об’ємом циліндрів дви�
гуна до 2500см. куб. або од�
ного мотоцикла з об’ємом
циліндрів до 650см. куб чи
одного човна моторного або
катера (крім спортивного) з
довжиною корпусу до 7,5 м;

Позивачі за позовами про
відшкодування збитків, за�
подіяних каліцтвом;

громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС 1�ої та 2�ої кате�
горії;

ІВВв та прирівняні до
них;

інші інваліди 1�ої та 2�ої
груп;

громадяни України та
особи, які їх супроводжу�
ють за видачу їм докумен�
та на право виїзду за кор�
дон для лікування у зв’яз�
ку із захворюванням, по�
в’язаним з Чорнобильсь�
кою катастрофою, а дітям,
які потерпіли від цієї ката�
строфи, також на оздоров�
лення.

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС і віднесені до ка�
тегорії 1;

ІВВв та прирівняні до
них;

інваліди�ветерани праці;
діти�інваліди.

Пункти 4),18),21), ст.4
Декрету КМ України

«Про державне мито».

П.в), ст.4 Закону Украї�
ни «Про податок з влас�
ників транспортних засобів
та інших самохідних ма�
шин і механізмів».
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Протезування.
1 2 3

Забезпечення технічни�
ми засобами, включаючи
крісла�коляски, протезно�
ортопедичні вироби, друко�
вані видання із спеціаль�
ним шрифтом, звукопідси�
люючу апаратуру та аналі�
затори;

послуги по медичному
обслуговуванню, технічні
засоби надаються безплат�
но або на пільгових умовах.

Безплатне позачергове
зубопротезування (за ви�
нятком із дорогоцінних ме�
талів та прирівняних по
вартості до них).

Позачергове безплатне
зубопротезування (за ви�
нятком протезування з до�
рогоцінних металів), без�
платне забезпечення інши�
ми протезами і протезно�
ортопедичними виробами.

забезпечення допомогою
громадян у зв’язку з тимча�
совою непрацездат�ністю, а
при протезуванні в розмірі
до повного заробітку.

Технічними засобами ре�
абілітації забезпечуються
безоплатно за рахунок
коштів, передбачених у
державному бюджеті Фон�
ду соціального захисту

Ст.36, ст.38 Закону Ук�
раїни «Про основи соціаль�
ної захищенності інвалідів
в Україні».

П.2, ч.1, ст.20 Закону
України «Про статус і соц�
іальний захист громадян,
які постраж� дали внаслі�
док катастрофи на ЧАЕС».

П.2, ч.1, ст.13 Закону
України «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту».

ст.256 Кодексу Законів
про Працю України.

Наказ Міністерства
праці та соціальної політи�
ки України №331 від
08.12.2003р.

«Про затвердження
Інструкції про порядок за�

Всі інваліди.

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС, віднесені до кате�
горії 1.

ІВВв та прирівняні до
них.

при настанні каліцтва в
осіб.

 Інваліди всіх категорій
незалежно від факту при�
значення і виду одержува�
ної пенсії, за винятком
інвалідів від трудового ка�
ліцтва та професійних зах�
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інвалідів на забезпечення
протезно�ортопедичними
виробами, засобами пересу�
вання та реабілітації;

технічні засоби реабілі�
тації видаються незалежно
від технології виготовлен�
ня та використання імпор�
тних напівфабрикатів і
комплектуючих по 1шт. на
2 роки при поданні довідки
про роботу або навчання;

ортопедичне взуття,
взуття на протези, апарати
(ортези) ніг і взуття на гум�
ках видається беплатно за
рахунок коштів, передба�
чених у державному бюд�
жеті за заходами Фонду
соціального захисту
інвалідів на забезпечення
протезно�ортопедичними
виробами, засобами пересу�
вання та реабілітації;

 забезпечуються взуттям
за рахунок коштів Фонду
соціального страхування

безпечення населення Ук�
раїни технічними засобами
реабілітації»

п.п.2.1. п.2 цього Нака�
зу;

п.п.2.2. п.2 цього Нака�
зу;

п.п.3.2. п2 цього Накак�
зу;

ворювань;

Інваліди від трудового
каліцтва та професійних
захворювань, за винятком
тих осіб, які у відповідності
з чинним законодавством
підлягають забезпеченню
технічними засобами реаб�
ілітації за рахунок коштів
Фонду соціального страху�
вання від нещасних ви�
падків на виробництві та
професійних захворювань
України;

працюючим інвалідам та
тим, що навчаються в за�
гальноосвітніх, професій�
них навчально�виховних та
вищих навчальних закла�
дах (денна і вечірня форми
навчання);

інвалідам;

інваліди від трудового
каліцтва, травма яких по�
в’язана з виробництвом, та
професійних захворювань;
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від нещасних випадків на
виробництві та професій�
них захворювань України;

коляски для пересуван�
ня (з ручним приводом) на�
даються згідно з медични�
ми показаннями незалеж�
но від наявності у населен�
ня моторизованих засобів
пересування;

підставою для забезпе�
чення кріслами�колясками
є висновок обласної, цент�
ральної міської – у містах
Києві та Севастополі,
Кримської – в Автономній
Республіці Крим медико�
соціальної експертної
комісії (далі – відповідно
облМСЕК, ЦМСЕК,
КМСЕК) про наявність ме�
дичних показань для їх от�
римання і протипоказань
до управління крісел�коля�
сок з електроприводом;

взяття на облік на забез�
печення кріслами�коляска�
ми з електроприводом
здійснюється Міністер�
ством праці та соціального
захисту Автономної Рес�
публіки Крим, головними
управліннями праці та соц�
іального захисту населення
обласних державних адмі�
ністрацій, Головним управ�
лінням соціального захис�
ту населення Київської
міськдержадміністрації,

п.п.4.1. п.4. цього Нака�
зу;

всім інвалідам;

інвалідів з обмеженими
функціями руху;

інвалідів, які мають пра�
во на забезпечення крісла�
ми�колясками з електроп�
риводом;
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Управлінням праці та соц�
іального захисту населення
Севастопольської міськдер�
жадміністрації в розрізі
моделей крісел�колясок і
категорій інвалідів, з дати
медичного огляду медико�
соціальної експертної
комісії, що надала висно�
вок про показання на забез�
печення кріслом�коляскою
з електричним приводом;

першочергове забезпе�
чення кріслами�колясками
з електроприводом здій�
снюється за відсутності ав�
томобіля, виданого органа�
ми праці та соціального за�
хисту населення;

після забезпечення авто�
мобілем виданого органами
праці та соціального захи�
сту населення, крісло�ко�
ляска з електроприводом
повертається органу, який
видав її, у повній комплек�
тності;

забезпечені дорожньою
коляскою з ручним приво�
дом за рахунок коштів дер�
жавного бюджету або за ра�
хунок коштів Фонду соц�
іального страхування від не�
щасних випадків на вироб�
ництві та професійних захво�
рювань України, забезпечу�
ються кріслом�коляскою з
електроприводом за умови
повернення дорожньої ко�
ляски органу, який її видав,
у повній комплектності

інвалідів;
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Пільги з питань землекористування.
1 2 3

 Обов’язкове (протягом
року після подання заяви)
відведення місцевими ра�
дами земельних ділянок
для індивідуаль�ного жит�
лового будівництва для
тих, хто потребує пол�
іпшення житлових умов та
перебуває на квартобліку, а
також відведення земель�
них ділянок для ведення
особистого підсобного гос�
подарства, садівництва і
городництва, будівництва
індивідуальних гаражів і
дач.

Одержання безпроцент�
ної позики на індивідуаль�
не житлове (кооперативне)
будівництво з розрахунку
13,65 кв. м. на кожного
члена сім’ї з погашенням
50% позики за рахунок
держбюдежету, а також
безпроцентної позики для
будівництва садових бу�
динків та благоустрою са�
дових ділянок, будівницт�
ва індивідуальних гаражів.
Одержання безпроцентної
позики на індивідуальне
житлове (кооперативне) бу�
дівництво з розрахунку
13,65 кв.м. на кожного чле�
на сім’ї з погашенням 50%
позики за рахунок держ�
бюджету, а також безпро�
центної позики для будів�
ництва садових будинків та

П.20, ч.6,ст.20 Закону
України «Про статус і соц�
іальний захист громадян,
які постраждали внаслідок
катастрофи на ЧАЕС»;

п.21, ч.6, ст.20 цього ж
Закону.

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС, віднесені до кате�
горії 1;

громадяни, що постраж�
дали внаслідок Чорно�
бильської катастрофи,
віднесені до категорій 1 та
2.
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благоустрою садових діля�
нок, будівництва індивіду�
альних гаражів незалежно
від того, кому з членів сім’ї
відведено земельну ділян�
ку чи хто з них є членом ко�
оперативу). Вказані пільги
можуть бути використані
один раз.

Органи державної вико�
навчої влади, виконкоми
місцевих Рад зобов’язані
подавати допомогу у будів�
ництві індивідуальних жи�
лих будинків особам. Зе�
мельні ділянки для індиві�
дуального житлового буді�
вництва, садівництва і го�
родництва відводяться у
першочерговому порядку;

одержання позики на
індивідуальне (кооператив�
не) житлове будівництво з
погашенням протягом 10�
ти років починаючи з 5�го
року після закінчення буд�
івництва, а також позики
на будівництво або прид�
бання дачних будинків і
благоустрій садових діля�
нок;

першочергове право осіб
на вступ до житлово�буді�
вельних кооперативів, коо�
перативів по будівництву
та експлуатації колектив�
них гаражів, стоянок для
транспортних засобів та їх
техобслуговування, до сад�

П.18, ч.5, ст.13 Закону
України «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту»;

П.19, ч.5, ст.13 цього ж
Закону;

п.20, ч.5, ст.13 цього ж
Закону.

ІВВв та прирівняні до
них;

ІВВв та прирівняні до
них;

ІВВв та прирівняні до
них, які мають медичні по�
казання на забезпечення
транспортом.
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івницьких товариств, на
придбання матеріалів для
індивідуального будівницт�
ва і садових будинків. Га�
ражі, стоянки для т/з, як
правило, споруджуються
поблизу будинків цих осіб.

Місцеві Ради народних
депутатів забезпечують ви�
ділення земельних ділянок
під будівництво гаражів
для автомобілів з ручним
керуванням поблизу місця
проживання осіб.

Від земельного податку
звільняються громадяни.

Інваліди із захворюван�
нями опорно�рухового апа�
рату.

Інваліди 1�ої та 2�ої груп;
ІВВв та прирівняні до

них;  громадяни, що пост�
раждали внаслідок катаст�
рофи на ЧАЕС.

Ч.5, ст.30 Закону Украї�
ни «Про основи соціальної
захищенності інвалідів в
Україні.

Закон України  Про вне�
сення змін і доповнень до
Закону України «Про пла�
ту за землю»  ч.2, ст.12.

1 2 3
Пенсійне  забезпечення.

Пенсії можуть признача�
тися за бажанням громадя�
нина із заробітку, одержа�
ного за роботу у зоні відчу�
ження в 1986�1990�их ро�
ках у розмірі відшкодуван�
ня фактичних збитків, який
визначається згідно з зако�
нодавством, без обмеження;

обчислення і призначен�
ня пенсій із заробітку за
межами зони провадиться
на загальних підставах
згідно із Законом України
«Про пенсійне забезпечен�
ня» і не перевищують:

36 мінімальних пенсій за
віком;

 Закон України
Про внесення змін та до�

повнень до статті 54 Зако�
ну України «Про статус і
соціальний захист грома�
дян, які постраждали внас�
лідок Чорнобильської ка�
тастрофи» від 17.06.93р.

По інвалідності, що на�
стала внаслідок каліцтва
чи захворювання, у зв’язку
з Чорнобильською катаст�
рофою:

1�ша група інвалідності;
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29 мінімальних пенсій за
віком;

18 мінімальних пенсій за
віком;

у всіх випадках розміри
пенсій не можуть бути ниж�
чими:

10�ти мінімальних
пенсій за віком;

8�ми мінімальних пенсій
за віком;

6�ти мінімальних пенсій
за віком;

 Пенсії або щомісячне до�
вічне грошове утримання,
виплачується замість
пенсії підвищуються у
розмірі:

400% мінімальних
пенсій за віком;

350% мінімальних
пенсій за віком;

200% мінімальних
пенсій за віком.

Громадяни мають право
вибору конкретного виду
соціальної допомоги;

 можуть відмовитися від
того чи іншого виду соц�
іальної допомоги, якщо
вона не повною мірою
відповідає їх потребам. У
такому разі особи вправі
самостійно вирішувати пи�
тання про забезпечення
себе конкретним видом до�
помоги за рахунок власних
коштів з урахуванням ком�
пенсації вартості аналогіч�

П.27, ч.8, ст.13 Закону
України «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту».

Ст.39 Закону України
«Про основи соціальної за�
хищенності інвалідів в Ук�
раїні».

2�га група інвалідності;

3�тя група інвалідності;

 1�ша група інвалідності;

 2�га група інвалідності;

 3�тя група інвалідності.

ІВВв та прирівняні до
них:

1�ша група;

2�га група;

3�тя група.

Всі інваліди.
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ного виду соціальної допо�
моги, що подається дер�
жавним органом.

Підвищуються пенсії за
вислугу років особам офі�
церського складу, прапор�
щикам, мічманам, військо�
вослужбовцям надстроко�
вої служби та військової
служби за контрактом, осо�
бам начальницького і ря�
дового складу органів
внутрішніх справ, які є ве�
теранами війни, та особам,
на яких поширюється
чинність Закону України
«Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціаль�
ного захисту» в таких роз�
мірах:

400% мінімальних
пенсій за віком;

350% мінімальних
пенсій за віком;

200% мінімальних
пенсій за віком;

50% мінімальних пенсій
за віком.

Надбавки до пенсії осо�
бам за вислугу років в
розмірі соціальної пенсії,
встановленої Законом Ук�
раїни «Про пенсійне забез�
печення»;

Ст.15 Закону України
«Про пенсійне забезпе�

чення військовослуж�
бовців та осіб начальниць�
кого і рядового складу
органів внутрішніх справ».

П.б), ч.1, ст.16 та п.б),
ст.20 цього ж Закону;

Інваліди:

інваліди війни 1�ої групи;

інваліди війни 2�ої групи;

інваліди війни 3�ої групи;

інші учасники війни і
бойових дій, партизани і
підпільники, визнані за
життя інвалідами внаслі�
док загального захворю�
вання, трудового каліцтва
та з інших причин.

пенсіонери, які є інвалі�
дами 1�ої групи внаслідок
каліцтва, одержаного в ре�
зультаті нещасного випад�
ку, не пов’язаного з вико�
нанням обов’язків військо�
вої служби або внаслідок
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пенсії призначаються
особам;

пенсії по інвалідності
військовослужбовцям, осо�
бам начальницького і рядо�
вого складу органів
внутрішніх справ призна�
чаються в таких розмірах:

100% відповідних сум
грошового забезпечення
(заробітку);

80% (заробітку);
60% (заробітку);

70% (заробітку);
60% (заробітку);
40% (заробітку);

мінімальні розміри
пенсій по інвалідності вста�
новлюються у розмірі:

4�ох мінімальних пенсій
за віком;

3,5�ою мінімальних

ст.18 цього ж Закону;

пункти а),б), ст.21 цього
ж Закону;

Cт.22 цього ж Закону;

захворювання, пов’язаного
з проходженням служби;

військовослужбовці по
інвалідності, особи началь�
ницького і рядового складу
органів внутрішніх справ,
які стали інвалідами, якщо
інвалідність настала в пер�
іод проходження ними
служби чи не пізніше 3�ох
місяців після звільнення зі
служби або якщо
інвалідність настала
пізніше цього строку, але
внаслідок поранення, кон�
тузії, каліцтва чи захворю�
вання, одержаних у період
проходження служби;

інваліди війни:

1�ша група;

2�га група;
3�тя група;
 інші інваліди:
1�ша група;
2�га група;
3�тя група;

інваліди війни з числа
солдатів і матросів строко�
вої служби:

1�ша група;

2�га група;
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пенсій за віком;
2�ох мінімальних пенсій

за віком;

200% мінімального роз�
міру пенсії за віком;

100% мінімального роз�
міру пенсії за віком;

50% мінімального розм�
іру пенсії за віком;

110% мінімального роз�
міру пенсії за віком;

120% мінімального роз�
міру пенсії за віком;

130% відповідних
мінімальних розмірів
пенсій, передбачених цією
статтею;

призначення пенсій за
вислугу років;

до пенсії по інвалідності,
що призначається військо�
вослужбовцям, особам на�
чальниць�кого і рядового
складу органів внутрішніх

ст.23 цього ж Закону;

пункти а),б),в), ст.24
цього ж Закону.

3�тя група;

інші інваліди з числа сол�
датів і матросів строкової
служби:

1�ша група;

2�га група;

3�тя група;

інваліди з числа єфрей�
торів і сержантів, старших
матросів і старшин строко�
вої служби;

з числа прапорщиків і
мічманів, військовослуж�
бовців надстрокової служ�
би та військової служби за
контрактом, осіб молодшо�
го начальницького і рядо�
вого складу органів
внутрішніх справ;

з числа осіб офіцерсько�
го складу та осіб началь�
ницького складу (крім мо�
лодшого) органів
внутрішніх справ;

перечислені вище інвал�
іди, відповідно до вислуги
років;

непрацюючі інваліди,
які мають на своєму утри�
манні непрацездатних
членів сім’ї

(на кожного непрацез�
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справ (у тому числі до об�
численої у відповідному
мінімальному розмірі), на�
раховуються надбавки;

надбавка нараховується
тільки на тих членів сім’ї,
які не одержують трудову
або соціальну пенсію. Пен�
сія і надбавка одночасно не
можуть надаватися, на�
дається вибір;

у розмірі соціальної
пенсії на догляд;

250% мінімальної пенсії
за віком;

200% мінімальної пенсії
за віком.

Пенсії по інвалідності
підвищуються у таких роз�
мірах:

на 400% мінімальної
пенсії за віком;

на 350% мінімальної
пенсії за віком;

на 200% мінімальної
пенсії за віком;

Пункти а),б),в),г),д),
ст.25 цього ж Закону.

датного
члена сім’ї у розмірі соц�

іальної пенсії, встановленої
Законом України «Про
пенсійне забезпечення»
для відповідної категорії
непрацездатних);

інваліди 1�ої групи, оди�
нокі інваліди 2�ої групи,
які потребують постійного
стороннього догляду або
досягли пенсійного віку, а
також одинокі інваліди 3�
ої групи, які досягли пенс�
ійного віку;

інваліди, які мають особ�
ливі заслуги перед Батькі�
вщиною (ст. 11 Закону Ук�
раїни «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту»);

інваліди, які мають особ�
ливі трудові заслуги.

Інваліди війни 1�ої гру�
пи;

інваліди війни 2�ої гру�
пи;

інваліди війни 3�ої гру�
пи;
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на 150% мінімальної
пенсії за віком;

на 75% мінімальної
пенсії за віком;

на 50% мінімальної
пенсії за віком.

Виплата пенсій особам,
які проживають у будин�
ках�інтернатах (пансіона�

Ст.56 цього ж Закону;

учасники бойових дій по
інвалідності, що настала
внаслідок каліцтва, одер�
жаного в результаті нещас�
ного випадку, не пов’язано�
го з виконанням обов’язків
військової служби або внас�
лідок захворювання, пов’я�
заного з проходженням
служби;

учасники війни, нагород�
жені орденами і медалями
колишнього СРСР за само�
віддану працю і бездоганну
військову службу в тилу в
роки війни, які отримують
пенсії по інвалідності, що
настала внаслідок каліцт�
ва, одержаного в результаті
нещасного випадку, не по�
в’язаного з виконанням
обов’язків військової служ�
би або внаслідок захворю�
вання, по�в’язаного з про�
ходженням служби;

інші учасники війни, які
отримують пенсії по інвал�
ідності, що настала внаслі�
док каліцтва, одержаного в
результаті нещасного ви�
падку, не пов’язаного з ви�
конанням обов’язків
військової служби або внас�
лідок захворювання, по’я�
заного з проходженням
служби;

одинокі пенсіонери з чис�
ла військовослужбовців,
осіб начальницького і рядо�
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тах) для осіб похилого віку
та інвалідів:

25% призначеної пенсії,
але не менше 20%
мінімального розміру
пенсії за віком на місяць.
При наявності непрацез�
датних членів сім’ї, що пе�
ребувають на утриманні і
належать до осіб, які забез�
печуються пенсією в разі
втрати годувальника, пен�
сія виплачується в такому
порядку:

25% пенсії, але не менше
20% мінімального розміру
пенсії за віком;

решта пенсії, але не
більше 50% призначеного
розміру;

підвищуються пенсії
згідно із Законом України
«Про індексації грошових
доходів населення».

Пенсії за віком чолові�
кам після досягнення 55�ти
років і при стажі роботи не
менше 25�ти років;

жінкам – після досягнен�
ня 50�ти років і при стажі
роботи не менше 20�ти
років.

ст.64 із змінами від
21.09.1999р. цього ж Зако�
ну.

Ст.16 Закону України
«Про пенсійне забезпе�

чення».

вого складу органів
внутрішніх справ та членів
їх сімей, які проживають у
будинках�інтернатах (пан�
сіонатах) для осіб похилого
віку та інвалідів;

пенсіонер�інвалід;

членам сім’ї інваліда;

особи начальницького і
рядового складу органів
внутрішніх справ та члени
їх сімей.

Військовослужбовці,
особи начальницького і ря�
дового складу органів
внутрішніх справ, які бра�
ли участь у бойових діях та
ті, які стали інвалідами
внаслідок поранення, кон�
тузії, каліцтва, одержаних
при захисті Батьківщини
або при виконанні інших
службових обов’язків
військової служби або внас�
лідок захворювання з пере�
буванням на фронті чи ви�
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Жінки мають право на
пенсію за віком після до�
сягнення 50�ти років і при
стажі роботи не менше 15�
ти років із зарахуванням до
стажу часу догляду;

у разі відсутності матері
при вихованні призна�
чається пенсія за віком
після 55�ти років і при
стажі роботи 20�ти років;

пенсії за віком окремим
категоріям громадян:

чоловіки – після досяг�
нення 50�ти років і при
стажі роботи не менше 15�
ти років;

жінки – після 40�ка
років і стажі не менше 10�
ти років;

пенсії по інвалідності
внаслідок загального зах�
ворювання призначаються
при наявності такого стажу
роботи на час настання
інвалідності:

до досягнення 23 років
від 23 до 26 років
від 26 до 31 року
від 31 до 36 років
від 36 до 41 року
від 41 до 46 років
від 46 до 51року

Ч.1, ч.2, ст.17 цього ж
Закону;

Абз.4,5,6, ст.18 цього ж
Закону;

ст.25 цього ж Закону;

конанням інтернаціональ�
ного обов’язку.

Матері інвалідів з дитин�
ства, які виховали їх до 8�
ми річного віку (при цьому
до числа інвалідів з дитин�
ства належать діти�інвалі�
ди до 16�ти років, які ма�
ють право на одержання
соціальної пенсії);

батько дитини�інваліда;

інваліди по зору 1�ої гру�
пи, сліпі та інваліди з ди�
тинства 1�ої групи;

всім інвалідам;

стаж роботи (в роках)

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
7 років
9 років
11 років
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від 51 до 56 років
від 56 до 61 року
від 61 року і старші

громадянам України –
переселенцям з інших дер�
жав, які не працювали в
Україні – при наявності
стажу роботи, необ�хідного
за віком на день встанов�
лення інвалідності;

призначення пенсій осо�
бам, що навчаються і які не
працювали до вступу в на�
вчальний заклад;

пенсії по інвалідності
призначаються в розмірах:

70% заробітку;
60% заробітку;
40% заробітку;

при наявності трудового
стажу, необхідного для
призначення пенсії за
віком, у тому числі на
пільгових умовах, пенсія
призначається особам в
розмірі пенсії за віком при
відповідному стажі роботи;

мінімальний розмір
пенсії встановлюється на
рівні соціальної пенсії;

пенсії у розмірі 3�ох
мінімальних пенсій за віком;

ст.27 цього ж Закону;

cт.28 цього ж Закону;

ч.1,2,3,4, ст.29 цього ж
Закону;

13 років
14 років
15 років

по інвалідності внаслідок
трудового каліцтва або про�
фесійного захворювання, не�
залежно від стажу роботи;

по інвалідності внаслі�
док загального захворю�
вання;

по інвалідності внаслі�
док трудового каліцтва чи
професійного захворюван�
ня з проходженням прак�
тики чи навчання. При цьо�
му прирівнюється інва�
лідність, що настала внас�
лідок виконання інших
обов’язків;

інваліди:

інваліди 1�ої групи;
інваліди 2�ої групи;
інваліди 3�ої групи;

особам при наявності
інвалідності;

інваліди, в залежності
від групи інвалідності;

інваліди 1�ої та 2�ої груп,
які стали ними внаслідок
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пенсії підвищуються у
півтори рази мінімальної
пенсії за віком;

максимальна пенсія не
може перевищувати 3�ох
(пенсія за віком на пільго�
вих умовах) мінімальних
пенсій за віком;

4�ох мінімальних пенсій
за віком;

пенсії внаслідок загаль�
ного захворювання призна�
чаються при неповному
стажі роботи, ала не менше
соціальної пенсії, встанов�
леної для відповідної групи
інвалідності;

пенсії по інвалідності
призначаються особам в
розмірах, встановлених
ст.29 цього Закону;

Ст.30 цього ж Закону;

ст.31 цього ж Закону;

пора�нення, контузії чи кал�
іцтва, одержаних при за�
хисті Батьківщини або при
виконанні інших обов’язків
військової служби, внаслі�
док захворювання, пов’яза�
ного з перебуванням на
фронті чи виконанням інтер�
національ�ного обов’язку, а
також репресовані громадя�
ни, інвалідність яких пов’я�
зана з репресіями;

інваліди 3�ої групи;

інваліди, що працювали
на підземних роботах чи з
особливо шкідливими і
важкими умовами праці за
списком №1;

інваліди, що були зай�
няті на підземних і відкри�
тих гірничих роботах та в
металургії;

 інваліди з неповним ста�
жом роботи;

вихованці, учні, студен�
ти, курсанти, слухачі, ста�
жисти, клінічні ординато�
ри, докторанти, які не пра�
цювали до вступу, а також
учні загальноосвітніх
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особам в зв’язку з виконан�
ням державних чи громадсь�
ких обов’язків та виконанню
дій по рятуванню людського
життя, по охороні првопоряд�
ку, пенсії призначаються
згідно ст.29 цьго Закону;

до пенсії по інвалідності,
в тому числі обчисленої в
мінімальному розмірі,
встановлюються надбавки
на кожного непрацездатно�
го члена сім’ї в розмірі соц�
іальної пенсії, передбаченої
для відповідної категорії
непрацездатних;

види трудової діяль�
ності, що зараховуються до
стажу роботи, який дає
право на трудову пенсію;

підвищення пенсій на суму
мінімального розміру пенсії
по інвалідності за віком;

підвищення пенсій на
15% мінімальної пенсії за
віком;

ст.32 цього ж Закону;

ч.1, ч.2, ч.3, ст.33 цього
ж Закону;

пункти є) і з), ч.3, ч.5,
ст.56 цього ж Закону;

Пункти а),в),г), ст.77
цього ж Закону;

шкіл, які стали інвалідами
внаслідок трудового каліц�
тва чи професійного захво�
рювання, пов’язаних з про�
ходженням навчання,
практики чи практичними
заняттями;

особам, що стали інвалі�
дами;

непрацюючі інваліди,
які мають на своєму утри�
манні непрацездатних
членів сім’ї;

час догляду за інвалідом
1�ої групи, дитиною�інвал�
ідом до 16 років;

час перебування на
інвалід�ності внаслідок не�
щасного випадку на вироб�
ництві чи при професійно�
му захворюванні;

інваліди війни;

по інвалідності з дитин�
ства внаслідок поранення,
контузії, каліцтва, пов’яза�
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 мають право на соціаль�
ну пенсію громадяни;

соціальні пенсії призна�
чаються в розмірах:

50% мінімального розм�
іру пенсії за віком;

100% мінімального роз�
міру за віком;

200% мінімального роз�
міру за віком.

Призначається щомісяч�
на додаткова пенсія за шко�
ду, заподіяну здоров’ю у
розмірах:

100% мінімальної пенсії
за віком;

75% мінімальної пенсії
за віком;

50% мінімальної пенсії
за віком;

додаткова пенсія випла�
чується повністю незалеж�
но від заробітку, пенсії чи
іншого до�ходу;

в усіх випадках розміри
пенсій, пов’язаних з Чор�
нобильською катастрофою,

пункти б),в),г), ст.94 цьо�
го ж Закону.

Cт.50 Закону України
«Про статус і соціальний

захист громадян, які пост�
раждали внаслідок катаст�
рофи на ЧАЕС»;

ст.53 цього ж Закону;

ч.3, ст.54 цього ж Зако�
ну;

них з бойовими діями Вели�
кої Вітчизняної війни, їх
наслідками, а також в разі
втрати годувальника інва�
лідам з дитинства;

інваліди 1�ої і 2�ої груп,
у тому числі інваліди з ди�
тинства, а також інваліди
3�ої групи, діти�інваліди до
16�ти років;

інваліди:

інваліди 3�ої групи;

інваліди 2�ої групи, та
діти�інваліди до 16�ти років;

інваліди 1�ої групи.

Громадяни, що постраж�
дали внаслідок катастрофи
на ЧАЕС, віднесені до

категорії 1:
інваліди 1�ої групи;

інваліди 2�ої групи;

інваліди 3�ої групи і
дітиінваліди чорнобильці;

за шкоду, заподіяну здо�
ров’ю громадян;

інваліди�чорнобильці:
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не можуть бути нижчими:
10�ти мінімальних

пенсій за віком;
8�ми мінімальних пенсій

за віком;
6�ти мінімальних пенсій

за віком;
3�ох мінімальних пенсій

за віком;

особи, які брали участь у
ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС у 1986р., а також
евакуації населення на доб�
ровільній безплатній основі
пенсія по інвалідності, за їх
бажанням, обчислюється з
п’ятикратного розміру
мінімальної зарплати;

військовослужбовцям
пенсії, за їх бажанням, мо�
жуть при�значатися на умо�
вах і в порядку, визначених
законодавством України
для осіб, які постаждали
внаслідок поранення, кон�
тузії чи каліцтва при вико�
нанні обов’язків військової
служби або відповідно до
ст.54 цього Закону.

Особам, які брали участь
у ліквідації наслідків Чор�
нобильської катастрофи
під час дійсної строкової
служби, пенсія обчис�
люється відповідно до цьо�
го Закону або за бажанням
цих осіб з п’ятикратного
розміру мінімальної зарп�
лати.

Ч.3, ст.57 цього ж Зако�
ну;

ст.59 цього ж Закону.

1�ша група інвалідності;

2�га група інвалідності;

3�тя група інвалідності;

діти�інваліди чорно�
бильці;

особи, які стали інваліда�
ми при ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС;

військовослужбовці�
інваліди внаслідок Чорно�
бильської катастрофи.
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Додаткові пільги.

Щомісячна виплата 50%
мінімальної зарплати неза�
лежно від інших виплат на
кожну дитину шкільного
віку, яка евакуйована із зони
відчуження або народилася
після 26 квітня 1986 року;

щомісячна виплата
мінімальної зарплати
сім’ям на кожну дитину
шкільного віку;

дітям шкільного віку,
батьки яких стали інвалі�
дами;

допомога по догляду за
дитиною до досягнення нею
три�річного віку випла�
чується у подвійному
розмірі допомоги, незалеж�
но від факту роботи;

безплатне харчування
дітей, евакуйованих із зони
відчуження, а ті що не хар�
чуються в навчальних зак�
ладах, також за всі дні,
коли вони не відвідували ці
заклади, до досягнення по�
вноліття виплачується гро�
шова компенсація.

Взаємне визнання пільг
дер�жавами�учасницями
Співдружності Незалеж�
них Держав на території
цих держав.

Пункти 6,8, ч.2, ст.30 За�
кону України «Про статус і
соціальний захист грома�
дян, які постраждали внас�
лідок катастрофи на
ЧАЕС»;

п.10, ч.3, ст.30 цього ж
Закону;

П.11, ч.3, ст.30 цього ж
Закону.

Закон України «Про ра�
тифікацію Угоди про взає�
мне ви�знання пільг і га�
рантій для учасників та
інвалідів ВВв, учасників

Діти, батько або мати
яких мають підстави нале�
жати до постраждалих
внаслідок катастрофи на
ЧАЕС і належать

до категорії 1;

діти�інваліди чорно�
бильці;

інваліди 1�ої або 2�ої гру�
пи Чорнобильської катаст�
рофи;

потерпілі діти�чорно�
бильці;

діти�інваліди чорно�
бильці.

ІВВв та прирівняні до
них.

1 2 3
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Звільнення від орендної
плати за нежилі приміщен�
ня, що орендуються під га�
ражі для т/з та безплатне
надання гаражів�стоянок
незалежно від їх форми
власності;

пільги щодо плати за
житло, комунальні послу�
ги та паливо діють неза�
лежно від виду житла чи
форми власності на нього
на членів сім’ї інваліда
(100% скидка, п.4�6,
ст.13);

звільнення від плати за
оформлення документів, а
також від судових витрат,
пов’язаних з розглядом пи�
тань щодо соціального за�
хисту.

бойових дій на території
інших держав, сімей загиб�
лих військовослужбовців».

П.24, ч.6, ст.13 Закону
України «Про статус вете�
ранів війни, гарантії їх соц�
іального захисту»;

п.27, ч.8, ст.13 цього ж
Закону;

ч.2, ст.22 цього ж Зако�
ну.

ІВВв та прирівняні до
них;

члени сімей (дружина,
чоловік, діти до 18�ти
років), які проживають ра�
зом з ІВВв та прирівняни�
ми до них.

ІВВв та прирівняні до
них.

Пільги засудженим.
1 2 3

Засудженим дозволяєть�
ся купувати за безготівко�
вим розрахунком продукти
харчування та предмети
першої потреби за зароблені
кошти, а крім того і на кош�
ти, одержані за переказом;

громадянам дозволяєть�
ся працювати за бажанням
та з урахуванням висновку
лікарської комісії виправ�
но�трудової установи;

Ст.37 Виправно�Трудо�
вого Кодексу (далі – ВТК);

ст.49 ВТК;

Інваліди 1�ої та 2�ої груп;

засуджені інваліди 1�ої
та 2�ої груп, а також хворі
на активну форму туберку�
льозу;
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нарахування не менш як
25% нарахованого місяч�
ного заробітку громадя�
нам;

харчування, одяг, взут�
тя, білизна і комунально�
побутові послуги надають�
ся особам безплатно;

забороняється застосову�
вати спеціальні засоби до
осіб (крім випадків вчинен�
ня групового нападу або
збройного опору);

особи достроково
звільняються судом від
дальшого відбування пока�
рання;

особи, на їх прохання,
підлягають влаштуванню
до будинків інвалідів та
престарілих.

ст.52 ВТК;

ст.53 ВТК;

Ст.81 ВТК;

ст.109�1 ВТК;

ст.116 ВТК.

засуджені інваліди 1�ої
та 2�ої груп, а також хворі
на активну форму туберку�
льозу;

засуджені інваліди 1�ої
та 2�ої груп;

всі інваліди;

інваліди 1�ої та 2�ої груп,
якщо інвалідність настала
внаслідок трудового каліц�
тва чи професійного захво�
рювання;

всі інваліди, які звільни�
лися від покарання.

Деякі зміни щодо додаткових пільг у 2005 році.
Статтею 34 Закону України «Про Дежавний бюджет України на 2005 рік»

установлено, що у 2005 році виплата щорічної разової допомоги відповідно
до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за�
хисту” здійснюється у таких розмірах:

        інвалідам війни 1�ої групи – 400 гривень;
        інвалідам війни 2�ої групи – 330 гривень;
        інвалідам війни 3�ої групи – 270 гривень;
        учасникам війни, визнаних за життя інвалідами – 130 гривень.

Громадські організації інвалідів.
Порядок створення та реєстрації громадських організацій інвалідів ре�

гулюються Цивільним Кодексом України, Законом України «Про госпо�
дарські товариства» №1576 від 19.09.1991р., Законом України «Про дер�
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жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців» №755 від
15.05.2003р. та Законом України «Про об’єднання громадян» №2460 від
16.06.1992р.

Згідно пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України №143 “Про по�
рядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян» від
26.02.1993р. встановлені такі розміри:

всеукраїнських � двадцять неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (1 неоподатковуваний
мінімум складає 17 гривень);

міжнародних � п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і 500 доларів США (за наявності
ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї
суми у валюті України за курсом Національного
банку на час сплати;

місцевих об’єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрова�
них всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян:

міжобласних, обласних, Київських і Севастопольських міських
� десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних
� п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50
відсотків.

Дитячі громадські організації від сплати реєстраційного збору звільня�
ються.

Реєстрація змін, що вносяться до статутних документів об’єднань гро�
мадян, проводиться безоплатно.

Надати право органам, що здійснюють реєстрацію об’єднань громадян,
знижувати розмір збору, але не більш як на 50 відсотків.

2. За видачу об’єднанню громадян дубліката свідоцтва про реєстрацію
встановлюється плата в розмірі 50 відсотків загальної суми реєстраційного
збору.

 Громадські організації інвалідів створюються з метою здійснення
заходів по соціальному захисту, соціально�трудовій і медичній реабіл�
ітації інвалідів та залученню їх до суспільно корисної діяльності – ст.12
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук�
раїні» №875 від 21.03.1991р. Згідно ст.13 цього ж Закону – центральні
і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
повинні подавати допомогу і сприяти громадським організаціям
інвалідів в їх діяльності.
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Стаття 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”

п.7.12. Особливості оподаткування підприємств та організацій громадсь�
ких організацій інвалідів

п.п.7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю,
отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів
та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього
звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне
місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності пра�
цюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протя�
гом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на опла�
ту праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів
мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право корис�
тування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні».

Підприємства та організації, на які поширюється дія цього підпункту,
реєструються у відповідному органі податкової служби у порядку, перед�
баченому для платників цього податку.

Закон України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Стаття 14B1.
Підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають

право на пільги зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відпов�
ідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені
пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу
на право користування пільгами з оподаткування, який надається
міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій гро�
мадських організацій інвалідів (далі � Комісія).

Стаття 14�2. Рішення про надання дозволу на право користування пільга�
ми з оподаткування підприємствам та організаціям громадських органі�
зацій інвалідів приймається Комісією на основі таких документів, які по�
даються на її розгляд відповідною громадською організацією:

заяви;
свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації інвалідів та

підприємства і організації, що засновані такою громадською організацією;
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нотаріально завірених копій установчих документів громадської органі�
зації інвалідів та підприємства і організації, що засновані такою громадсь�
кою організацією;

довідки про включення громадської організації інвалідів та підприємства
і організації, що засновані такою громадською організацією, до Єдиного
Державного реєстру підприємств та організацій України;

бізнес�плану діяльності підприємства і організації громадської організації
інвалідів;

обгрунтування значимості підприємства та організації громадської орган�
ізації інвалідів для соціального захисту інвалідів;

довідки органу соціального захисту інвалідів про кількість працюючих
інвалідів та загальну кількість працюючих на підприємстві та в організації
громадської організації інвалідів;

висновку регіональної комісії щодо обгрунтованості надання пільг (крім
підприємств, установ та організацій всеукраїнських організацій інвалідів
та підприємств і організацій, що мають за попередній податковий рік вало�
вий доход в обсязі меншому 8400 мінімальних заробітних плат та загальну
кількість працюючих не більше 25 чоловік).

Рішення комісії про надання дозволу на право користування пільгами з
оподаткування або відмову в ньому має бути вмотивованим та базуватися
на аналізі соціальної значимості відповідної громадської організації
інвалідів та її підприємства чи організації та можливості працевлаштуван�
ня інвалідів.

Регіональні комісії мають право приймати рішення щодо надання дозво�
лу на право користування пільгами з оподаткування підприємствам та орган�
ізаціям громадських організацій інвалідів, які отримали за попередній по�
датковий рік валовий доход в обсязі меншому 8400 мінімальних заробітних
плат та мають загальну кількість працюючих не більше 25 чоловік.

Стаття 14�3. Рішення про скасування дозволу на право користування
пільгами з оподаткування підприємству та організації громадських органі�
зацій інвалідів приймається Комісією у разі:

отримання заяви від громадської організації інвалідів щодо скасування
зазначеного дозволу;

подання відповідних органів державної податкової служби та інших дер�
жавних органів про порушення законодавства України підприємством або
організацією;

ліквідації підприємства, організації.
Від земельного податку звільняються громадські організації інвалідів

України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів,
майно яких є їх повною власністю, де кількість інвалідів, які мають там ос�
новне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не
менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд
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оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного пе�
ріоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відно�
сяться до складу валових витрат виробництва (обігу) – п.3 статті 12. Закону
України “Про плату за землю”

НормативноBдовідкова інформація

РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ  ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 01.09.2005 332 грн. Закон України ( 2505�15 )
N 2505�IV  «Про внесення змін
до Закону України «Про державний
бюджет України на 2005 рік»
та деяких інших законодавчих
актів України»

          МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ (на місяць)

Початок Розмір мініма� Документ, яким встановлюється новий
дії льного розміру мінімальний розмір пенсії за віком

пенсії за віком
(на місяць).

01.01.2005р. 332гривні Закон України «Про внесення змін до
України  «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»
від 23 грудня 2004р.
N 2291�IV ( 2291�15 )
Закон України «Про затвердження
прожиткового мінімуму на 2005 рік» від
19.10.2004р. N 2089�IV

РОЗМІР НЕОПОДАТКОВУВАНОГО МІНІМУМУ

Дата Розмір Нормативний акт, яким
введення в НМ на місяць було встановлено новий
дію розмір НМ

02.09.1996 17 грн. Указ Президента ( 762/96 )
0762 Про грошову реформу в
Україні (25.08.96)
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РОЗМІР ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

Розмір на одну особу Нормативний акт, яким
Дата введення в розрахунку на місяць було встановлено

(грн.)

423,00 а також
діти віком до 6 років
376,00діти віком від 6 до ЗАКОН УКРАЇНИ
18 років «Про затвердження

01.01.2005 прожиткового мінімуму
 468,00 на 2005 рік»

м. Київ, 19 жовтня 2004
працездатні особи року  N 2089�IV
( 2089�15 )
453,00 ( Додатково див.

лист Міністерства юстиції
України від 25.02.2005
N 21�48�6 ( v48�6323�05 ) )

особи, які втратили
працездатність
332,00

РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

2005 для праце� Про внесення змін
з 01.04. здатних 100 до Закону України

”Про Державний бюд�
для непра� жет України на 2005
цездатних рік” та деяких інших
140 законодавчих актів

України” №2505�IV
для інвалі� (2505�15) от 25.03.
дів 150 2005р.

РОЗМІР ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Допомога при
народженні дитини

дата введен� розмір норм. акт, яким було
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ня в дію на мі� встановлено новий
сяць розмір

з 01.04.2005 8497,6 Закон України
грн. N 2505�IV ( 2505�15 )

від 25.03.2005р.

РОЗМІР ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ
НЕЮ  ТРИРІЧНОГО ВІКУ

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

дата введен� розмір норм. акт, яким було
ня в дію на мі� встановлено новий

сяць розмір

з 01.02.2005 104,19 Фонд  соціального
грн страхування з тим�

часової втрати праце�
Лист N 01�16�211 від
11.02.2005р.
( v�211598�05 )

РОЗМІР ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ

Допомога на поховання

дата введен� розмір норм. акт, яким було
ня в дію на мі� встановлено новий

сяць розмір

з 01.01.2005 1000 грн Постанова Правління
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РАЗДЕЛ IV.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уважаемые читатели!
Этот раздел справочника даёт возможность овладеть необходимыми

умениями по оказанию само и взаимопомощи при возникновении
проблем со здоровьем.

Раздел включает следующую информацию:
1. Особенности ухода за кожей, слизистыми, положение в постели, сме0

на постельного и нательного белья. Профилактика пролежней.
Уход – создание для больного условий комфорта, помощь больному при

удовлетворении им основных жизненных потребностей (еда, питьё, движе�
ние, освобождение кишечника, мочевого пузыря и др.), помощь во время
болезненных состояний (рвота, удушье, кашель, различные боли и др.).

Объём ухода зависит от состояния больного, от характера его заболева�
ния и от предписанного ему режима. Во время болезни функции органов и
систем человеческого организма нарушаются: уменьшается аппетит, нару�
шается ритм бодрствования и сна и т.д. Лечение направлено на борьбу с за�
болеванием, а задачей ухода является поддержание сил организма в борьбе
с болезнью.

Очень часто ограничена физическая активность и способность больных
к самообслуживанию.

Присутствие в доме больного человека обязывает к соблюдению опреде�
лённого порядка и охранительного режима, требует создать условия, обес�
печивающие физический и психический покой, обучить членов семьи про�
стейшим приёмам ухода, адаптировать больного человека к изменившимся
условиям жизни и здоровья, обучить его самостоятельности и самообслу�
живанию.

К основным мероприятиям по сохранению и укреплению здоровья, ока�
занию первой помощи и уходу за тяжёлобольными относятся:

� создание и обеспечение охранительного режима;
� проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья;
� выполнение врачебных назначений и рекомендаций;
� профилактика заболеваний и возможных осложнений;
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� оказание первой помощи в экстренных ситуациях.
Важным условием для хорошего самочувствия больного и для его выздо�

ровления является постельный комфорт.
Матрац должен быть достаточно толстым, с ровной, упругой поверхнос�

тью, бугры и впадины на нём недопустимы.
Простыня должна быть такого размера, чтобы матрац был закрыт ею не

только сверху, но и по бокам и с торцов.
Края простыни не должны свисать, их следует подогнуть под матрац.
Чтобы простыня не сбивалась и не образовывала складок, можно при�

крепить её к краям матраца английскими булавками.
Простыни на постели тяжелобольного не должны иметь рубцов и швов,

а наволочки – узлов и застёжек на стороне, обращённой к больному.
Постельное бельё – простыни, пододеяльники, наволочки – должны быть

чистыми и еженедельно меняться.
Обычно смену постельного белья производят одновременно с гигиеничес�

кой процедурой – ванной, душем, обтирание.

Смена постельного белья
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Если больной по характеру и степени своего заболевания в состоянии
вставать с постели, сидеть, ходить, то положение его в постели принято на�
зывать активным.

Положение больного в постели, когда он не может сам двигаться, повер�
нуться, поднять голову или руки, а сохраняет то положение, которое ему
придали, называется пассивным.

Положение больного в постели, которое он сам занимает, стараясь облег�
чить свои страдания, называется вынужденным.

Тяжелобольной все физиологические отправления совершает в постели,
поэтому помогать ему нужно так, чтобы не причинить беспокойства и не заг�
рязнить постель. Постель больного с непроизвольным мочеиспусканием и
выделением кала может иметь специальные приспособления. Матрац и по�
душку обшивают клеёнкой. Кроме того, для таких больных применяют спе�
циальные матрацы, состоящие из 3 частей; средняя часть имеет приспособ�
ление для судна. Постельное бельё таким больным меняют по мере загряз�
нения, чаще, чем обычно.

Тяжелобольные могут пользоваться специальными столиками для при�
ёма пищи или чтения.

При отсутствии функциональной кровати для создания удобств пациен�
ту можно использовать подручные предметы.

Пациентам с ограниченными физическими возможностями необходима
помощь в изменении положения тела.

Если пациент пассивен, одному человеку сложно изменить его положе�
ние в постели.

Работа по перемещению больного с ограничением подвижности сложна
и трудоёмка, позовите помощника, чтобы не навредить больному.

Приёмы, применяемые при изменении положения пациента в постели.
Участвуют два человека. Пациент пассивен.

При малейшей активности пациента и отсутствии противопоказаний к
активным действиям давайте ему точные и верные указания, как себя вести,
руководите и направляйте его действия.

При перемене положения больного убедитесь, что он чувствует себя уве�
ренно и комфортно, контролируйте его состояние.

Приёмы, используемые для перемещения сидячего больного.
Перемещать пациента с постели на стул или на кресло легче вдвоём.
Часто возникают сложности при вставании пациента с кресла. Контро�

лируйте положение пациента, его безопасность и самочувствие.
Большинство больных с ограничением подвижности при вставании ощу�

щают головокружение и слабость в ногах, неуверенность и боязнь. Поддер�
жав пациента, вы поможете ему быть более уверенным и обеспечите безо�
пасность и психологический комфорт.

Обычные бытовые движения у пациентов с ограничением самообслужи�
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вания вызывают значительные трудности и порой становятся невыполни�
мыми. Использование простых приспособлений для самообслуживания рас�
ширяет возможности пациента, особенно при отсутствии помощника.

При неустойчивой походке, слабости в ногах обеспечить комфорт и ак�
тивность передвижения помогут трость, костыли, специально сконструи�
рованные для этой цели ходунки.

Кожа выполняет ряд важных функций: играет защитную роль, участву�
ет в теплорегуляции, обмене веществ (дыхании, выделении) и является од�
ним из важных органов чувств – кожным анализатором.

Кожа защищает организм от механических повреждений, от избытка
солнечного света, от проникновения из внешней среды ядовитых и вредных
веществ и микроорганизмов.

У больных, страдающих тяжёлыми, истощающими заболеваниями, вы�
нужденных длительно лежать на спине, нередко появляются пролежни. Мес�
том самого частого образования пролежней является крестец, реже они обра�
зуются в области лопаток, пяток, затылка, локтей, седалищных бугров и в дру�
гих местах, где мягкие ткани подвергаются длительному сдавливанию между
костью и постелью. Давление на эти участки вызывает уменьшение притока
крови и недостаточность питания тканей.

Самой частой причиной пролежней является плохой уход за больными: неудоб�
ная, неровная, жёсткая постель, которая к тому же редко перестилается, и поэто�
му на простыне остаются крошки пищи, складки; рубцы на простыне и рубашке;
мацерация и опрелости кожи у неопрятных больных в результате редкой смены
белья, несистематического обмывания загрязнённой мочой и калом кожи.

Уход за кожей
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Профилактика пролежней складывается из следующих мер:
* каждый раз, перестилая постель, необходимо осматривать тело боль�

ного, обращая особое внимание на места, где чаще всего возникают пролеж�
ни;

* нужно следить за чистотой кожи больного: ежедневно обтирать всё тело,
обмывать водой с мылом загрязняющиеся мочой и калом части тела боль�
ные находятся в постели в пассивном положении, а затем чистую кожу спи�
ны и крестца протирать 10% камфорным спиртом;

* чтобы устранить давление, под места возможного образования пролеж�
ней подкладывают резиновый круг, покрытый подстилкой или в наволоч�
ке. Круг подкладывают таким образом, чтобы крестец находился над его
отверстием. Больным с недержанием кала и мочи подкладывают резиновое
судно;

* больному несколько раз в сутки нужно помогать менять положение
тела, поворачивая его то на один, то на другой бок, то на спину;

* в случае, если замечено покраснение кожи в месте обычного образова�
ния пролежней, нужно усилить все указанные выше мероприятия, одновре�
менно начав лечение. Начинающийся пролежень 1�2 раза в сутки смазыва�
ют 5% или 10% раствором перманганата калия.

Образовавшиеся пролежни должен лечить врач�хирург.

Места наиболее частого образования пролежней.
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 2. Температура тела и её измерение.
Уход за лихорадящими больными.

У здорового человека в норме температура тела является постоянной с
небольшими колебаниями в утренние и вечерние часы. Считается, что она
не превышает 37°С. Такое постоянство температуры зависит от процессов
теплопродукции и теплоотдачи в организме.

Измерение и наблюдение за температурой тела являются повседневным
и важным мероприятием для определения состояния здоровья. Измерение
температуры тела производят медицинским термометром.

Температуру тела измеряют 2 раза в сутки: между 6 и 8 часами утра и в
16�18 часов дня.

Нельзя измерять температуру спящему больному, так как термометр может
выскользнуть, и больной может нечаянно его раздавить.

В ходе лихорадки различают 3 основные стадии:
І стадия лихорадки. Стадия нарастания температуры.
Уход за больным в І стадии ли$

хорадки:
* Создать покой, уложить в по�

стель, хорошо укрыть, к ногам по�
ложить тёплую грелку.

* Напоить тёплым сладким
чаем.

* Следить за всеми физиологи�
ческими показателями.

* Обязательно вызвать меди�
цинского работника.

Нельзя забывать, что повыше�
ние температуры на 1°С даст учащение пульса примерно на 8–12 в минуту (в
норме пульс колеблется от 60 до 80 в минуту) и учащение дыхания. Частота
дыхания более 20 в минуту называется одышкой и является довольно серь�
ёзным прогностическим признаком.

ІІ стадия лихорадки. Стадия постоянно повышенной температуры.
Уход за больными в ІІ стадии лихорадки:
Обеспечить покой и комфорт, строгий постельный режим.
Не следует тепло укрывать больного.
Обильное питьё (как можно чаще): витаминизированные напитки (ягод�

ные и фруктовые соки и морсы, настой шиповника), не горячий чай, мине�
ральная вода.

Кормить больного 6–7 раз в день небольшими порциями жидкой или
полужидкой легкоусвояемой пищей.

При сухости слизистой оболочки полости рта и образовании трещин на
губах полость рта протирать или орошать водой, трещины смазывать пита�
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тельным кремом.
Проводить туалет кожи

больного (обтирание, обмыва�
ние), так как обильное потоот�
деление снижает выделитель�
ную функцию кожи.

При нарушении сознания
на лоб положить пузырь со
льдом (через полотенце) или
холодный компресс.

При проветривании комна�
ты больного тепло укрыть, обязательно прикрыть голову.

Постоянно следить за пульсом, артериальным давлением, частотой ды�
хательных движений.

При высокой температуре тела (41°С и выше) у больного могут появить�
ся галлюцинации, он может травмировать себя и окружающих. Следует по�
стоянно находиться около больного.

При учащении пульса, дыхания, падении артериального давления, т.е.
при ухудшении состояния больного, следует немедленно обратиться за вра�
чебной помощью.

ІІІ стадия лихорадки. Стадия падения температуры сопровождается
снижением продукции тепла и нарастанием его отдачи.

Уход за больными в ІІІ ста$
дии лихорадки:

При резком снижении артери�
ального давления в момент кри�
тического падения температуры
тела необходимо:

* приподнять ножной конец
кровати на 30–40 см, убрать по�
душку из�под головы;

* срочно вызвать врача;
* обложить больного грелка�

ми, укрыть его, дать крепкого
сладкого чая;

* для улучшения состояния
протереть больного насухо, сме�

нить нательное и постельное бельё.
Снижение температуры тела в течение нескольких дней называется ли�

тическим. Такое снижение сопровождается, как правило, постепенным улуч�
шением общего состояния больного. Необходимо: провести тщательный ту�
алет кожи.
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 3. Меры воздействия на кровообращение.
Кожа является обширным рецепторным полем. Нанося на большую или

меньшую часть её поверхности различные по силе, характеру и длительнос�
ти раздражения, можно оказать рефлекторное влияние как на весь организм,
так и на отдельные внутренние органы. На этом основано применение тепла
и холода, водо� и светолечения, применение горчицы, банок, пиявок и т.д.

К различным водолечебным процедурам прибегают с целью профилак�
тики и лечения. С целью закаливания назначают прохладные обтирания,
обливания, души, ванны и купания в открытых водоёмах. Общие прохлад�
ные процедуры возбуждают нервную систему, вызывают прилив крови к
коже, повышают тонус мышц, улучшают обмен веществ.

Общие ванны индифферентной температуры широко применяются с ги�
гиенической и лечебной целью, они дают ощущение свежести и бодрости.
Тёплые ванны (37°С) длительностью 25–30 минут успокаивают нервную си�
стему и способствуют наступлению сна, поэтому назначаются больным не�
врозами и психическими заболеваниями.

Общие горячие ванны оказывают на организм очень сильное влияние. Воз�
буждая сердечно�сосудистую систему, они вызывают учащение пульса (до 100–
120 ударов в минуту) и повышение артериального давления, увеличение ко�
личества циркулирующей крови, усиление потоотделения, обмена веществ и
повышение температуры тела. Горячие ванны могут вызвать перенапряже�
ние сердечно�сосудистой системы и переутомление нервной системы: насту�
пает слабость, одышка, сердцебиение, головокружение и т.д. Поэтому проти�
вопоказанием к их применению являются заболевания сердечно�сосудистой
системы, общее истощение, туберкулёз лёгких, кровоточивость.

Обливания применяют в основном с целью закаливания как самостоя�
тельную процедуру, а после ванны – как добавочную.

Душ – водолечебная процедура, при которой сочетается температурное и
механическое воздействие водой. Души различают по температуре воды, по
давлению (высокое 2,5 – 4 атм., среднее – 2 атм.) по форме и направлению
струи (полная струя, веерный душ, дождевой, игольчатый, пылевой, цирку�
лярный, восходящий, горизонтальный и т.д.). Действие душа зависит от тем�
пературы, давления воды и длительности процедуры.

Компресс – лечебная многослойная повязка.
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1 слой – не синтетическая ткань сложенная в несколько слоёв смоченная
водой, 40% спиртом, 3% раствором соды, камфорным маслом.

2 слой – клеёнка или компрессная бумага выступающая на 1,5–2 см за
края компресса.

3 слой – утеплитель – вата или шерстяная ткань.

Наложение согревающего компресса:
Вымойте руки. При применении лекарственных препаратов проверьте

индивидуальную чувствительность к препарату, кожу смажьте тонким сло�
ем вазелинового масла.

Смочите салфетку водой, хорошо отожмите её, приложите к поверхнос�
ти тела плотно к коже.

Положите поверх салфетки клеёнку (компрессную бумагу) большего раз�
мера (она должна полностью покрывать салфетку).

Положите поверх клеёнки слой ваты для сохранения тепла, образующе�
гося под компрессом, компресс придержите рукой и наложите бинт (если
это возможно).

Компресс оставьте на 6–8 часов (на ночь).
Через 1,5–2 часа проверьте степень влажности нижней салфетки.
Снимите компресс, вытрите кожу насухо, наложите сухую повязку, каж�
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дый раз после контакта с салфеткой мойте руки.
Местные припарки действуют подобно горячему компрессу, но остыва�

ют медленнее, в течение 1–2 часа. Полотняный мешочек наполняют льня�
ным семенем, отрубями, ромашкой или сенной трухой и варят или распари�
вают. Затем отжимают и, несколько остудив, прикладывают к коже. Чтобы
избежать ожога, нужно предварительно проверить температуру припарки,
прикоснувшись к ней щекой. Припарку покрывают клеёнкой, сверху кла�
дут вату или мягкую шерстяную ткань и прикрепляют бинтом.

Манипуляция. Горячий компресс.
Эффект: местное усиление кровообращения, рассасывающее и болеуто�

ляющее действие.
Подготовка: объясните пациенту суть процедуры.
Оснащение: лоток, горячая вода (60°С), термометр, салфетка, клеёнка,

вата, бинт.
Положение пациента: удобная поза.
Выполнение: Смочите салфетку водой, отожмите её, приложите к повер�

хности тела плотно к коже.
Положите поверх салфетки клеёнку, поверх клеёнки – слой ваты, комп�

ресс придержите рукой и наложите бинт (если это возможно).
Через 10 мин. можно заменить салфетку на более горячую и повторить про�

цедуру. После снятия компресса протрите насухо кожу. Сделайте сухую по�
вязку или тепло укройте пациента.

Постановка банок:
Эффект: усиление крово� и лимфообращения, улучшение питания тка�

ней за счёт вакуума, создаваемого в банке при её присасывании к коже, со�
здание условий для рассасывания воспалительных очагов.

Противопоказания: лёгочное кровотечение, туберкулёз лёгких, злока�
чественные новообразования, заболевания кожи, высокая температура тела,
общее истощение.

Подготовка: объясните пациенту суть процедуры, необходимость спокой�
ной и удобной позы на 15–20 мин.

Оснащение: лоток, 10–15 банок медицинских, фитиль, спички, вазелин,
спирт, полотенце, вата, салфетки, часы.

Положение пациента: при постановке банок на спину лёжа на животе,
голова повернута в сторону, руки обхватывают подушку, при наличии длин�
ных волос прикройте их косынкой или полотенцем; лёжа на спине.

Выполнение: Приготовьте лоток со всем необходимым.
Освободите необходимый участок тела от одежды; если кожа пациента

покрыта волосами, сбрейте их, затем обмойте кожу тёплой водой и вытрите
насухо.

Нанесите рукой на кожу тонкий слой вазелина.
Смочите приготовленный фитиль спиртом, излишки спирта отожмите
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во флакон, флакон закройте и оставьте в сторону. Подожгите фитиль.
Второй рукой возьмите банку (банку следует держать недалеко от повер�

хности тела) и быстрым движением на 1 сек. внесите горящий фитиль в бан�
ку, которую энергичным движением приложите всем утолщённым краем к
коже – кожа втягивается в банку и приобретает багрово�красную окраску;
таким образом поставьте все банки.

Прикройте пациента полотенцем, одеялом и оставьте лежать 10–15 мин.
Поочерёдно снимите все банки – слегка отклоните банку в сторону и паль�

цем другой руки придавите кожу у края банки.
Вытрите кожу пациента салфеткой или ватой, помогите одеться, укрой�

те его, обеспечьте покой и отдых 20–30 минут.
Вымойте, протрите, уберите банки.
Возможные осложнения: перегрев края банки может вызвать ожог кожи.
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Применение горчицы:
Порошок горчицы в тёплой воде (40–45°С) выделяет эфирное горчичное

масло, обладающее чрезвычайно острым запахом и вызывающее сильное раз�
дражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей, слёзотечение, а
на коже – красноту, жжение, боль и образование пузырей. На раздражающим
действем горчицы на кожу основано применение горчичников, горчичных
ванн, обёртываний и просто сухой горчицы. Раздражение эфирным горчич�
ным маслом вызывает прилив крови к соответствующей области кожи, реф�
лекторное расширение сосудов глубжележащих тканей и внутренних органов
и болеутоляющее действие. При любом применении горчицы для предупреж�
дения осложнений следует оберегать слизистую оболочку верхних дыхатель�
ных путей и глаз, ограничить время воздействия на кожу 10–15 мин., остатки
горчицы смыть с кожи водой.

Применять для горчичных процедур кипящую и горячую воду нельзя,
так как она разрушает горчичный фермент, вследствие чего выделения гор�
чичного масла не происходит. При длительном хранении горчица теряет
свою активность.

Манипуляция. Постановка горчичников.
Эффект: раздражение кожи, уменьшение болевых ощущений, отвлека�

ющее действие.
Показания: заболевания органов дыхания, заболевания сердечно�сосу�

дистой системы, миозиты, невралгии, профилактика застойных явлений
после оперативного вмешательства.

Противопоказания: болезни кожи, гипертермия (температура тела выше
38°С), непереносимость эфирного масла горчицы, снижение кожной чувстви�
тельности, злокачественные опухоли, лёгочные кровотечеения.

Подготовка: объясните пациенту суть процедуры.
Оснащение: горчичники (горчица не должна осыпаться с бумаги), лоток,

тёплая вода (40–45°С), марлевая салфетка, растительное масло, полотенце,
одеяло.

Положение пациента: лёжа, удобная поза.
Выполнение: Смажьте место постановки горчичника тёплым маслом. При

повышенной чувствительности под горчичник положите марлевую салфет�
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ку, смоченную маслом, или лист папиросной бумаги, смоченный в воде.
Нельзя ставить горчичник на газету.

Смочите в воде горчичник (5–7 сек.) и плотно приложите к коже горчи�
цей вниз.

Укройте пациента полотенцем, одеялом. Продолжительность процедуры
5–15 мин. (до покраснения кожи и чувства жжения).

Снимите горчичники, оботрите кожу салфеткой, смоченной тёплой во�
дой, вытрите, тепло укройте пациента, обеспечьте отдых и покой.

Возможные осложнения: ожог кожи, аллергическая реакция, пигмен�
тация кожи при постановке горчичника на одно и тоже место.

Горчичники можно приготовить в домашних условиях. Для этого к 1 сто�
ловой ложке горчицы прибавляют 1 столовую ложку пшеничной муки и,
медленно помешивая, подливают горячую воду (40–45°С) до получения ки�
шецеобразной массы; дают ей постоять в закрытой посуде 10 мин. для обра�
зования эфирно�горчичного масла. Кашицу наносят слоем 0,5 см на двой�
ной слой марли или ткани нужных размеров, накрывают сверху слоем тка�
ни нужных размеров, накрывают сверху слоем ткани или бумаги и накла�
дывают на кожу, закрепив повязкой. Домашний горчичник необходимо вов�
ремя снять во избежание ожога, так как он значительно крепче фабрично�
го.

Ножная горчичная ванна проводится при воспалительных заболевани�
ях верхних дыхательных путей, гипертонической болезни, простуде. Тем�
пература ванны 40–45°С, продолжительность 20 – 30 мин., концентрация
100 г горчицы на ведро воды. Во время ванны больной сидит, укутанный
одеялом. По окончании ванны ноги больного обмывают тёплой водой, вы�
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тирают, больного укладывают в постель.
Горчичные обёртывания делают по тем же показаниям, что и горчичные

ванны. В процеженном тёплом растворе горчицы (для детей концентрация
30 г, для взрослых 100 г на 1 л) смачивают полотенце, отжимают и обёрты�
вают нужный участок тела. Больного тепло укрывают. Через 10–15 мин.
полотенце снимают, обмывают кожу тёплой водой, больного укрывают оде�
ялом.

Горчичный компресс готовят так же, как горчичное обёртывание, но
смачивают в горчичном растворе кусок ткани, сложенный в несколько сло�
ёв, отжимают, прикладывают к больному месту, покрывают сверху клеён�
кой или вощеной бумагой, затем полотенцем и укрывают больного одеялом.
Через 10–15 мин. компресс снимают, обмывают кожу, вытирают, смазыва�
ют вазелином покрасневший участок кожи и тепло укрывают больного.

4. Применение лекарственных средств.
Медикаментозному лечению среди других лечебных мероприятий при�

надлежит одно из ведущих мест.
Лекарства, действие которых направлено на устранение причины забо�

левания называются этиотропными.
Одновременно с ними применяются патогенетические с целью исправле�

ния нарушенных функций организма, вызванных болезнью.
Симптоматическим называется лечение, направленное на ликвидацию

отдельных симптомов – признаков болезни.
Применяя лекарство, можно получить местный эффект, а после его вса�

сывания (резорбции) – резорбтивный. Эффект, проявляющийся преимуще�
ственно в той ткани (органе), с которой оно входит в прямое взаимодействие.
Может оказывать также рефлекторное действие.

Одно и то же лекарственное вещество в зависимости от того, в каком ко�
личестве – дозе – оно введено, может оказать полезный лечебный эффект и
может вызвать отравление.

Лечебной, или терапевтической, дозой называется минимальное коли�
чество лекарственного вещества, введение которого даёт лечебный эффект.
Более высокие дозы, при применении которых возникают явления отравле�
ния, называются токсическими. Для каждого лекарства установлены разо�
вые и суточные дозы.

Для получения лечебного эффекта важное значение имеет создающаяся
при введении в организм концентрация лекарственного вещества, которая
зависит не только от дозы, но и от веса тела больного. Поэтому доза некото�
рых лекарств указывается в расчёте на 1 кг веса тела, и на основании этого
для каждого больного нужно высчитать его индивидуальную дозу.

Но действие лекарственного вещества на организм зависит не только от
дозы, но и от возраста больного, состояния его организма, свойств медика�
мента. У детей и стариков реакция на многие медикаменты иная, поэтому
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для них установлены особые дозы.
У некоторых людей при повторном введении одного и того же лекарства

выявляется повышенная чувствительность – сенсибилизация.
Проявляется она аллергическими реакциями: крапивницей, отёком сли�

зистых оболочек, опуханием суставов, лихорадкой и даже анафилактичес�
ким шоком со смертельным исходом.

Наряду с основным действием медикамента может проявиться и его по�
бочное действие, из�за которого иногда приходится отказываться от приме�
нения данного вещества.

Некоторые лекарственные средства способны вызвать в организме при�
выкание (наркотики), и тогда терапевтическую дозу их приходится повы�
шать. Другие же, наоборот, накапливаются в организме – кумулируют, в
связи с чем дозу их нужно уменьшать или делать перерывы в лечении, что�
бы предотвратить отравление.

Пути и способы введения лекарств
На кожу наносят лекарства в форме мазей, эмульсий, растворов, порош�

ков, настоек, болтушек и других. Применение рассчитано в основном на
местное действие. Всасывающая способность неповреждённой кожи чрез�
вычайно мала (для подавляющего большинства веществ), всасываются толь�
ко жирорастворимые вещества, главным образом через выводные протоки
сальных желез и волосяных фолликулов.

Способы применения: смазывания, компрессы, примочки, присыпки,
различные повязки на раны и втирания.

Лекарства должны наноситься всегда на чистую кожу, чистыми инстру�
ментами и тщательно вымытыми руками.

При лечении глазных заболеваний применяют растворы различных ле�
карственных веществ и мази. Цель применения – местное воздействие. Но
следует помнить о хорошей всасывательной способности конъюнктивы и
дозировать лекарства с учётом этой возможности.

Следует заботиться о сохранении стерильности глазных капель.
Лекарства в глаз вводят пипеткой. Перед процедурой следует тщательно

вымыть руки. Больного просят посмотреть вверх и в это время стерильным
влажным ватным шариком, зажатым пальцами левой руки, оттягивают
нижнее веко вниз. Пальцами правой руки нажимают на резиновый колпа�
чок пипетки и впускают 1–2 капли раствора за веко ближе к наружному
углу глаза. При смыкании век избыток лекарства впитывает тот же ватный
шарик. В конъюнктивальном мешке вмещается только одна капля, поэто�
му вводить более 1–2 капель не следует. При закапывании нужно следить за
тем, чтобы кончик пипетки не коснулся ресниц больного, если же это про�
изошло, пипеткой пользоваться нельзя, её нужно простерилизовать.

Закладывание глазной мази делают специальной стеклянной лопаточ�
кой.
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На кончик лопаточки берут немного мази и, держа лопаточку параллель�
но краю века, прикасаются ею к нижней переходной складке. После этого
больному предлагают сомкнуть веки, а лопаточку осторожно извлекают го�
ризонтальным движением в направлении к виску, оставляя мазь за веками.
Затем стерильным ватным шариком слегка массируют сомкнутые веки, что�
бы мазь лучше распределилась по поверхности конъюнктивы глаза.

В нос вводят лекарства в виде порошков, растворов, эмульсий, мазей и
паров с целью местного, резорбтивного и рефлекторного воздействия. Вса�
сывание через слизистую оболочку носа происходит очень энергично.

Порошки втягиваются в нос струёй вдыхаемого воздуха: закрыв правую
ноздрю, порошок вдыхают через левую, и наоборот.

При обмороке больному дают вдыхать нашатырный спирт, рассчитывая
на его рефлекторное действие. К носу больного подносят ватный шарик, смо�
ченный нашатырным спиртом и пары его втягиваются в нос, при вдохе.

Капли в нос закапывают пипеткой – детям 2–3 капли, взрослым 5–6 ка�
пель. Перед введением капель взрослый должен высморкаться, а детям очи�
щают нос стерильными ватными тампонами. Если больной сидит, его про�
сят запрокинуть голову, если лежит на спине, нужно вынуть из�под головы
подушку. Большим пальцем левой руки приподнимают кончик носа боль�
ного и, стараясь не касаться краёв носа, закапывают лекарство, после чего
больной должен наклонить голову в сторону той половины носа, в которую
было введено лекарство. Через 1–2 минуты лекарство вводят в другую поло�
вину носа.

В ухо лекарство вливают пипеткой – ребёнку 5–6 капель, взрослому – 6–
8 капель. Слуховой проход следует предварительно очистить, а капли сле�
дует подогреть до температуры тела (вливание холодного раствора лекар�
ства может вызвать головокружение). Больного просят лечь и повернуть
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голову на бок. Для выпрямления слухового прохода ушную раковину оття�
гивают кверху и кзади (у ребёнка – книзу) и вводят капли. Затем несколько
раз нажимают на козелок, чтобы капли попали в среднее ухо, при этом у
больного во рту может появиться вкус лекарства. Чтобы лекарство не вы�
текло из уха, больной должен сохранять принятое положение 20–30 минут,
затем ухо протирают стерильной ватой. Гноетечение из уха является проти�
вопоказанием к закапыванию масел.

Энтеральное введение лекарств.
Внутрь лекарства вводят через рот, через прямую кишку и под язык.

Всеми этими способами можно получить местное, резорбтивное и рефлек�
торное действие.

Введением лекарств через рот пользуются чаще всего. Достоинства этого
способа заключаются в простоте, возможности вводить лекарства в самых раз�
личных формах и в нестерильном виде.

Через рот вводят лекарства в виде порошков, таблеток, пилюль, раство�
ров, настоев (водных и спиртовых), отваров, экстрактов, микстур (смесей).

Растворы, водные настои и микстуры дают взрослым по столовой ложке
(15 г), детям по чайной (5 г) или десертной ложке (7,5 г). Удобнее для этой
цели пользоваться мензуркой с соответствующими делениями. Жидкие ле�
карства неприятного вкуса запивают водой.

Спиртовые настойки и некоторые растворы дают каплями. Капли отсчи�
тывают пипеткой или прямо из флакона, если он имеет специальное для этого
приспособление. Перед приёмом капли растворяют в небольшом количестве
воды и запивают водой. Если произошла ошибка в счёте капель, нужно ле�
карство вылить (не во флакон!), ополоснуть мензурку и вновь накапать нуж�
ное число капель. Для расчётов следует знать, что в 1 г воды содержится 20
капель, в 1 г спирта – 65 капель, в 1 г эфира – 85 капель.

Парентеральное введение лекарств.
Парентеральное введение лекарств производиться только медицинским

работником.
 5. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания.
Органы дыхания служат для снабжения организма кислородом и выве�

дения из него СО
2
.

Дыхание является одним из физиологических звеньев, определяющих
неразрывную связь организма с внешней средой. Дыхательный акт пред�
ставляет собой сложное физиологическое явление, в котором принимает
участие весь дыхательный аппарат при общей стимуляции и регуляции цен�
тральной нервной системы. Основой физиологии акта дыхания является
вдох и выдох, т. е. введение воздуха в лёгкие и выведение его из них. У
здорового человека в 1 мин. число дыханий колеблется от 16 до 20, что зави�
сит от возраста, пола, положения тела и таких причин, как повышение тем�
пературы тела, нервное возбуждение, физические нагрузки.
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Счёт дыхания следует производить незаметно для больного. С этой целью
берут руку больного, как бы для определения пульса, а вторую руку кладут на
грудную клетку больного, подсчитывают число её движений в 1 мин. Дыха�
ние должно быть ритмичным и определённой глубины.

При угнетении функции дыхательного центра дыхание урежается. В тя�
жёлых случаях возникает патологическое дыхание.

Общие симптомы заболеваний органов дыхания
Одышка – представляет собой затруднение дыхания, характеризующее�

ся нарушением ритма и силы дыхательных движений. Она сопровождается
тягостным ощущением нехватки воздуха, в связи с чем больной дышит глуб�
же и чаще. Одышка является защитно�физиологическим приспособлением,
при помощи которого восполняется недостаток кислорода и выделяется на�
копившийся избыток углекислоты.

Кашель является защитно�рефлекторным актом, направленным на вы�
ведение из бронхов и верхних дыхательных путей инородных тел, слизи,
мокроты при различных заболеваниях верхних дыхательных путей, брон�
хов и лёгких. Механизм кашля состоит в том, что человек делает глубокий
вдох, затем голосовая щель закрывается, все дыхательные мышцы, диаф�
рагма и брюшной пресс напрягаются и давление воздуха в лёгких повыша�
ется. При внезапном открытии головой щели воздух вместе с мокротой и
другими инородными телами, скопившимися в дыхательных путях (пыль,
слизь, мокрота и др.), с силой выбрасывается через рот.

Мокрота – патологический секрет выделений из дыхательных путей при
кашле и отхаркивании. Появление обильной мокроты всегда свидетельству�
ет о наличии патологического процесса в лёгких или бронхах.

Воздействие на дыхание:
Восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей.
Обеспечение отхождения мокроты.
Специальные режимы дыхания.
Искусственная и вспомогательная вентиляция лёгких, замещающая соб�

ственное дыхание.
Ингаляция кислорода.
Оказание помощи при заболеваниях дыхательной системы.
Манипуляции, способствующие улучшению носового дыхания.
Очищение полости носа.
Эффект: восстановление полноценного носового дыхания при удалении

отделяемого из полости носа.
Показания: затруднение носового дыхания, выделение обильной слизи,

корочки в носу.
Подготовка: объясните пациенту суть процедуры.
Положение пациента: лёжа или сидя.
Необходимо приготовить: лоток, ватные тампоны, вазелиновое (расти�
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тельное) масло.
Выполнение: При наличии слизи её удаляют ватными тампонами, вводя

их поочерёдно в носовые ходы осторожными вращательными движениями.
Корочки можно удалить из носовых ходов ватными турундами, смоченны�
ми маслом и оставленными в носовых ходах на 2–3 мин. (свободный конец
турунды свободно находится в отверстии ноздри).

Смазывание слизистой оболочки носа.
Цель: смягчение корок, увлажнение слизистой, защита слизистой от пе�

ресыхания.
Необходимо приготовить: ватные шарики на палочках, лекарственное

вещество, салфетки.
Положение пациента: сидя или лёжа.
Выполнение:
1. Вымойте руки.
2. Ватные шарики на палочках введите в носовой ход и вращайте по ходу

часовой стрелки. При наматывании ваты следует следить за тем, чтобы она
прочно держалась на стержне и во время смазывания не осталась в задних
отделах носа, что может грозить её попаданием в трахею и бронхи.

Промывание полости носа.
Можно очистить нос влажным способом при большом количестве корок

или распространённой сухости слизистой оболочки. Для промывания исполь�
зуют воду или слабые дезинфицирующие растворы (фурацилин, борная кис�
лота), подогретые перед промыванием до температуры тела. Раствор распы�
ляют пульверизатором в полости носа, можно налить в полость носа неболь�
шое количество жидкости. Налитая жидкость выливается через рот и собира�
ется в лоток, который пациент держит в руках. После окончания промыва�
ния пациент должен высморкаться, обязательно попеременно зажимая одну
половину носа, а не сморкаясь через обе ноздри одновременно, так как инфек�
ция из носа через слуховую трубу может попасть в среднее ухо.

Закапывание капель в нос.
Цель: введение лекарственного препа�

рата.
Лекарственное вещество во флаконе

(препарат может быть в специальном тю�
бике с дозирующим устройством), пипет�
ка, салфетка.

Положение пациента: сидя или лёжа
с запрокинутой головой (голову можно
слегка повернуть к противоположному
плечу).

Выполнение:
1. Вымойте руки.
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2. Проверьте соответствие название капель назначению врача.
3. Наберите нужное количество капель в пипетку.
4. Очистите носовые ходы при помощи ватных турундочек.
5. Приподнимите кончик носа пациента.
6. Закапайте лекарственное вещество (не вводите пипетку глубоко) в ниж�

ний носовой ход одной ноздри (3–4 капли), попросите пациента полежать в
таком положении несколько минут, предупредите его, что он может почув�
ствовать вкус или запах капель.

7. Повторите процедуру для другой ноздри.
8. Помогите пациенту принять удобное положение, спросите его о само�

чувствии.
9. Положите пипетку в дезинфицирующий раствор, вымойте руки.
Ингаляции лекарственного средства через нос.
Подготовка: проверьте соответствие названия

лекарственного вещества назначению врача,
очистите носовые ходы пациента от слизи и
корочек.

Выполнение:
1. Вымойте руки.
2. Усадите пациента.
3. Продемонстрируйте пациенту вы�

полнение процедуры с ингаляционным
баллончиком без лекарственного препа�
рата.

4. Снимите с ингалятора защитный
колпачок, встряхните его, поверните
баллончик с аэрозолем вверх дном.

5. Попросите пациента слегка запрокинуть голову, склонить её к право�
му плечу.

6. Предложите пациенту прижать пальцем правое крыло носа.
7. Попросите пациента сделать глубокий выдох через рот.
8. Введите наконечник мундштука в левую половину носа пациента; по�

просите пациента сделать глубокий вдох через нос и одновременно нажать
на дно баллончика; извлеките наконечник мундштука из носа пациента,
порекомендуйте ему задержать дыхание на 5–10 сек.

9. Попросите пациента сделать спокойный выдох.
10. При ингаляции в правую половину носа посоветуйте пациенту скло�

нить голову к левому плечу и прижать левое крыло носа; предложите паци�
енту выполнить данную процедуру самостоятельно с действующим ингаля�
тором в вашем присутствии.

11. Закройте ингалятор защитным колпачком, уберите его в специаль�
ное место, вымойте руки.
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Вдыхание порошка в нос.
Цель: введение в полость носа подсушиваю�

щих веществ.
Подготовка: объясните пациенту суть

процедуры, которая, как правило, создаёт
значительные психологические проблемы.

Положение пациента: сидя.
Выполнение:
1. Прочитайте название порошка.
2. Разверните упаковку с порошком.
3. Попросите пациента прижать паль�

цем правое крыло носа.
4. Поднесите порошок на упаковочной

бумаге к левому носовому ходу.
5. Попросите пациента закрыть рот и, сделав неглубокий вдох, втянуть в

нос часть порошка.
6. Повторите эти действия при введении порошка в правый носовой ход.
7. Уберите остатки порошка с носа салфеткой, спросите пациента о его

самочувствии, вымойте руки.
Симптом. Носовое кровотечение.
Носовое кровотечение чаще всего возникает при травматическом повреж�

дении сосудов слизистой оболочки носа, чиханье, насморке либо осложняет
течение болезней крови, гипертонической болезни, цирроза печени. При
обильном кровотечении кровь попадает в полость рта и частично заглатыва�
ется, в результате чего возможны рвота кровью и дёгтеобразный стул. Кро�
вотечение может привести к появлению признаков острого малокровия (го�
ловокружение, жажда, бледность, учащённый пульс), попадании крови в
дыхательные пути.

Первая помощь при носовом кровотечении:
1. Усадить больного, успокоить его, попросить не разговаривать, по воз�

можности не кашлять, не сморкаться, не делать резких движений.
2. Пострадавшему придайте полусидячее положение, голову наклоните

вниз. Если пострадавший без сознания, уложите его, голову поверните на
бок и при транспортировке поддерживайте её руками.

3. На область носа и переносицу кладут пузырь со льдом или смоченную
холодной водой чистую материю.

4. Прижмите обе половины носа к носовой перегородке на 3–5 мин., го�
лову при этом немного наклоните вперёд; кровь, поступающую в рот, паци�
ент выплёвывает; пациенту нельзя дышать носом и сморкаться; при неэф�
фективности введите в нос ватные турунды, смоченные раствором адрена�
лина, или сухие тампоны, смазанные вазелином, и затампонируйте носо�
вые ходы (можно смочить тампоны 3% перекисью водорода).
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Ещё один способ тампонирования носового хода: глубоко в нос вводят пин�
цетом смоченный стерильным вазелиновым маслом стерильный марлевый
бинт шириной 3–5 см или длинную марлевую салфетку; каждый последую�
щий слой бинта должен прилегать к предыдущему так, чтобы вся носовая по�
лость была затампонирована. Тампон может оставаться в полости носа в тече�
ние 1 суток. При неэффективности указанных мероприятий показана сроч�
ная госпитализация пациента.

При уходе за больным с одышкой:
1. Больному придать полусидячее положение, освободить от стесняющих

предметов одежды, обеспечить максимальный приток свежего воздуха.
2. Наблюдать за частотой дыхания, цветом кожных покровов.
3. При необходимости больному проводить ингаляцию кислорода.

Ингаляция.
Ингаляция – введение лекарственных веществ путём их вдыхания. Вды�

хать можно газы (кислород), легко испаряющиеся вещества (эфирные мас�
ла, пары лекарственных препаратов), а также мелко распыленные вещества
(аэрозоли).

Различают 4 вида ингаляций: паровые, тёпловлажные, влажные, мас�
ляные.

Паровые ингаляции готовят с применением испаряющихся веществ (мен�
тол, эвкалипт). Их часто используют в домашних условиях.

Тёпловлажные ингаляции: используют лекарственный раствор, который
нагревают и распыляют. На одну такую ингаляцию расходуют 25–250 мл
лекарственного раствора.

Масляные ингаляции назначают с профилактической и лечебной целя�
ми. На одну ингаляцию расходуют до 5 мл масла. Обычно применяют расти�
тельные масла (оливковое, подсолнечное, эвкалиптовое, персиковое и др.).

В домашних условиях часто применяют ингаляцию с настоями трав (ка�
лендулы, зверобоя и др.), которые также дают хороший эффект.
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Наиболее распространённые методы ингаляциив домашних условиях.
Варят картошку “в мундире”, часть воды сливают, кладут немного укро�

па, добавляют 2 столовые ложки подсолнечного масла и 1/2 чайной ложки
питьевой соды, подогревают на огне. Удобно усаживают больного, на его
голову накидывают байковое одеяло или большой тёплый платок (в виде
большого капюшона), наклоняют голову над посудой с горячей картошкой.
Больной вдыхает пар от неё в течение 10–15 мин. Затем больному надо хоро�
шо укрыться и лечь в постель на 1–2 часа.

Картофельные очистки тщательно моют и варят в небольшом количестве
воды до появления картофельного запаха. Хорошо добавить 2 таблетки ва�
лидола. Больному надо наклониться над очистками, накрывшись с головой,
и глубоко дышать ртом и носом в течение 10–15 мин., после чего лечь в по�
стель.

Чайную ложку листа эвкалипта измельчают, заливают 3 стаканами ки�
пятка, настаивают 5 мин., подогревают и дышат этим настоем 20 мин.

К кипящей в чайнике воде добавляют столовую ложку скипидара и вды�
хают пар.

В эмалированную посуду кладут по 10 г сосновых почек и очищенного
хрена, заливают 1 стаканом крутого кипятка, настаивают 20 мин., отжима�
ют, процеживают, помещают в ёмкость для ингаляции и вдыхают пар.

В 70 мл горячей воды разбавляют 30 г мёда, наливают эту жидкость в
кастрюлю или чайник, подогревают и дышат 10–15 мин. 2–3 раза в день.

В чайник с кипятком добавляют 1 чайную ложку питьевой соды и ды�
шат паром через воронку.

1 столовую ложку травы зверобоя заваривают 1 стаканом кипятка, на�
стаивают 30 мин., отжимают, добавляют в чайник с горячей водой и прово�
дят ингаляцию.

1 столовую ложку календулы, ромашки, шалфея заваривают в  1/3 л
кипятка, настаивают 3–5 мин., процеживают и добавляют к горячей воде в
кастрюле или чайнике, вдыхают пар 20 мин.

Измельчённые корни и корневища девясила высокого (20 г – полную с
верхом столовую ложку) помещают в эмалированную посуду, заливают  1
стаканом горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на
водяной бане, часто помешивая, 30 мин., после чего процеживают, добав�
ляют в чайник с горячей водой и дышат 10 мин.

Заливают 1 стаканом кипятка 20 г ромашки аптечной, настаивают 4 часа,
отжимают, подогревают настой и в тёплом виде делают ингаляцию носа. Хо�
рошо помогает при насморке.

Можно сделать ингаляцию самым простым способом:
1. Накрыть пациента салфеткой.
2. Усадить на таком расстоянии, чтобы пар не вызвал ожог лица и слизи�

стых оболочек.
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3. Наклонить голову над ёмкостью с горячей водой, куда добавлены ве�
щества, улучшающие отхождение мокроты; для получения большего эффек�
та можно накрыть голову полотенцем; больной вдыхает пар ртом или но�
сом.

Для лучшего отхаркивания
больным дают настой корня девя�
сила высокого, травы термопси�
са, травы мать�и�мачехи, ми�
неральную воду с тёплым мо�
локом.

Наблюдение и уход за больными с нарушением функций системы
кровообращения

Основной функцией системы кровообращения является доставка орга�
нам и тканям кислорода питательных веществ, ферментов, необходимых для
жизнедеятельности организма, и “вывоз” веществ, подлежащих удалению
из нашего тела, через почки, печень, кишечник, лёгкие, кожу.

Систему кровообращения составляют: сердце – основной двигатель
крови, артерии, по которым кровь двигается от сердца к капиллярам, ка�
пилляры, в которых происходит обмен веществ между кровью и тканями, и
вены, по которым кровь возвращается к сердцу.

Непрерывное движение крови по сосудам обеспечивается ритмически�
ми сокращениями мускулатуры сердца – систолами, чередующимися с её
расслаблениями – диастолами.

Высшим регулятором сердечно�сосудистой системы, приводящим кро�
вообращение в соответствие с потребностями организма и условиями внеш�
ней среды, является центральная нервная система.
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Оценка функционального состояния сердечно0сосудистой системы.
Объективными показателями работы сердца и состояния сосудов явля�

ются пульс и артериальное давление.
Артериальный пульс – это ритмичные колебания стенки артерии, свя�

занные с давлением крови на стенку сосуда и работой сердца. Для оценки
состояния здоровья важно уметь определять частоту и напряжение пульса.

Частота пульса в норме колеблется от 60 до 80 в минуту, может изме�
няться в широких пределах в зависимости от возраста, пола, температуры
окружающей среды и тела, а также от физического напряжения. У женщин
пульс чаще, чем у мужчин. Наиболее частый пульс в первые годы жизни.  В
возрасте от 25 до 60 лет пульс остаётся стабильным, если нет заболеваний
сосудистой системы.

Ритм. Если пульсовые удары следуют один за другим через равные проме�
жутки времени, то говорят о правильном пульсовом ритме, или ритмичном
пульсе. В противном случае наблюдается неправильный, неритмичный пульс.
У здоровых людей часто отмечается учащение пульса на вдохе и урежение на
выдохе – дыхательная аритмия; задержка дыхания устраняет этот вид арит�
мии.

Напряжение пульса определяется силой, которая требуется для надав�
ливания на стенку артерии, чтобы прекратить пульсацию. По напряжению
пульса можно приблизительно судить о величине максимального артери�
ального давления: чем оно выше, тем пульс напряженнее.

Наполнение пульса складывается из представления о количестве крови,
образующем пульсовую волну, и работы сердца. При хорошем наполнении
можно нащупать под пальцем высокую пульсовую волну, а при плохом пульс
слабый, пульсовые волны малы, плохо различимы. Особенно плохим при�
знаком является едва ощутимый пульс, называемый нитевидным. В таких
случаях необходимо срочно оказать помощь и обратиться к врачу.
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Исследование артериального пульса.
Цель: определение работы сердца, проходимости артериальных сосудов.
Подготовка: объясните пациенту суть процедуры, найдите место опре�

деления пульса.
Оснащение: часы (секундомер), бумага, карандаш.
Положение пациента: сидя или лёжа в удобной, расслабленной позе.
Выполнение:Исследование пульса на лучевой артерии.
Наложите на область лучевой артерии (на�

ружная сторона предплечья, зона лучезапяст�
ного сустава, край, соответствующий І пальцу
пациента) расслабленной, спокойно лежащей
руки пациента свои II, III, IV пальцы;

* ваш І палец должен находиться со сторо�
ны тыла предплечья;

* слегка прижмите ткани предплечья к ко�
сти; почувствуйте эластические пульсирующие волны, связанные с движе�
нием крови по сосуду.

Определите ритмичность пульса; если пульс ритмичный, определите
число пульсовых сокращений за определённое время (30 сек. – 1 мин.); если
пульс неритмичный, определите число пульсовых волн за минуту.

Определите напряжение пульса (сравните силовое давление пальцев при
исследовании пульса на обеих руках, особенно у лиц пожилого возраста и
беременных).

Запишите результат, при необходимости сообщите его пациенту, его род�
ственникам, врачу.

После окончания роста и развития характеристики пульса должна быть
постоянными вне зависимости от возраста.

Места исследования
пульса

Исследование пульса
на височной артерии

Исследование пульса
на сонной артерии
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Артериальное давление.
Это сила, с которой кровь давит на стенку артерии. Артериальное давле�

ние зависит от силы сокращения сердца, притока крови в артериальную сис�
тему, сопротивления периферических сосудов, эластичности сосудистых сте�
нок, вязкости крови и многих других факторов. Различают давление систоли�
ческое (максимальное), диастолическое (минимальное) и пульсовое.

Систолическое давление – давление в момент максимального подъёма пуль�
совой волны, возникающее в артериальной системе вслед за сокращением (си�
столой) левого желудочка.

Диастолическое давление соответствует периоду расслабления (диасто�
лы) сердца, спадению пульсовой волны.

Пульсовое давление – разница между максимальным и минимальным
давлением.

Наиболее распространённым прибором для определения артериального
давления является аппарат Рива�Роччи – ртутный тонометр. Существуют
также пружинные и электронные тонометры.

Метод звукового определения артериального давления основан на регис�
трации звуковых феноменов, возникающих в артерии при сжатии её ман�
жеткой.

Измерять артериальное давление следует в определённые часы, лучше
утром, до обеда, при отсутствии утомления и возбуждения, в определённом
положении тела, по возможности при одинаковой средней температуре воз�
духа.

Измерение артериального давления.
Цель: определение функциональных особенностей сердечно�сосудистой

системы.
Подготовка: объясните пациенту суть процедуры, выясните, проводи�

лась ли такая процедура ранее, какие были результаты, знает ли пациент,
как надо себя вести, какие могут быть ощущения.

Оснащение: тонометр, фонендоскоп, бумага, карандаш.
Положение пациента: лёжа или сидя в спокойной, расслабленной позе,

рука пациента лежит в разогнутом положении (ладонью вверх) на уровне
сердца.
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Выполнение:
     Артериальное давление обычно измеряют 1–2 раза с промежутками

2–4 мин.

1. Наложите манжетку на обнажённое плечо пациента на 2 – 3 см выше
локтевого сгиба; плотно закрепите без сдавления мягких тканей манжетку
на плече при помощи застёжки (крючок, липкая лента).

2. Правильно определите положение
руки пациента.

3. Соедините манометр с манжеткой,
проверьте положение стрелки (столбика
ртути или стрелки манометра), относитель%
но нулевой отметки шкалы.

4. Определить пульс на локтевой артерии
в области локтевой ямки, установите на это

место фонендоскоп (давление головки фо%
нендоскопа должно быть умеренным, ина%
че данные будут искажены).

5. Закройте вентиль на груше и нака%
чивайте в манжетку воздух до показаний
манометра выше нормы (или у данного па%
циента) на 20–25 мм рт. ст.

6. Откройте вентиль и медленно выпус%
кайте воздух из манжетки, следите за ско%
ростью опускания столбика или движения
стрел%
ки –
п о к а %

затели могут меняться со скоростью 2 мм
рт.ст./с; одновременно внимательно выс%
лушивайте тоны на артерии и следите за
показаниями манометра.

7. Отметьте показания манометра в
момент появления первых звуков (тонов)
(величина артериального давления в мо%
мент сердечного сокращения) и в момент исчезновения тонов (артериальное
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давление в момент расслабления сердца); выпустите воздух из манжетки
полностью.

8. Данные запишите в виде дроби систолическое давление/диастоличес%
кое давление в протокол (дневник наблюдения).

9. Повторите процедуру, сравните полученные данные.

Артериальное давление измеряют на обеих руках, полученные цифры
сравнивают.

Артериальное давление может измерить сам пациент, обучите его пра%
вилам измерения давления и интерпретации полученных данных.

Возможные осложнения: болезненные ощущения в конечности при дли%
тельном сдавлении артерии.

Признаки расстройств сердечно$сосудистой деятельности.
Симптомы нарушения кровообращения зависят от того, какие области

или органы поражены. Сердечные заболевания могут сопровождаться раз�
личными симптомами: ухудшение мозгового кровообращения может выз�
вать обморок, головокружение или помрачение сознания; нарушения кро�
вообращения в конечностях могут сопровождаться болью и отёком. Заболе�
вания сердечно�сосудистой системы по тем или иным причинам сопровож�
даются затруднением работы различных отделов сердца, что в конечном счё�
те приводит к сердечной недостаточности. Важнейшими симптомами забо�
леваний сердечно�сосудистой системы являются учащённое сердцебиение,
перебои, боли в области сердца, одышка, отёки.
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Симптом. Сердцебиение.
Увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия) воспринима�

ется больным как сердцебиение и часто является первым признаком разви�
вающейся сердечной патологии. Иногда сердцебиение возникает у практи�
чески здоровых людей с неустойчивой нервной регуляцией; в таких случа�
ях оказываются эффективными препараты валерианового корня, рациональ�
ная физкультура.

Если сердцебиение вызывает у пациента дискомфорт, необходимо ока�
зать ему первую помощь.

Первая помощь при сердцебиении:
* Успокойте пациента.
* Усадите пациента в удобное положение.
* Обеспечьте доступ свежего воздуха.
* Освободите от стесняющей одежды.
* Определите частоту и характеристики пульса.
Если сердцебиение возникало раньше, выясните, как пациент помогал

себе, какие лекарственные препараты и в какой дозе принимал, проходило
ли сердцебиение самостоятельно.

При повторяющихся случаях сердцебиения необходима консультация
врача.

Симптом. Боли в области сер7дца.
Боль в области сердца может быть проявлением недостаточности крово�

снабжения сердечной мышцы вследствие сужения или длительного спазма
сосудов сердца. Подобное происходит при приступе стенокардии. Боль в этом
случае локализуется за грудиной или слева от неё, отдаёт в левую руку или
лопатку, боль давящая, сжимающая, сопровождается страхом смерти, сла�
бостью, иногда дрожью в теле, обильным потоотделением. Длительность
болевого приступа от нескольких минут до нескольких часов. Больной с при�
ступом боли в области сердца нуждается в неотложной помощи и тщатель�
ном наблюдении и уходе в момент болевого приступа и после него.

Первая помощь при болях в области сердца:
Придайте пациенту удобное положение, обеспечьте приток свежего воз�

духа, расстегните стесняющую дыхание одежду; определите пульс, измерь�
те артериальное давление.

Дайте пациенту таблетку валидола под язык.
Если эффект валидола незначителен и приступ продолжается, дайте па�

циенту таблетку нитроглицерина под язык, предупредите пациента, что
иногда приём нитроглицерина вызывает головную боль, бояться которой не
следует.

Позаботьтесь о вызове врача.
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Поставьте горчичники на область сердца, приложите грелки к рукам и
ногам больного.

При продолжающемся приступе боли и неэффективности повторного при�
ёма нитроглицерина через 5–10 мин. показана срочная консультация врача и
экстренная госпитализация, так как возможно изменение сердечной мышцы
в результате острого нарушения кровообращения (инфаркт миокарда).

Обеспечьте больному строгий постельный режим.
Обеспечьте контроль за частотой дыхания, пульсом, артериальным дав�

лением, обязательно измеряйте температуру тела (повышение температуры
тела после болевого приступа может быть связано с развитием инфаркта в
сердечной мышце); при возможности дайте больному кислород.

Боль в груди может возникнуть при нарушении дыхания (воспаление
лёгкого или плевры, осложнения хронических заболеваний).
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Симптом. Одышка.
Одышка при нарушении функции сердечно�сосудистой системы обуслов�

лена раздражением дыхательного центра избытком углекислого газа. Из�
быток углекислоты является следствием венозного застоя в малом круге
кровообращения. Появление одышки при физической нагрузке наряду с сер�
дцебиением рассматривается как один из первых признаков начинающей�
ся сердечной недостаточности.

Симптом. Отёки.
Отёки при заболеваниях сердечно�сосудистой системы возникают вслед�

ствие недостаточности работы сердца, переполнения вен большого круга кро�
вообращения, повышения в них давления крови, выхода жидкой части кро�
ви из сосудов в окружающие ткани. У больных увеличивается печень, появ�
ляются отёки подкожной клетчатки, водянка полостей (брюшной, плевраль�
ной). Развитию отёков предшествует период задержки жидкости, который
проявляется уменьшением количества выделяемой мочи и нарастанием
массы тела, что определяется при ежедневном взвешивании.

Принципы ухода при отёках:
Обеспечьте соблюдение нестрогого постельного режима, обеспечьте пси�

хический покой.
При отёках защитные свойства кожи резко снижаются и появляются

трещины, которые могут стать входными воротами инфекции; пациент нуж�
дается в удобной постели с хорошо расправленными простынями (возмож�
но появление опрелостей и пролежней).

Следите за соблюдением питьевого режима, ежесуточно измеряйте ко�
личество выделенной мочи, записывайте данные в специальный дневник.

Обеспечьте рациональное лечебное питание, тяжелобольные нуждаются
в помощи при кормлении.

Родственников больного обучите приёмам оказания помощи.
Гигиеническую ванну или душ делают только с разрешения врача; боль�

ным, которым по состоянию сердца эти процедуры противопоказаны, обти�
рают кожу влажной марлей или ватой и вытирают насухо.

Застой в органах брюшной полости влечёт за собой ухудшение аппетита,
тошноту, рвоту, чувство распирания в верхних отделах живота, запор; сво�
евременное опорожнение кишечника улучшает самочувствие больного.

Первая помощь при гипертоническом кризе:
Успокойте больного, помогите ему принять удобное положение, обеспечь�

те приток свежего воздуха.
При болях в области сердца дайте больному валидол или нитроглицерин

под язык.
Хороший эффект дают горчичники на затылок, горячие ножные ванны.
Пациент, принимающий лекарственные препараты по назначению вра�

ча, должен принять лекарство.
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Постоянно контролируйте артериальное давление (пациент может вы�
полнять эту процедуру сам), обеспечьте консультацию врача.

При оказании помощи больным с повышенным артериальным давлени�
ем необходимо учесть:

Важное значение имеет обеспечение максимального психологического
успокоения, покоя, достаточно глубокого и продолжительного сна.

В пищевом рационе больного следует ограничить количество поварен�
ной соли; копчёности, острые блюда, крепкие бульоны, действующие воз�
буждающе, исключают; при сочетании с ожирением энергетическая цен�
ность пищи должна быть уменьшена.

Категорически запрещаются употребление алкоголя и курение, так как
оба эти фактора отрицательно влияют на нервную систему и регуляцию со�
судистого тонуса.

При назначении лекарственной терапии больной должен получить ис�
черпывающие сведения о правилах приёма, возможных реакциях организ�
ма (падение артериального давления ниже индивидуальной нормы, моче�
гонный эффект и др.).

При рабочих цифрах артериального давления больные могут выполнять
привычную для них работу; часть свободного времени больные обязательно
должны проводить на свежем воздухе; полезны непродолжительные пешие
прогулки.

Симптом. Понижение артериального давления.
Коллапс – острая сосудистая недостаточность с резким снижением арте�

риального давления и расстройством периферического кровообращения.
Возможные причины: массивная кровопотеря, травма, инфаркт миокарда,
отравления, острые инфекции и нарушения сердечного ритма. Коллапс яв�
ляется одним из самых грозных осложнений и может быть непосредствен�
ной причиной смерти больного. Внешний вид больного: заострённые черты
лица, бледно�серый цвет кожи, мелкие капли пота, холодные синюшные
конечности. Больной вял, заторможен; дыхание учащённое, поверхностное;
пульс частый, малого наполнения, мягкий; артериальное давление падает.

Первая помощь при понижении артериального давления:
Немедленно вызовите врача.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Придайте больному горизонтальное положение (подушки из�под головы

уберите).
Положить грелки к конечностям, укройте больного.
Определите возможную причину и устраните её.
Первая помощь при внезапной смерти (остановке сердца).
Показание: отсутствие пульса на сонной артерии в течение 5–10 сек.
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Последовательность действий:
Позовите на помощь.
Уложите пострадавшего на жёсткую поверхность на спину, его руки по�

ложите по бокам тела.
Правильно расположите свои руки для непрямого массажа сердца.
Проведите средним пальцем вверх по рёберной дуге и нащупайте мече�

видный отросток;
Держите на мечевидном отростке ІІ и ІІІ пальцы, а рядом поместите ос�

нование другой ладони на нижнюю часть грудины (или условно разделите
грудину на три части и положите основание ладони на нижнюю треть);

Вторую руку положите поверх первой, пальцы обеих рук не должны ка�
саться грудной клетки.

Займите правильное положение для проведения массажа: локти выпрям�
лены, руки прямые от кисти до плеча.

Сделайте 15 надавливаний на грудину на глубину 3–5 см: считайте “раз
и, два и” � нажимайте на грудину, когда называете число, и отпускайте, ког�
да говорите “и”.

Постарайтесь определить пульс на сонной артерии и пальпируйте его в
течение 5 сек.

Сочетание непрямого массажа сердца с искусственной вентиляцией лёг�
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ких (проводит один человек):
1. Откройте дыхательные пути, используя метод разгибания головы и

подъёма подбородка:
* поместите вашу руку на лоб пострадавшего;
* поместите 2 пальца другой руки на нижнюю челюсть вблизи подбород�

ка;
* разогните голову.
2. Проверьте, есть ли дыхание (поднимается ли грудная клетка,  чув�

ствуется ли движение выдыхаемого воздуха); если дыхание отсутствует,
последовательность действий такова:

* зажмите пострадавшему нос, широко откройте рот, сделайте глубо�
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кий вдох и плотно приложите свой
рот к его рту;

* сделайте 2 глубоких вдувания
в лёгкие пострадавшего с интерва�
лом 5 сек. продолжительностью
1,5–2 сек. каждый;

* пауза между ними служит для
вашего вдоха. Следите, чтобы груд�
ная клетка пострадавшего подни�
малась и опускалась;

* следите за движением воздуха
из дыхательных путей пострадав�
шего.

Сделайте 15 надавливаний на
грудную клетку.

Постарайтесь определить пульс
на сонной артерии и пальпируйте его в течение 5 сек.

Проведите следующий цикл из 2 вдуваний и 15 надавливаний, контро�
лируйте пульс.

Если пульс восстановился, контролируйте дыхание.
Если к вам подошёл помощник, он должен:
1. Убедиться, что вызвана медицинская помощь.
2. Помочь уставшему спасателю:
* либо спасатели меняются местами, при этом движения строгого со�

гласовываются;
* либо они работают вместе, в этом случае соотношение вдуваний и на�

давливаний на грудную клетку равно 5–6/2–3; вдувание воздуха произво�
дится после каждых 5 надавливаний во время паузы.

Предостережение:
Следует учитывать, что у лиц пожилого возраста эластичность грудной

клетки снижена вследствие возрастного окостенения рёберных хрящей.
Энергичный массаж, слишком сильное сдавле�
ние грудины могут вызвать перелом рёбер; это
осложнение является противопоказанием к про�
должению массажа сердца, особенно если полу�
чен положительный эффект. При массаже не сле�
дует располагать кисть руки над мечевидным
отростком грудины, так как, резко надавливая
на него, можно поранить левую долю печени и
другие органы, расположенные в верхнем отде�
ле брюшной полости.

Признаками эффективности проводимого
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массажа являются сужение расширенных зрач�
ков, уменьшение цианоза, пульсация крупных ар�
терий (прежде всего сонной), появление дыха�
тельных движений. Продолжать массаж следует
до восстановления самостоятельных сердечных
сокращений, обеспечивающих кровообращение
(определяемый на лучевых артериях пульс и по�
вышение максимального артериального давления
до 80–90 мм рт. ст.)

7. Наблюдение и уход за больными с нарушением функций органов
пищеварения.

Органы пищеварения предназначены для размельчения и переварива�
ния пищи, передвижения пищевого комка по пищеварительному тракту,
всасывания переваренной пищи и выведения из организма отработанных
веществ. Переваривание пищи состоит в том, чтобы привести в жидкое, ра�
створённое состояние питательные вещества, так как только в таком виде
они могут всосаться в кровь, которая разносит их по всему организму.

РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРЕНИЯ
Расстройства пищеварения в полости рта могут быть обусловлены нару�

шением акта жевания в связи с разрушением зубов, нарушением функций
жевательных мышц, заболеваниями слизистой оболочки рта (стоматит),
десён (гингивит).

Слюна, поступая в ротовую полость, смешивается с пережёванной пищей.
Благодаря наличию в ней особых веществ – ферментов – начинается расщеп�
ление углеводов. Слюна обладает способностью убивать бактерии или задер�
живать их рост. Недостаточность слюноотделения не только отражается на
пищеварение в полости рта, но и ведёт к высыханию слизистой оболочки, что
способствует возникновению стоматитов. Избыточное слюноотделение может
тормозить желудочное пищеварение и способствовать развитию в желудке про�
цессов гниения и брожения.

Уход за больными с расстройством пищеварения
Уход за полостью рта. Зубы – такие же живые структуры, как и любая

другая часть организма. Несмотря на видимую твёрдость, зубы постоянно
находятся под угрозой разрушения из�за потребления большого количества
углеводов. Бактерии воздействуют на сахар, образуются кислоты, которые
поражают эмаль зуба. Когда это случается, бактериальное разрушение тка�
ни (кариес) распространяется вглубь и по каналу корня зуба к нерву, вызы�
вая воспаление и боль. Заболевания зубов лечит стоматолог.

Зубы чистят индивидуальной зубной щёткой, для освобождения межзуб�
ных пространств используют специальную нить.
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Утренний туалет полости рта и дёсен.

Выполнение:
Ватным тампоном, смоченным раствором антисептика, протрите язык и

отпустите его. Меняя тампоны протрите слизистые оболочки дёсен.
Влажными тампонами протрите наружную и внутреннюю поверхности

зубов.
Попросите пациента прополоскать рот тёплой водой.
Орошение полости рта.
Цель: обмывание слизистой оболочки, удаление остатков пищи.
Профилактика появления трещин на губах.
После обработки полости рта (полоскание, орошение, чистка зубов зуб�

ной щёткой или ароматизированной нитью) кожу вокруг губ обмывают во�
дой или раствором антисептика и вытирают насухо.

Симптом. Плохой запах изо рта.
К сожалению, мы редко замечаем неприятный запах изо рта, пока кто�

нибудь не скажет об этом. Наиболее типичными причинами плохого запаха
могут быть:

* стоматит – воспаление или изъязвление слизистой оболочки полости
рта, дёсен или языка; полоскание рта специальными антисептическими ра�
створами обычно устраняет запах в течение нескольких дней;

* частички пищи, застрявшие между зубами или прилипшие к протезу;
* летучие вещества чеснока или лука, которые, попав в кровь, затем пе�

реходят в выдыхаемый воздух; аналогичным образом создаёт запах и алко�
голь; через сутки запах исчезает;

* курение.
Плохой запах возможен при нарушении пищеварения; в таких случаях

может помочь только врач.

Симптом. Изжога.
Изжога – чувство жжения по ходу пищевода. Появляется при попада�

нии кислого желудочного содержимого на слизистую оболочку пищевода.
Чаще встречается при избыточном количестве желудочного сока с повышен�
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ной кислотностью, но иногда бывает у людей с пониженной или нормаль�
ной кислотностью. Часто изжога сопровождает гастрит – воспаление слизи�
стой оболочки желудка или язвенную болезнь желудка. При изжоге необ�
ходимо выяснить её причину, проконсультироваться с врачом. Для снятия
изжоги можно выпить полстакана молока маленькими глотками, немного
питьевой соды или алмагель по 1 ложке 3–4 раза в сутки.

Симптом. Икота.
Икота – рефлекторное внезапное судорожное сокращение диафрагмы,

сопровождающееся сильным вдохом с характерным звуком. Непрекраща�
ющаяся икота – крайне тяжёлое состояние, требующее неотложной помо�
щи. Кратковременная икота чаще возникает в ответ на быстрое наполнение
желудка, особенно сухой пищей. Более продолжительной бывает икота при
заболеваниях жёлчного пузыря, после хирургического вмешательства в
брюшной полости, при непроходимости кишечника, неврозах, нарушени�
ях мозгового кровообращения. При оказании помощи пациента необходи�
мо успокоить, придать удобное положение, расстегнуть стесняющие дыха�
ние предметы одежды, обеспечить доступ свежего воздуха, дать пациенту
несколько глотков воды, посоветовать задержать дыхание. При продолжи�
тельной икоте рекомендуется принять внутрь валериану, 1–2 столовые лож�
ки 0,5% раствора новокаина.

Симптом. Отрыжка.
Отрыжка – выход из желудка газов через пищевод. При отрыжке могут

выходить воздух, который попадает в желудок при глотании, а также газы
(углекислота, сероводород и метан, образующиеся при распаде белка и броже�
нии). В этих случаях отрыжка обычно имеет неприятный запах. Отрыжка вы�
зывается рефлексами желудка и брюшины. У здорового человека отрыжка
может возникать при переполнении желудка пищей. При заболеваниях же�
лудка отрыжка может быть кислой, при заболевании жёлчного пузыря – тух�
лой, при скоплении большого количества воздуха в желудке – воздушной. От�
рыжка является не заболеванием, а симптомом, поэтому при частой отрыж�
ке, которая беспокоит больного, следует лечить основное заболевание. Если
отрыжка связана с перееданием, ограничивают количество пищи, принимае�
мой однократно. После еды советуют не ложиться, а походить. Не надо есть
перед сном.

Симптом. Тошнота.
Тошнота – неприятное ощущение в верхней ча�

сти живота (в подложечной области), чувство тя�
жести, иногда сопровождающееся побледнением
лица, усилением потоотделения, сердцебиением,
слюноотделением и замедлением дыхательных
движений. Тошнота часто предшествует рвоте.
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Симптом. Рвота.
Рвота – сложный рефлекторный акт с участием мышц желудка, диаф�

рагмы, передней брюшной стенки, а также надгортанника и мягкого нёба,
результатом которого является извержение рвотных масс из желудка нару�
жу через рот. Рвота может быть признаком серьёзного заболевания нервной
системы, артериальной гипертензии, отравления, раздражения слизистой
оболочки языка, глотки, мягкого нёба, желудочно�кишечного тракта. Для
намеренного вызывания рвоты на корень языка надавливают пальцем или
шпателем.

Первая помощь при рвоте.
Положение пациента: сидя, если пациент контролирует свои действия.
Выполнение:
Успокойте пациента, усадите его, наденьте на него фартук или повяжи�

те салфетку, поставьте к ногам таз или ведро.
Придерживайте при рвоте голову пациента, положив ему ладонь на лоб.
После рвоты дайте пациенту воду для полоскания рта, помогите умыть

лицо, вымыть руки, помогите лечь.
Рекомендации пациенту: если у вас была рвота, не вызывающая серьёз�

ных опасений, воспользуйтесь следующими советами:
1. Не ешьте твёрдой пищи до тех пор, пока не пройдёт тошнота и рвота.
2. Пейте больше жидкости, даже если вам не будет удаваться надолго

подавлять рвоту.
3. Не курите.
4. Не принимайте лекарства.
5. Наблюдайте за своим самочувствием, при появлении опасений за свою

жизнь вызовите врача.

Симптом. Пищевое отравление.
Пищевое отравление – патологическое состояние, обусловленное воздей�

ствием на организм пищевых ядов. Развивается остро: через несколько ча�
сов после еды появляются тошнота, резкая слабость, чувство распирания и
боль в подложечной области; вскоре присоединяется обильная рвота, кото�
рая приносит некоторое облегчение. Рвота сочетается с поносом. Стул час�
тый, обильный, жидкий, иногда с примесью слизи, может сопровождаться
схваткообразными болями в животе. Нередко повышается температура,
пациент жалуется на головную боль, ломоту. Необходима срочная помощь
врача.

Первая помощь при пищевом отравлении:
Промывание желудка до полного освобождения от остатков пищи (если

больной в сознании, ему дают пить воду, а рвоту вызывают раздражением
пальцами зева; если больной без сознания, делают промывание желудка
через толстый зонд).

После рвоты дают больному слабительное для очищения кишечника.
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Наблюдают за пульсом, артериальным давлением, состоянием кожных
покровов; при сильной интоксикации возможно развитие коллапса.

Первые 1–2 дня больному рекомендуют воздержаться от еды; можно пить
негорячий чай, в дальнейшем пищевой рацион постепенно расширяется по
указанию врача.

Симптом. Алкогольное отравление.
При отравлении алкоголем (наркотическим ядом) наблюдаются различ�

ные расстройства вплоть до развития комы. Изо рта и от рвотных масс исхо�
дит характерный запах алкоголя. Отмечаются глубокое дыхание, частый
пульс, при тяжёлой интоксикации – падение артериального давления. Зрач�
ки сначала узкие, их реакция на счёт и роговичный рефлекс сохранены, при
более глубокой интоксикации зрачки широкие, реакция на свет и рогович�
ный рефлекс отсутствуют.

Первая помощь при алкогольном отравлении:
Вызвать скорую помощь.
Промыть желудок при помощи толстого зонда.
Контролировать пульс и артериальное давление.

Симптом. Желудочно$кишечное кровотечение.
Желудочно�кишечное кровотечение, как правило, имеет скрытый пери�

од – от начала кровотечения до появления рвоты с кровью или дёгтеобраз�
ного стула. Затем внезапно появляются головокружение, общая слабость,
бледность кожных покровов, учащение пульса (100–140 в минуту), учаще�
ние дыхания, холодный пот, звон и шум в ушах, мелькание мушек перед
глазами; возможны боли в области сердца. Больной не понимает, что с ним
случилось, может потерять сознание (обморочное состояние обычно крат�
ковременное). Отмечаются тошнота и рвота с кровью, позывы на дефека�
цию, дёгтеобразный стул.

Первая помощь при желудочно$кишечное
кровотечение:

Немедленно вызвать врача.
Уложить больного в постель, приподнять

ножной конец кровати.
Положить на эпигастральную область

(выше пупка) пузырь со льдом.
Следить за пульсом и артериальным дав�

лением.
Не давать еды и питья.
Не допускать самостоятельного передви�

жения и мышечного напряжения; к сани�
тарной машине больной доставляется на но�
силках.
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Нарушения функции кишечника

Симптом. Запор.
Запор – задержка стула вследствие замедления опорожнения кишечни�

ка. Чаще всего возникает из�за ослабления кишечной мускулатуры и пери�
стальтики, снижения тонуса кишок, атонии брюшных мышц или повыше�
ния тонуса круговых мышц отдельных участков толстой кишки.

При запорах следует выработать ежедневный рефлекс на дефекацию и
устранить причину, вызывающую запор. При привычных запорах назнача�
ют диету, содержащую много растительной клетчатки – свеклу, капусту,
чернослив, чёрный хлеб. При малоподвижном образе жизни следует зани�
маться рациональной физкультурой, приучаться к акту дефекации в опре�
делённое время дня.

При запорах показано применения очистительной клизмы.
Постановка очистительной клизмы.
Показания: скопление каловых масс в кишечнике.
Выполнение: Наденьте перчатки, налейте в кружку Эсмарха 1–1,5 лит�

ра воды, можно добавить в воду 1 столовую ложку масла (вазелиновое, кас�
торовое, подсолнечное) или мыльную стружку.

Откройте вентиль на резиновой трубке и заполните её водой, вентиль
закройте, подвесьте кружку на стойку (1 м), смажьте наконечник вазели�
ном.

Одной рукой раздвиньте ягодицы, а другой осторожно введите наконеч�
ник в заднепроходное отверстие на глубину 10–12 см (сначала движение на�
конечника направлено к пупку при продвижении на глубину 3–4 см, а за�
тем – параллельно позвоночнику на глубину 8–10 см).

Приоткройте вентиль – вода начнёт поступать в кишечник (движение воды
не должно быть слишком быстрым – это может вызвать болезненные ощуще�
ния; при отсутствии поступления воды поднимите кружку выше или измени�
те положение наконечника).

После введения воды закройте вентиль, объясните пациенту, что он дол�
жен постараться задержать воду в кишечнике на несколько минут, осторож�
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но извлеките наконечник, подайте пациенту судно. Процедуру можно счи�
тать успешной, если с водой через несколько минут выйдут каловые массы.

Постановка масляной клизмы.
Эффект: послабляющий через 10–12 часов, обволакивающий каловые

массы, облегчающий дефекацию при плотных каловых массах (регуляция
кишечной перистальтики, усиление секреторной функции).

Показания: скопление каловых масс в кишечнике, спастичес�
кий запор.

Подготовка: объясните пациенту суть процедуры; предуп�
редите его, что после клизмы он не должен вставать с посте�
ли до утра.

Оснащение: грушевидный баллон, газоотводная трубка,
вазелин, судно, клеёнка, перчатки, 100–200 мл растительного
или вазелинового масла, подогретого до 37–38°С.

Положение пациента: лёжа на левом боку с согнутыми
и приведёнными к животу ногами.
Выполнение:
Наденьте перчатки, уложите пациента, наберите в баллон

масло.
Введите в прямую кишку газоотводную трубку; присоедините к трубке

баллон и медленно введите масло.
Не разжимая баллон, отсоедините его от трубки, извлеките трубку из

заднепроходного отверстия, промойте баллон водой с мылом, продезинфи�
цируйте трубку, снимите перчатки, вымойте руки.

Постановка гипертонической клизмы.
Эффект: послабляющий через 20–30 мин., связан с усилением сокраще�

ний кишечной стенки и обильным поступлением жидкости в просвет киш�
ки.
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Показания: скопление каловых масс в кишечнике, атонический запор.
Подготовка: объясните пациенту суть процедуры; предупредите его, что

после клизмы он должен постараться удержать воду в кишечнике 20–30 мин.
Оснащение: грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, судно,

клеёнка, перчатки, 50–100 мл гипертонического раствора (10% раствор на�
трия хлорида или 20–30% раствор магния сульфата), подогретого до темпе�
ратуры 37–38°С.

Положение пациента: лёжа на левом боку с согнутыми и приведёнными
к животу ногами.

Выполнение: Наденьте перчатки, уложите пациента, наберите в баллон
раствор.

Введите в прямую кишку газоотводную трубку, присоедините к трубке
баллон и медленно введите раствор.

Не разжимая баллон, отсоедините его от трубки, извлеките трубку из
заднепроходного отверстия, промойте баллон водой с мылом, продезинфи�
цируйте трубку, снимите перчатки, вымойте руки.

Симптом. Понос.
Понос возникает при усилении кишечной перистальтики и повышении

секреторной функции кишечника. Наблюдается при воспалении слизистой
оболочки кишечника, понижении кислотности желудочного сока, возбуж�
дении нервной системы, плохом всасывании питательных веществ и воды,
в связи с чем не образуются плотные каловые массы. Кровь и слизь в ис�
пражнениях могут указывать на инфекционное заболевание. Больного, стра�
дающего поносом, обязательно осматривает врач, при необходимости про�
водят лабораторный анализ на наличие инфекционного заболевания.

Особенности ухода за больным с поносом:
Больного, страдающего поносом, следует подмывать после каждого опо�

рожнения кишечника, во избежание раздражения насухо протирать и сма�
зывать вазелином или любым жиром кожу вокруг заднепроходного отвер�
стия.

Диету назначает врач; пища должна быть легкоусвояемой, с большим ко�
личеством белка, витаминов С и группы В и жидкости.

При длительных поносах необходимо следить за состоянием сердечно�
сосудистой системы, пульсом, температурой тела (обезвоживание организ�
ма может быть причиной тяжёлых осложнений).

Симптом. Метеоризм.
Метеоризм – патологическое газообразование в кишечнике, вызываю�

щее резкое вздутие живота. Иногда встречается при усиленном заглатыва�
нии воздуха или нарушении двигательной активности кишечника. Метео�
ризм усиливает потребление в пищу чёрного хлеба, бобовых, квашенной
капусты, молока. Метеоризм встречается после операций в брюшной полос�
ти, при воспалительных заболеваниях кишечника, при сердечной недоста�
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точности с циррозом печени. Для уменьшения метеоризма назначают акти�
вированный уголь по несколько таблеток в день, клизмы с настоем ромаш�
ки, диету. У лежачих больных применяют газоотводную трубку.

Газоотведение проводят при скоплении большого количества газов в ки�
шечнике.

В течение суток манипуляцию можно проводить несколько раз через оп�
ределённые промежутки времени (1–2 часа). Введение газоотводной трубки
затруднено при скоплении в кишечнике плотных каловых масс. В таких
случаях перед введением ставят микроклизму с глицерином или ромашкой.

После извлечения трубки область заднего прохода вытирают ватой, а в
случае раздражения смазывают вазелином. Трубку следует вымыть с мы�
лом, протереть и простерилизовать кипячением. Ни в коем случае нельзя
пользоваться непростерилизованными газоотводными трубками.

Применение газоотводной трубки.
Эффект: выведение газов из кишечника.
Показания: скопление газов в кишечнике, вздутие живота, отсутствие

эффекта активированного угля или настоя ромашки.
Противопоказания: наличие опухоли или воспалительные явления в

прямой кишке, кровоточащий геморрой, выпадение прямой кишки, кишеч�
ное кровотечение.

Подготовка: объясните пациенту суть процедуры, которая, как пра�
вило, создаёт значительные психологические проблемы.

Оснащение: стерильная газоотводная трубка, вазелин, шпатель, перчат�
ки, клеёнка, судно.

Положение пациента: лёжа на левому боку на клеёнке.
Выполнение:
Наденьте перчатки, уложите пациента, если рядом находятся люди, от�

городите пациента ширмой, рядом с пациентом поставьте судно с неболь�
шим количеством воды.

Смажьте закруглённый конец трубки вазелином, пережмите свободный
конец трубки и введите её на 20–30 см в прямую кишку. Свободный конец
трубки опустите в судно, так как из него с газами могут выделяться и жид�
кие каловые массы.

Через 1 час осторожно извлеките трубку и обработайте заднепроходное
отверстие туалетной бумагой или подмойте пациента.

Уберите судно, обработайте трубку, снимите перчатки.

Симптом. Непроизвольная дефекация.
Непроизвольная дефекация возникает вследствие расслабления сфинк�

тера заднего прохода. При этом постоянно вытекает небольшое количество
жидких испражнений, которые загрязняют постель, издают неприятный
запах, раздражают кожу вокруг заднего прохода, что может привести к по�
явлению пролежней. При уходе за лежачими больными необходимо предус�
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мотреть возможные осложнения со стороны кожи, следить за чистотой по�
стели, проводить гигиеническую обработку, проветривать помещение. Хо�
дячего пациента (пожилой пациент, сохранивший элементы самообслужи�
вания) обучают пользованию памперсами или специальными прокладками
из марли или мягкой ткани, правилам личной гигиены.

Подача судна.
Показания: строгий постельный режим, необходимость опорожнения

кишечника при позывах на дефекацию.
Подготовка: объяснить пациенту суть процедуры, последовательность

его действий.
Оснащение: перчатки, металлическое с эмалированным покрытием или

резиновое судно, клёнка, ширма, туалетная бумага, дезинфицирующий ра�
створ.

Положение пациента: лёжа в постели на клеёнке; отгородите кровать
пациента ширмой.

Выполнение: Наденьте перчатки.
Резиновое судно (применяется у особо ослабленных больных с пролеж�

нями и недержанием кала и мочи) надуйте не слишком туго, металлическое
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ополосните тёплой водой, оставив в нём немного воды.
Помогите пациенту слегка повернуться набок, немного согнув ноги в

коленях.
Подведите судно под ягодицы пациента, уложите его на спину так, что�

бы его промежность оказалась над отверстием судна, поправьте подушки,
чтобы пациент мог находиться в положении полусидя.

Укройте пациента и обеспечьте его средством связи с вами.
По окончании дефекации слегка поверните пациента набок, осторожно

уберите судно, вытрите область анального отверстия туалетной бумагой, вы�
лейте содержимое судна в унитаз.

Подставьте пациенту чистое судно, подмойте пациента, тщательно осу�
шите промежность, уберите судно, клеёнку, ширму, помогите пациенту
удобно лечь.

Обработайте судно дезинфицирующим раствором, снимите перчатки,
вымойте руки.

Мочевая система
Строение мочевой системы.
Мочевая система фильтрует кровь и выводит растворённые в плазме про�

дукты обмена веществ. К органам мочевой системы относятся 2 почки, 2 мо�
четочника, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, по которому моча
выходит наружу.

Как работает мочевая система.
Почки постоянно фильтруют кровь и очищают её от шлаков.
Моча.
Основной функцией почек является образование мочи. Исследование

мочи и мочеиспускания позволяет не только оценить состояние почек и их
функцию, но и судить о поражении ряда других органов и систем (болезни
печени, расстройства обмена и др.).
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Общее количество мочи, выделяемой человеком в сутки, колеблется в
широкихпределах, составляя в среднем 1,5 л. При значительном потоотде�
лении, например в условиях высокой температуры окружаю�
щей среды, количество мочи уменьшается вследствие потери
воды с потом. Во время сна, особенно в те часы, когда сон глу�
бок, мочеобразование резко уменьшается. Ночная моча тем�
нее и концентрированнее, чем дневная. После еды мочеобра�
зование увеличивается вследствие всасывания в кишечнике
воды и солей пищи и обычно выделяется большое количество
малоконцентрированной мочи. Количество мочи увеличива�
ется при обильном питье и уменьшается при сухоядении, а
также при поносах.

Цвет мочи обусловлен пигментами и обычно колеблется от
бледно�жёлтого до насыщенного красновато�жёлтого. Концен�

трированная моча имеет цвет
крепкого чая.

Необычный цвет мочи
Прозрачность: нормальная

моча прозрачна; при стоянии в
ней образуются облачковидное
помутнение, не имеющее никако�
го диагностического значения.
Различают прозрачную, мутнова�
тую, мутную, молочно�мутную
мочу.

Запах мочи не представляет
особого интереса, за исключени�
ем так называемого плодового за�
паха, указывающего на большое
количество химических веществ,
образующихся при сахарном ди�

абете. Особое значение имеет определение количества выделяемой за сутки
мочи (суточный диурез).
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Основные симптомы при заболеваниях мочевой системы.
Почечные отёки развиваются остро, нередко начинаются с лица, захва�

тывают туловище, конечности, иногда появляется водянка полостей. Кожа
в области отёка бледная. Отёки сочетаются с другими мочевыми симптома�
ми.

Повышение артериального давления при заболеваниях почек сопровож�
дается особо мучительными головными болями.

Изменение состава мочи связано с появлением в моче белка, примесей
крови (в виде сгустков, червячков, иногда моча в виде мясных помоев). Вос�
палительные заболевания мочевых путей сопровождаются появлением в
моче гноя (лейкоцитов).

Изменение ритма мочеотделения, увеличение количества выделяемой
мочи в ночное время свидетельствуют о нарушении функции почек. При рез�
ком нарушении выделения продуктов обмена почками наступает отравле�
ние организма продуктами азотистого обмена. Так проявляется почечная
недостаточность. Выделение азотистых шлаков через желудочно�кишечный
тракт приводит к раздражению слизистой оболочки желудка и кишечника,
появлению рвоты, поносов.

Сбор мочи на исследование.
В большинстве случаев мочу для исследования берут утром, сразу после

сна. Перед тем как собрать мочу для анализа, пациент должен обмыть тёп�
лой водой наружное отверстие мочеиспускательного канала. Посуду для
мочи необходимо тщательно вымыть, она не должна содержать следов мыла,
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которое может исказить анализ. Мочу следует
доставить в лабораторию не позже чем через 1
час после того, как она собрана. Для общего
клинического анализа пациент должен собрать
100–200 мл свежевыпущенной утренней мочи.

Первые несколько миллилитров мочи для
анализа не берут. Двигательный и питьевой
режим перед взятием мочи остаётся прежним.
Для специальных анализов существую специ�
альные методики сбора мочи.

Определение суточного выделения мочи.
Цель: определение функциональной воз�

можности почек.
Показания: подозрение на нарушение вы�

делительной функции почек.
Подготовка: объясните пациенту суть процедуры.
Оснащение: ёмкость для сбора мочи и измерения её объёма.
Выполнение: Мочу, выделенную пациентом утром (6 часов), вылейте –

она  не учитывается.
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В течение суток собирайте мочу, выделяемую пациентом, и измеряйте её
объём, данные записывайте в дневник наблюдений (до 6 часов утра).

Оценка: суточное количество выделенной мочи должно составлять 70–
80% всей потреблённой пациентом жидкости в течение суток; сравнивают
дневную и ночную порции: обычно днём выделяется 2/3 всей мочи, при сер�
дечной недостаточности преобладает ночной диурез.

Подмывание пациента в постели при ограничении самообслуживания
(уход за наружными половыми органами).

Показания: гигиеническая процедура.
Подготовка: объясните пациенту необходимость этой процедуры даже

при психологических трудностях.
Оснащение: ширма, ёмкость для воды, судно, салфетки, варежка, пер�

чатки.
Выполнение (у мужчин):
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Наденьте перчатки.
Осторожно оттяните крайнюю плоть пациента, обнажив головку поло�

вого члена.
Смочите салфетку или варежку тёплой водой, отожмите её и протрите

головку полового члена.
Поливая из кувшина воду на промежность, производите движения салфет�

кой по направлению к заднепроходному отверстию.
Протрите кожу полового члена и мошонки, затем тщательно просушите

её.
Уберите клеёнку, судно, снимите перчатки, уберите ширму.
Выполнение (у женщин):
Наденьте перчатки.
Встаньте сбоку от пациентки и, держа в одной руке кувшин с водой, а

пинцет или корнцанг с салфеткой – в другой, лейте раствор на половые орга�
ны; производите движения салфеткой по направлению от половых органов
к заднепроходному отверстию, меняя салфетку после каждого движения.

Сухой салфеткой осушите промежность в том же направлении.
Уберите клеёнку, судно, снимите перчатки, уберите ширму.
Подача мочеприёмника.
Показания: постельный ре�

жим, ограничение самообслу�
живания, позывы на мочеис�
пускание.

Подготовка: объясните па�
циенту суть процедуры.

Оснащение: клёнка, мочеп�
риёмник, ширма, дезинфици�
рующий раствор, перчатки.

Положение пациента:
лёжа в постели на клеёнке.

Выполнение: Наденьте пер�
чатки.

Ополосните мочеприёмник
тёплой водой.

Положение мочеприёмни�
ка показано на рисунке.

Подав мочеприёмник, укройте пациента.
После мочеиспускания у пациента мочеприёмник освобождают, ополас�

кивают водой и для удаления специфического запаха обрабатывают дезин�
фицирующим раствором.

Уберите клеёнку, удобно уложите пациента, укройте его, уберите шир�
му.
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Симптом. Задержка мочеиспускания.
При позывах на мочеиспускание и невозможности помочиться самосто�

ятельно рекомендуется сделать тёплую ванну, положить грелку на низ жи�
вота; при отсутствии эффекта необходима катетеризация мочевого пузыря.

Симптом. Увеличение предстательной железы.
Почти у каждого мужчины пос�

ле 60 лет происходит некоторое
увеличение предстательной желе�
зы, что до 55 лет вызывает беспо�
койство. Это естественный резуль�
тат старения. По мере увеличения
железы наступает сужение мочеис�
пускательного канала. В результате
струя мочи ослабевает, а в крайних
случаях происходит острая задержка
мочи.

Симптом. Приступ почечной колики.
Мочекаменная болезнь – образование

камней в почках. Камни нарушают отток
мочи. Застой мочи может вызвать развитие
инфекции в мочевых путях. При движении камня слизистая оболочка мо�
чевых путей травмируется и возникает приступ почечной колики.

Приступ почечной колики проявляется внезапными острыми болями в
поясничной области соответственно стороне поражения. Боли отдают в про�
межность, половые органы, ногу, сопровождаются позывами на мочеиспус�
кание; нередко присоединяется рвота. Боли нестерпимые, пациент не мо�
жет найти себе места, мечется, катается по кровати. Обычно приступ сопро�
вождается появлением крови в моче.

Первая помощь при почечной колике:
Немедленно вызвать помощь, необходима консультация врача.
Грелка на поясничную область или тёплая ванна снимает спазм мочеточ�

ника и способствует отхождению камня.
Определить количество, прозрачность, цвет мочи, наличие примесей.
Применение мочеприёмника при недержании мочи у мужчин.

Показания: недержание мочи.
Подготовка: объясните пациенту ход и необходи�

мость процедуры, правила поведения, если пациент
может ходить.

Оснащение: мочеприёмник, контейнер для мочи,
соединительная трубка, перчатки, салфетки, антисеп�
тический раствор, клеёнка и пелёнка.

Положение пациента: лёжа на спине с разведён�
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ными ногами на клеёнке.
Выполнение: Вымойте руки и наденьте перчатки.
Поставьте между бёдрами пациента лоток и положите салфетки.
Сдвиньте крайнюю плоть и обнажите головку полового члена.
Обработайте отверстие наружного мочеиспускательного канала стериль�

ной салфеткой, смоченной антисептическим раствором, затем промокните
сухой стерильной салфеткой, повторите.

Вскройте упаковку с мочеприёмником, поднимите половой член и на�
деньте на его головку мочеприёмник.

Раскатайте мочеприёмник к основанию полового члена, закрепите у ос�
нования липкой лентой.

Вставьте в мочеприёмник соединительную трубку, присоедините мочеп�
риёмник к контейнеру для сбора мочи.

Зафиксируйте контейнер на кровати или на бедре пациента (если он хо�
дит).

Ходячий больной должен научиться сам следить за накоплением мочи,
чистотой мочеприёмника, часто мыть и дезинфицировать их во избежание
появления запаха мочи.

При уходе за больными с нарушением мочевыделения и  ограничением
самообслуживания необходимо:

Обратить внимание на чистоту белья и наличие клеёнки, предохраняю�
щей постель.

Часто подмывать больных и проводить профилактику пролежней. Кожу
в паховой области после подмывания тщательно вытирать и смазывать жи�
ром (вазелиновое масло или детский крем), можно припудрить кожу таль�
ком.

Помещение, где находится больной, часто проветривают.
Рекомендации женщинам для профилактики инфекционных заболеваний

мочевого пузыря и мочеиспускательного канала:
Для уменьшения болей в животе при учащённом и болезненном мочеис�

пускании приложите тёплую грелку к низу живота или к промежности.
Старайтесь каждый раз полностью опорожнять мочевой пузырь, чтобы

предотвратить задержку жидкости и развитие инфекции.
Выпивайте достаточное количество жидкости, избегайте очень сладких
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напитков, пейте больше фруктовых
соков.

Обязательно опорожняйте моче�
вой пузырь после полового сноше�
ния.

Если вы пользуетесь колпачком,
то проверьте, правильно ли он подо�
бран; плохо подобранный колпачок
раздражает мочеиспускательный
канал.

Содержите в чистоте и сухости
наружные половые органы, но не
пользуйтесь дезодорантами, а так�
же сильно пахнущими сортами
мыла – это может привести к раз�
дражению кожи.

Предпочитайте хлопчатобумажное бельё – оно лучше впитывает пот и
обеспечивает циркуляцию воздуха.

Подмывайтесь движениями спереди назад, чтобы предохранить половые
органы и отверстие мочеиспускательного канала от попадания содержимо�
го кишечника.

9. Неотложная помощь в хирургии
Артериальное кровотечение
Жалобы: общая слабость, головокружение; выявляют рану, из которой,

пульсируя, вытекает кровь алого цвета.
Неотложная помощь:
1. Временная остановка кровотечения:
а) из сонной артерии: пальцевое прижатие к поперечному отростку VI

шейного позвонка ниже раны;
б) из височной артерии: пальцевое прижатие к скуловой кости посреди�

не между краем брови и козелком уха;
в) из наружной верхнечелюстной артерии: пальцевое прижатие к сред�

ней трети нижней челюсти;
г) из подключичной артерии: пальцевое прижатие над ключицей к пер�

вому ребру, или резкое отведение руки назад и фиксация ее в таком положе�
нии;

д) из подмышечной артерии: отвести руку назад и зафиксировать ее в
таком положении;

е) из плечевой артерии: пальцевое прижатие выше раны под двуглавой
мышцей к плечевой кости. Накладывают жгут на верхнюю или на нижнюю
треть плеча выше места повреждения. На среднюю треть плеча жгут не на�
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кладывают, чтобы не повредить нерв;
ж) из артерий кисти: прижимают артерии к одноименным костям (лок�

тевой и лучевой). Накладывают жгут на нижнюю треть предплечья выше
места ранения;

з) из брюшной части аорты: прижимают кулаком к позвоночнику, слева
от пупка;

и) из бедренной артерии: прижимают в паховой области к лобковой кос�
ти. Жгут накладывают выше места повреждения;

к) из артерий голени и стопы: максимально сгибают коленный сустав и
фиксируют конечность в таком положении. Жгут накладывают на верхнюю
треть голени, выше места ранения.

2. Первичная обработка раны, наложение антисептической повязки.
3. Иммобилизация конечности.
4. Транспортировка в травматологическое либо хирургическое отделе�

ния стационара.

Венозное кровотечение
Жалобы: слабость, головокружение, из раны вытекает темно�красного

цвета кровь.
Неотложная помощь:
Для остановки венозного кровотечения накладывается стерильная да�

вящая повязка. Транспортировка в хирургический стационар.

Ушиб мягких тканей
Жалобы: боль, отек мягких тканей, гематома, наличие ушибленной

раны.
Неотложная помощь:
Если есть рана – наложение повязки, холод – на место ушиба, транспор�

тировка в травмопункт.

Повреждения суставов
Жалобы: боль в суставе, отек мягких тканей, при вывихе – деформация

в области сустава.
Неотложная помощь:
1. Холод на место повреждения.
2. Иммобилизация поврежденной конечности.
3. При вывихе нижней челюсти – фиксация пращевидной повязкой.
4. Транспортировка в травматологическое отделение.

Перелом конечности
Жалобы: резкая боль в области перелома, нарушение функции конечно�

сти, при открытом переломе – наличие раны.
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Неотложная помощь:
1. При открытом переломе – остановка кровотечения и наложение по�

вязки на рану. Холод – на место повреждения.
2. Иммобилизация поврежденной конечности:
а) плечевой кости – фиксация конечности с помощью подручных средств

и косынок (линейка, зонтик, дощечка и т.д.);
б) предплечья – фиксация с помощью подручных средств и косынки;
в) кисти и пальцев – фиксация кисти с помощью мячика, свернутой сал�

фетки, косынки;
г) костей голени – фиксация подручными средствами двух противопо�

ложных суставов;
д) бедра – фиксация подручными средствами от угла лопатки до задней

поверхности конечности и от подмышечной области до стопы по боковой
поверхности, а по внутренней поверхности бедра от пахового сгиба до стопы
(можно использовать доски, лопаты, метлы и т.д.).

Транспортировка в травматологический стационар.

Перелом ключицы
 Жалобы: боль в области перелома ключицы, которая усиливается при

движении в плечевом суставе.
Неотложная помощь:
1. Холод на место повреждения.
2. Иммобилизация косынкой.
3. Транспортировка в травматологическое отделение.

Перелом ребер
Жалобы: резкая боль в месте перелома, при переломе нескольких ребер

– боль распространяется на всю половину грудной клетки. Появляется отек,
гематома.

Неотложная помощь:
1. Сдавливающая повязка на грудную клетку.
2. Холод на место повреждения.
3. При открытом переломе ребер, поверх стерильной повязки наклады�

вают воздухонепроницаемую пленку, клеенку и туго прибинтовывают.
4. Госпитализация в хирургическое отделение.

Переломы позвоночника
Жалобы: сильная боль в области перелома, движения резко ограниче�

ны, положение тяжелое, при повреждении спинного мозга развиваются па�
раличи ног, нарушение функций мочевого пузыря и кишечника.

Неотложная помощь:
1. Запрещается усаживать больного или ставить на ноги.
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2. Уложить больного на носилки с твердым щитом, под место перелома
подкладывают мягкий валик.

3. Срочная госпитализация в травматологическое или нейрохирургичес�
кое отделение.

Переломы костей таза
Жалобы: резкая боль в области перелома, усиливающаяся при движе�

нии. Деформация в месте перелома. Могут быть повреждены мочевой пу�
зырь и прямая кишка.

Неотложная помощь:
1. Иммобилизация в положении на спине (на носилках со щитом или

другой твердой поверхностью) с согнутыми в коленях ногами и разведенны�
ми бедрами с подложенным в подколенных ямках валиком.

2. Срочная госпитализация в травматологическое отделение.

Травматический шок
Жалобы: нарушение или отсутствие сознания. Кровотечение.
Неотложная помощь:
1. Временная остановка кровотечения.
2. Искусственная вентиляция легких.
3. Наложение стерильной повязки.
4. Иммобилизация конечностей.
5. Госпитализация в травматологическое отделение.

Перелом основания черепа
Жалобы: отсутствие сознания. При осмотре из носа и ушей вытекает

спинномозговая жидкость.
Неотложная помощь:
1. Уложить больного, голову повернуть набок.
2. Очистить ротовую полость от рвотных масс.
3. Первичная обработка раны и наложение стерильной повязки.
4. Госпитализация в нейрохирургическое отделение.

Раны
Жалобы: боль, кровотечение, отек тканей, повреждение кожных покро�

вов.
Неотложная помощь:
1. Временная остановка кровотечения.
2. Первичная обработка раны, удаление видимых инородных тел, нало�

жение асептической повязки на рану.
3. Госпитализация в хирургическое отделение.
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Термические ожоги
Жалобы: сильная боль в области ожога.
Степени ожогов:
I степень: покраснение и небольшой отек кожных покровов.
II степень: появление пузырей на покрасневшей коже.
III степень: А – наличие струпа серого цвета, отсутствие чувствительно�

сти.
Б – наличие сухого струпа темного цвета, отсутствие чувствительности.
 IV степень: обугливание тканей.
В зависимости от степени и площади ожогов состояние больного может

быть от удовлетворительного до тяжелого.
Неотложная помощь:
1. Вынести пострадавшего из очага термического воздействия.
2. При I степени поражения – охлаждение ожоговой поверхности, сте�

рильная сухая повязка. Дать пить щелочную воду. При ожогах II�III и IV
степени – стерильная повязка или обертывание стерильной простыней.

3. Срочная госпитализация в ожоговый центр.

Химические ожоги
Жалобы: сильная боль в области ожога. Ожог кислотами характерен су�

хим струпом, ожог щелочами – белым мягким струпом, ожог фосфором глу�
боко поражает ткани организма.

Неотложная помощь:
1. Место ожога 10�15 минут промывают проточной водой.
2. Для нейтрализации остатков кислоты используют 2% раствор соды,

для нейтрализации остатков щелочи – 2% раствор уксусной или лимонной
кислоты.

3. При ожоге фосфором опустить поврежденную поверхность в воду и
пинцетом удалить остатки фосфора (делать это в темном месте).

4. Наложить стерильную повязку.
5. Госпитализировать в ожоговое отделение.

Ожог пищевода
Жалобы: сильная пекущая боль в ротоглотке и за грудиной, усиливаю�

щаяся при глотании, рвота кровью. Общее состояние тяжелое, отек и ожог
губ и ротовой полости, участки струпа.

Неотложная помощь:
1. При ожоге кислотами промыть желудок 2% раствором соды, если ще�

лочью – 2% раствором лимонной кислоты или 1% раствором уксусной кис�
лоты.

2. Дать выпить 50�100 мл подсолнечного или оливкового масла.
3. Госпитализация в ожоговое отделение.
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Электротравма
Жалобы: боль в местах входа и выхода электротока («знаки тока»). Мо�

жет наступить клиническая смерть.
Неотложная помощь:
1. Отключить ток, вынести пострадавшего.
2. Если наступила клиническая смерть – искусственная вентиляция лег�

ких.
3. На «знаки тока» наложить стерильную повязку.
4. Госпитализация в реанимационное отделение.

Отморожение
Жалобы: пекущая боль, чувство онемения в отмороженных участках.
I степень отморожения: бледность кожных покровов, шелушение эпи�

дермиса, утрата чувствительности.
II степень отморожения: наличие пузырей, наполненных прозрачной

жидкостью с кровью, отек и синюшность.
III степень отморожения: омертвение кожи.
IV степень отморожения: омертвение мягких тканей и костей.
Неотложная помощь:
1. Постепенное согревание потерпевшего, если возможно в ванне, посте�

пенно повышая температуру воды от 18 градусов по Цельсию до 37 градусов
в течение 20�30 минут.

2.  Наложить сухую стерильную повязку, сверху утеплить.
3. Госпитализация в хирургическое отделение.

Сотрясение головного мозга
Жалобы: головная боль, головокружение, нарушение памяти, тошнота,

рвота. Может быть потеря сознания от кратковременной до длительной.
Неотложная помощь:
1. Уложить больного в горизонтальное положение с повернутой набок

головой.
2. Туалет ротовой полости.
3. При наличии раны наложение стерильной повязки.
4. Иммобилизация головы с помощью подручных средств (скатанная и

свернутая в круг верхняя одежда, валики по бокам головы и т.д.)
5. Госпитализация в нейрохирургическое отделение.

Повреждения органов брюшной полости
Жалобы: общая слабость, боли в животе, тошнота, рвота. Общее состоя�

ние зависит от тяжести повреждения – от удовлетворительного до крайне
тяжелого, при открытом повреждении может быть выпадение органов из
раны.
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Неотлжная помощь:
1. При выпадении органов из раны – их не выправляют, а накрывают

салфеткой, смоченной в физрастовре, обкладывают вокруг ватно�марлевы�
ми валиками.

2. При закрытом повреждении  живота – холод на живот.
3. Срочная госпитализация в хирургическое отделение.

Повреждение почек
Жалобы: боль в поясничной области, слабость, при наличии раны – из

нее вытекает кровь и моча. При закрытом повреждении в моче может быть
кровь.

Неотложная помощь:
1. При закрытых повреждениях – холод на поясничную область.
2. При открытом ранении – повязка на рану.
4. Срочная госпитализация в урологическое отделение.

Повреждение мочевого пузыря
Жалобы: при закрытом повреждении – боль, нарушение мочеиспуска�

ния. При открытом повреждении из раны вытекает кровь и моча.
Неотложная помощь:
1. При закрытом повреждении – холод на низ живота.
2. При открытом повреждении – повязка на область таза, транспорти�

ровка, лежа на животе.
3. Немедленная госпитализация в урологическое отделение.

Местные гнойно0воспалительные заболевания
Жалобы: боль, покраснение, отек мягких тканей в месте воспаления,

может повышаться температура тела, общая слабость. Очень опасны незна�
чительные процессы в области лица.

Неотложная помощь:
1. Наложение стерильной повязки.
2. Выдавливать гнойники ни в коем случае нельзя.
3. Госпитализация в хирургическое отделение.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Кишечная непроходимость
Жалобы: резкая спазматическая боль в брюшной полости, вздутие жи�

вота, рвота желудочным, потом кишечным содержимым, отсутствие стула
и газов.

Неотложная помощь:
1. Срочная госпитализация в стационар.
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Острый аппендицит
Жалобы: боль по всему животу, больше справа, тошнота.
Неотложная помощь:
1. Срочная госпитализация в хирургическое отделение.
При любых острых болях в животе нельзя прикладывать грелку и при�

менять тепло, не давать больному никаких лекарств. Вызвать срочно врача
или «скорую помощь».

Ущемление грыжи
Жалобы: сильная боль в области грыжи, невозможность вправления,

тошнота, может быть рвота.
Неотложная помощь:
1. Ни в коем случае не пытаться вправить грыжу.
2. Вызвать «скорую помощь».

Острая задержка мочеиспускания
Жалобы: боль внизу живота, невозможность помочиться.
Неотложная помощь:
1. Госпитализация в урологическое отделение.

Геморрой
Жалобы: боль в области прямой кишки, при дефекации видна алая кровь,

отек тканей, ущемление геморроидальных узлов, их воспаление.
Неотложная помощь:
1. Госпитализация в проктологическое отделение.

Обморок
В начальной фазе обморок проявляется зевотой, побледнением лица,

холодным потом, ускоренным дыханием, потерей сознания.
Неотложная помощь:
1. Вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть одежду, ворот�

ник, пояс.
2. Дать понюхать нашатырный спирт.
3. Уложить с опущенной вниз головой.

Шок
Пострадавший, находящийся в состоянии шока бледен, лоб покрыт по�

том, зрачки расширены, дыхание и пульс ускорены. При тяжелом шоке цвет
лица пепельный, губы, пальцы, мочки ушей синеют, может быть рвота.

Неотложная помощь:
1. Остановить кровотечение.
2. Иммобилизовать перелом.
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3. Уложить в горизонтальном положении с опущенной головой.
4. В зимнее время тепло укутывают.
5. Транспортировка проводится срочно и бережно в стационар.

Инородные тела
Неотложная помощь:
1. При попадании в глаз песчинок, мушек – оттягивают веко и удаляют

инородное тело чистым носовым платком или кусочком бинта, можно про�
мыть глаз чистой водой.

2. При попадании инородного тела в нос, предлагают, зажав свободную
ноздрю, высморкать инородное тело. Если не удалось, пострадавшего дос�
тавляют в ЛОР�отделение.

3. При попадании в ухо насекомых в него закапывают несколько капель
растительного масла и укладывают больного на пострадавшее ухо через не�
сколько минут. Другие инородные тела удаляют в ЛОР�отделении.

Оживление
Проведение искусственного дыхания способом «изо рта в рот»: постра�

давшего укладывают на спину с запрокинутой головой, одной рукой удер�
живают голову, одновременно пальцами зажимают нос, другой рукой, на�
жимая на подбородок, открывают рот больного, делают глубокий вдох и
вдувают весь воздух в рот больного. 16�19 вдуваний в минуту.

Перед проведением искусственного дыхания необходимо обязательно
очистить ротовую полость от рвотных масс и инородных тел.

10. Деонтологические правила для больного
(этический кодекс больного)

1. В борьбе с болезнью врач и больной – союзники.
2. Большую помощь врачу оказывает пациент, умеющий правильно и

спокойно рассказать о своем состоянии.
Разговаривая с врачом, не волнуйтесь, так как это мешает Вам четко рас�

сказать о своей болезни. Рекомендуется сделать в блокноте предваритель�
ные заметки о своих жалобах, течении болезни и применяемых мерах лече�
ния. Чем точнее Ваши ответы, тем легче распознать и лечить болезнь.

3. Конфликт одного пациента с медицинским персоналом может испор�
тить настроение врачу на весь день и помешать процессу успешного лече�
ния многих больных.

4. Уважение и полное доверие к врачу – человеку, принимающему на
себя часть беды своих пациентов, – важнейшее условие успешного лечения.
Уважительно относитесь ко всем медицинским работникам. Берегите спо�
койствие врача – это залог успешного лечения больного.

5. Уважительно относитесь друг к другу. Разговаривая между собой, под�
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бирайте слова, «как цветы к букету». Помните, что конфликты между боль�
ными отрицательно сказываются на эффективности лечения и работе меди�
цинского персонала.

6. Не говорите о болезни своей и чужой. Нервная система «запоминает»
признаки болезни, и они хуже поддаются лечению.

7. Относитесь к своей болезни с сознанием, что она может быть успешно
преодолена. Оптимистическое отношение к болезни уже само по себе целеб�
но, так как снимает излишние отрицательные эмоции и ускоряет процесс
выздоровления.

8. Учитесь снимать волнение путем расслабления мускулатуры лица и
всего тела, сидя спокойно с закрытыми глазами. От расслабления мышц в
мозг поступают сигналы, способствующие его отдыху, а следовательно, че�
ловек успокаивается.

9. Самолечение во многих случаях опасно. Больной, скептически отно�
сящийся к назначениям врача, подрывает в себе доверие к врачу и тем са�
мым наносит себе вред.

10. Соблюдайте режим и тишину в отделении медико�социальной реаби�
литации.

Посторонний шум мешает лечебному процессу.

11.
1.Больной и родственники
Родственники больных переживают почти такие же психологические

реакции в ответ на стресс тяжелого заболевания, как и сами больные. Их
сила, качество, взаимодействие с реакциями больных часто определяют ха�
рактер семейного климата.

Среди различных типов взаимоотношений можно выделить как позитив�
ные, так и негативные, однако все они представляют собой как бы поиск
адекватности.

Можно выделить преимущественный тип взаимоотношений при доми�
нирующем положении родственника, связав его с особенностями характера
больного:

Тип «шизоидно» акцентуированных родственников (замкнутых, преиму�
щественно интеллектуальных, интровертированных) создает модель нейт�
ральных взаимоотношений.

Тип «циклоидных» родственников (душевных, открытых, экстраверти�
рованных) создает модель партнерских взаимоотношений с больным.

Эпилептоидно�акцентуированные типы (со стремлением к лидерству,
волевые, взрывчатые) чаще создают модель отвержения.

Тревожно�мнительные, или психастеники, наиболее часто навязывают
больным модель гиперопеки.

Истероиды, люди с преобладанием демонстративности, инфантилизма,
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игры, не показывают четкой модели, отличаются лабильностью, хотя в це�
лом их реакции ближе всего к модели отверженности.

В то же время, в преобладающем числе случаев, если трудно выявить ту
или иную акцентуацию, наблюдаются эти же модели, но в определенной
динамике. Так, в первый период столкновения с диагнозом тяжелого забо�
левания или неблагоприятным прогнозом возникает модель «гиперопеки»,
сверхзаботы с одновременным навязыванием больному лжи о диагнозе и
ожидаемыми перспективами. Однако вскоре, «выложив все силы», но не
дождавшись благополучного, по представлению родственников, исхода, вза�
имоотношения переходят в модель отвержения больного. Домашняя ситуа�
ция, требующая постоянного напряжения сил и труда, вызывает желание
от нее «сбежать».

Проходит какое�то время, и на смену является модель «нейтральных»
взаимоотношений. Разум и долг заставляют родственника осуществлять
уход за больным, хотя его чувства, истощенные постоянным напряжением,
тратой душевных и физических сил, испытанием раздражительностью хро�
нического больного, как бы пребывают в апатии, в стороне от больного.

Но вот тесный контакт с больным во время ухода за ним обнаруживает у
родных резервы сил – появляется модель «партнерства», с возвращением
всех эмоциональных переживаний.

Редко, но бывает еще одна модель – жертвенная любовь, способная к пол�
ной самоотверженности, идентификации с больным. К сожалению, в этом
случае судьбы родственников складываются неблагоприятно: они вскоре
заболевают и нередко умирают от тех или иных причин.

Иногда у родственников после смерти близких наблюдается всплеск ду�
ховных и физических сил. Отрешившись на время с уходящим из жизни
любимым человеком от всех земных тревог и радостей, отдавая ему необхо�
димые силы, душой переживая вместе с ним уход из жизни, они, пережив�
шие смерть, в самом деле рождаются заново. И начать «жить заново» без
угрызений совести помогает в данном случае не что иное, как чувство ис�
полненного долга по отношению к умершему.

Участие и забота о тяжелобольном – впоследствии очень важный психо�
логический фактор, снимающий с близкого родственника чувство вины,
возникающее рано или поздно почти у всех родных.

2. Ятрогенные заболевания
Ятрогения – нервно�психическое расстройство, при котором неосторож�

но сказанное, непонятное для больного или неправильно понятое им слово
врача превращается в источник страха, определенной фобии перед тем или
иным заболеванием, заражением с самыми тяжелыми, как представляется
больному, возможно, даже смертельными последствиями. Некоторые вра�
чи в процессе лечения своих больных забывают об их личности, перестают
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замечать, что перед ними страдающий, волнующийся, переживающий че�
ловек. Больной становится для них лишь объектом для тех или иных иссле�
дований, анализов, процедур. В таких случаях разговор даже в присутствии
больного часто сводится к языку цифр, количественных и качественных
показателей анализов, называются формулы, произносятся специфические,
непонятные больному выражения, характеризующие динамику диаграмм
и кривых электро�, кардио�, энцефалографических и других исследований.
Больного не замечают. Он не слышит ни одного понятного, ободряющего
слова, ни одного утешительного, участливого обращения к нему. Такое от�
ношение обижает, пугает больного, он теряет надежду, веру в возможность
своего излечения. Больному не остается ничего другого, как прислушиваться
к разговорам и высказываниям других больных, которые часто оказывают
на него дополнительное отрицательное действие.

Под эрготогенией понимается процесс отрицательного психологическо�
го воздействия одних больных на других в условиях определенной группы,
что ведет к появлению новых симптомов невротического характера или утя�
желению уже имеющихся симптомов заболевания. Психологический кли�
мат в коллективах больных тесно связан с неформальными взаимоотноше�
ниями больных, способствующими их объединению в спонтанные группы.
Наличие активных пациентов (лидеры) вызывает определенное групповое
настроение и отношение больных к врачам, режиму, лечению и перспекти�
вам выздоровления. Отрицательно настроенные «лидеры» представляют
собой существенную опасность для психологического климата любого кол�
лектива больных.

Точное и неукоснительное соблюдение деонтологических принципов вра�
чевания предупредит ятрогенизацию и появление эгротогений.

12. Советы психотерапевта родственникам больных
Если попытаться выразить обычными словами страдания, которые час�

то испытывает больной, то это будет звучать как «страшно, больно, одино�
ко». Поддержка и помощь родных должна изменить ориентацию на проти�
воположную: «не страшно, не больно, не одиноко». Чуткость, милосердие и
внимание к высказанным и невысказанным желаниям больного приобрета�
ют особую значимость.

Отношение к больному родственнику как к личности требует умения слу�
шать, умения служить, умения жить с ним и осуществлять терапию при�
сутствием в условиях домашней среды. Необходимо проявлять крайнее вни�
мание к деталям, которые помогли бы создать максимальную комфортность,
уют болеющему. Дом – это та среда (социальная, бытовая, психологичес�
кая), которая окружает человека, это не только стены квартиры, дом – это,
в первую очередь, близкие, родные, это и любимые предметы, и животные –
словом, все, что его окружает, создает его «Я». Важно быть рядом и разде�
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лять с больным его переживания, давать высокую оценку личности больно�
го и его внутреннему миру (ему часто необходим собеседник), позволять
выражать информацию так, как он ее понимает, давать надежду на уровне
разума, включая мысли о значимости психологической установки на выз�
доровление, которая зависит и от него самого.

Необходимо отвлекать больного: природа, музыка, просмотр программ
телевидения, радио, но наиболее значимо для страдающего – общение и эмо�
циональная поддержка, дарящие эмоции добра и взаимопонимания. При
этом огромную роль играет непосредственный физический контакт, кото�
рый дает ощущение близости, сопереживания, очень естественного контак�
та. Физический контакт, дополняя эмоциональный и интеллектуальный,
предполагает иногда самые обычные действия и поступки: присутствие воз�
ле больного, даже в те минуты, когда он находится в бессознательном состо�
янии; держание за руку, что создает ощущение безопасности; умение всеми
способами отогнать одиночество и осуществить таким образом необходимую
психологическую помощь и поддержку.

13. Головной детский клинический санаторий «Хаджибей»
Включает в себя 3 комплекса.
Комплекс №1, базовый.

Расположение: с. Усатово, Одесской обл.
Профиль лечения: тяжелые патологии нервной системы и опорно�двига�
тельного аппарата. Принимаются дети возрастом от 1,5 до 10 лет.
Размещение: в 2�, 4�местных комнатах, Т, У, Д – на этаже, родителей с
детьми � в 2�местных комнатах.

Лечебно0диагностическая база: нейрофункциональная диагностика с
использованием уникальной аппаратуры � компьютерного энцефалографа,
аппарата «Сономед». Применение иловых грязей Куяльницкого лимана;
водотеплолечение; кабинеты электролечения – электрофорез лекарствен�
ных препаратов, лазеро�, магнито�, КВЧ�, ультразвукотерапия, СМТ;
функциональная терапия, рефлексотерапия; ортопедическая коррекция.
По показаниям – проведение хирургических операций с послеоперацион�
ным уходом в условиях санаторного режима.

Инфраструкутра, досуг: учебно�игровые комнаты, холлы с телевизора�
ми. Сауна, фитобар. Психологи, педагоги, логопеды проводят занятия в
игровой форме в соответствии с индивидуальной реабилитационной
программой ребенка; работают кружки.
Особенности: по научному потенциалу, объему медико�педагогической
реабилитации и социальной адаптации в условиях одного учреждения –
один из лучших центров в Украине.
Адрес: Украина, Одесская обл., с. Усатово, ул. Вернидуба, 1.
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Комплекс №2
Расположение: в с. Холодная балка Одесской обл., в реликтовом парке.
Профиль лечения: органическая патология нервной системы и заболева�
ния опорно�двигательного аппарата. Принимаются дети возрастом от 10
до 15 лет.
Размещение: в 2�, 4�местных комнатах, Т, У, Д; в 6�8�местных комнатах,
Т, У, Д – на этаже.
Лечебно0диагностическая база: водогрязелечение; массажи, лечебная
гимнастика, механотерапия; электролечение; ортопедическая профилак�
тика и лечение; рефлексотерапия, психолого�педагогическая и логопеди�
ческая коррекция.
Инфраструктура, досуг: 9�летняя школа, учебный комплекс; центр
профессионального обучения с мастерскими, необходимым оборудовани�
ем.
Особенности: комплексный подход, сочетающий медицинскую, психоло�
гическую реабилитацию и социальную адаптацию, профессиональное
обучение.
Адрес: Украина, Одесская обл., Беляевский район, с. Холодная Балка, ул.
Санаторная,1

Комплекс №3, Отделение реабилитации детей с заболеваниями глаз.
Расположение: в курортном районе г. Одессы.
Профиль лечения: офтальмологический. Принимаются дети возрастом от
5 до 15 лет.
Размещение: в 2�4�местных номерах, Т, У, Д; 6�8�местных комнатах, Т, У,
Д – на этаже.
Лечебно0диагностическая база: большой объем диагностических исследо�
ваний; электролечение – электростимуляция, электрофорез, медицинские
манипуляции на глазных яблоках, плеопто�ортоптика, комплексная
система специальных упражнений; климатотерапия.

Инфраструктура, досуг: 9�летняя школа, учебно�игровые комнаты;
фитобар; артпрограммы.

Особенности: высокий профессионализм специалистов; консультации
профессоров Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.
Филатова.

Адрес: Украина, г. Одесса, пер. Кирпичный, 2.
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РАЗДЕЛ V. ТРУДОУСТРОЙСТВО
КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ (ВИТЯГ)

 ГЛАВА I

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України
 Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх пра�

цівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості
роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню
на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцнен�
ню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо сусп�
ільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.

 Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, все�
мірну охорону трудових прав працівників.

Стаття 2. Основні трудові права працівників
 Право громадян України на працю, � тобто на одержання роботи з оп�

латою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, �
включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпе�
чується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості на�
селення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової ква�
ліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюва�
них у результаті переходу на ринкову економіку.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового
договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізич�
ною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів
про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані
відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об’єднання в про�
фесійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів)
у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством,
установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціаль�
ного страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової
втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на пра�
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во звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від харак�
теру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбаче�
них законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

 Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу
 При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін

випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому
доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі
(розпорядженні) про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про
працю.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не
досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення профес�
ійних навчально�виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчен�
ня вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи
альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу
відповідно до рекомендації медико�соціальної експертизи. Випробування
не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при
переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а
також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

 Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановле�

но законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в ок�
ремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, �
шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може пере�
вищувати одного місяця.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’яз�
ку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк
випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протя�
гом яких він був відсутній.

( Стаття 27 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938�11 від
27.05.88; Законами N 871�12 від 20.03.91, N 263/95�ВР від 05.07.95 )

 Стаття 36. Підстави припинення трудового договору
Підставами припинення трудового договору є:
1) угода сторін;
2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли тру�

дові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу
про їх припинення;

3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на
альтернативну (невійськову) службу;

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39),
з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на
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вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво тру�
довим колективом органу (стаття 45);

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в ус�
танову, організацію або перехід на виборну посаду;

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість ра�
зом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від про�
довження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці;

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено
(крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до
позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість про�
довження даної роботи;

8) підстави, передбачені контрактом.
Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не при�

пиняє дії трудового договору.
У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації

(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового до�
говору працівника продовжується.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповнова�
женого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або шта�
ту працівників (пункт 1 частини першої статті 40).
  Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений

строк, з ініціативи працівника
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невиз�

начений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган
письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з ро�
боти за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати робо�
ту (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини
на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість
проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку
або дитиною�інвалідом;

Догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або
інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а
також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган
повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

 Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнен�
ня не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, влас�
ник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою
раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого прац�
івника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в ук�
ладенні трудового договору.

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий до�
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говір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган
не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового
договору.

Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи
працівника

Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23) підлягає розірван�
ню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності,
які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власни�
ком або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колектив�
ного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною пер�
шою статті 38 цього Кодексу.

Спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в
загальному порядку, встановленому для розгляду трудових спорів.

Стаття 39>1. Продовження дії строкового трудового договору на невиз>
начений строк

Якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 статті
23) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх
припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначе�
ний строк.

Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за ви�
нятком випадків, передбачених частиною другою статті 23, вважаються
такими, що укладені на невизначений строк.

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи  власника або
уповноваженого ним органу

 Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строко�
вий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути ро�
зірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реор�
ганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи,
організації, скорочення чисельності або штату працівників;

( Пункт 1�1 статті 40 втратив чинність на підставі Закону N 92/94�ВР
від 12.07.94 )

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або викону�
ваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які
перешкоджають продовженню даної роботи;

3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обо�
в’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутріш�
нього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися
заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

 4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин про�
тягом робочого дня) без поважних причин;

5) нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд
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внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності
і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збере�
ження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівника�
ми, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або про�
фесійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлен�
ня працездатності або встановлення інвалідності;

6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю робо�
ту;

7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або ток�
сичного сп’яніння;

8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) май�
на власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи по�
становою органу, до компетенції якого входить накладення адміністратив�
ного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

( Пункт 9 частини першої статті 40 виключено на підставі Закону N 1356�
XIV ( 1356�14 ) від 24.12.99 ) Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1,
2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за
його згодою, на іншу роботу.

(Частину третю статті 40 виключено на підставі Закону N 6/95�ВР від
19.01.95)

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або упов�
новаженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім
звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування праців�
ника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації
підприємства, установи, організації.

(Стаття 40 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6237�10 від
21.12.83, N 2444�11 від 27.06.86, N 5938�11 від 27.05.88; Законами N 871�
12 від 20.03.91, N 6/95�ВР від 19.01.95, N 263/95�ВР від 05.07.95, N 2343�
XII ( 2343�12 ) від 14.05.92 � в редакції Закону N 784�XIV ( 784�14 ) від
30.06.99 � набирає чинності з 1 січня 2000 року, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1356�XIV ( 1356�14 ) від 24.12.99 ).
Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціати>

ви власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями
працівників за певних умов Крім підстав, передбачених статтею 40

цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваже>
ного ним органу може бути розірваний також у випадках:

1) одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником
підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представ�
ництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступни�
ками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його за�
ступниками, а також службовими особами митних органів, державних по�
даткових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службовими
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особами державної контрольно�ревізійної служби та органів державного
контролю за цінами;

1�1) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслі�
док чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, ниж�
чих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати;

2) винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або
товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з
боку власника або уповноваженого ним органу;

3) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморально�
го проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

 Розірвання договору у випадках, передбачених цією статтею, прова�
диться з додержанням вимог частини третьої статті 40, а у випадках, пе�
редбачених пунктами 2 і 3, � також вимог статті 43 цього Кодексу.

Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при  вивільненні
працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами

в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі
надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю
праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в за�
лишенні на роботі надається:

1) сімейним � при наявності двох і більше утриманців;
2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробіт�

ком;
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному

підприємстві, в установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбо�

вих закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поши�

рюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” ( 3551�12 );

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціо�
налізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, органі�
зації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п’яти років з часу
повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служ�
би та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, � протягом
двох років з дня звільнення їх зі служби.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям
працівників, якщо це передбачено законодавством України.
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 Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу
 Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

1) для працівників віком від 16 до 18 років � 36 годин на тиждень, для
осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в
період канікул) � 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального
року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини макси�
мальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього
пункту для осіб відповідного віку;

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці,
� не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами
праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, зат�
верджується в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робо�
чого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок
власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають
дітей віком до чотирнадцяти років або дитину�інваліда.

Стаття 52. П’ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість
щоденної роботи.

 Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з дво�
ма вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість що�
денної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового
розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповно�
важений ним орган за погодженням з профспілковим комітетом підприє�
мства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робо�
чого тижня (статті 50 і 51).

На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером ви�
робництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тиж�
ня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним
вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної
роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 го�
дин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється влас�
ником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковим коміте�
том з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за по�
годженням з місцевою Радою народних депутатів.

Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових,
неробочих і вихідних днів.

Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи
працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу, ско�
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рочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному
робочому тижні.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робо�
чому тижні не може перевищувати 5 годин.

Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час.
При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скоро�

чується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для
яких уже передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першої і
частина третя статті 51).

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це
необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах,
а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним
вихідним днем.

Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.
Стаття 55. Заборона роботи в нічний час

Забороняється залучення до роботи в нічний час:
1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття

176);
2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192);
3) інших категорій працівників, передбачених законодавством.
Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком випадків, пе�

редбачених статтею 175 цього Кодексу. Робота інвалідів у нічний час до�
пускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним
рекомендаціям (стаття 172).

Стаття 56. Неповний робочий час
 За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним орга�

ном може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом не�
повний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної
жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину�
інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює
догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник
або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний
робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьо�
ваному часу або залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь�яких
обмежень обсягу трудових прав працівників.

 Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт.
До надурочних робіт (стаття 62) забороняється залучати:

1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття
176);

2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192);
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3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно�
технічних училищах без відриву від виробництва, в дні занять (стаття 220).

Законодавством можуть бути передбачені і інші категорії працівників,
що їх забороняється залучати до надурочних робіт.

Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або ди�
тину�інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою
(стаття 177).

Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і
за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172).

Стаття 172. Застосування праці інвалідів.
 У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповнова�

жений ним орган покладається обов’язок організувати навчання, переква�
ліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомен�
дацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний ро�
бочий тиждень та створити пільгові умови праці.

Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх
згоди не допускається (статті 55, 63).

Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від
трьох до чотирнадцяти років або дітей>інвалідів, до надурочних робіт і

направлення їх у відрядження.
Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей�

інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у
відрядження без їх згоди.

Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком
до чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і

подання їм матеріальної допомоги.
Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності вида�

вати вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років
або дітей�інвалідів, путівки до санаторіїв та будинків відпочинку безкош�
товно або на пільгових умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу.

Стаття 255. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообо�
в’язковим державним соціальним страхуванням працівникам, а в деяких
випадках і членам їх сімей, умови їх надання та розміри визначаються за�
конами України з окремих видів загальнообов’язкового державного соц�
іального страхування, іншими нормативно�правовими актами, які містять
норми щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Стаття 256. Пенсійне забезпечення
Працівники та члени їх сімей мають право на державне пенсійне забез�

печення за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, а та�
кож за вислугу років відповідно до закону.
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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РОБОЧЕ МІСЦЕ ІНВАЛІДА І ПРО ПОРЯДОК

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ

  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

 від 3 травня 1995 р. N 314

1. Робоче місце інваліда � це окреме робоче місце або ділянка виробни�
чої площі на підприємстві (об’єднанні), в установі та організації (далі �
підприємство) незалежно від форм власності та господарювання, де ство�
рено необхідні умови для праці інваліда.

2. Робочим місцем інваліда може бути:
* звичайне робоче місце, якщо за умовами праці та з урахуванням фізич�

них можливостей інваліда воно може бути використано для його працев�
лаштування;

* спеціалізоване робоче місце інваліда � робоче місце, обладнане спец�
іальним технічним оснащенням, пристосуваннями і пристроями для праці
інваліда залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних форм захво�
рювання та з урахуванням рекомендації медико�соціальної експертної
комісії (МСЕК), професійних навичок і знань інваліда. Це робоче місце
може бути створено як на виробництві, так і вдома.

3. Робоче місце інваліда вважається створеним, якщо воно відповідає
встановленим вимогам робочого місця для інвалідів відповідної нозології,
атестоване спеціальною комісією підприємства за участю представників
МСЕК, органів Держнаглядохоронпраці, громадських організацій
інвалідів, і введено в дію шляхом працевлаштування на ньому інваліда.
(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 (19�2002�п)
від 10.01.2002)

 4. Місцеві органи соціального захисту населення разом із громадськи�
ми організаціями інвалідів з урахуванням рекомендацій МСЕК, побажань
інвалідів, їхніх професійних навичок і знань готують пропозиції щодо ство�
рення нових робочих місць, у тому числі для роботи з гнучкими формами
зайнятості, і передають їх відділенням Фонду соціального захисту інвалідів
і центрам зайнятості.
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5. Підприємства розробляють заходи щодо створення робочих місць для
інвалідів, включають їх до колективного договору, інформують центри зай�
нятості, місцеві органи соціального захисту населення та відділення Фон�
ду соціального захисту інвалідів про створення (пристосування ) робочих
місць для працевлаштування інвалідів.

6. Центри зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів
ведуть облік призначених для працевлаштування інвалідів робочих місць,
створюваних понад встановлений норматив, за термінами введення їх у дію,
виробничим профілем, умовами і характером роботи.

7. Підприємствам, які забезпечують норматив робочих місць, призна�
чених для працевлаштування інвалідів, за рахунок коштів Фонду соціаль�
ного захисту інвалідів надається цільова позика на створення робочих
місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у порядку, встанов�
леному постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1767
(1767�2001�п). (Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 19 (19�2002�п) від
10.01.2002)

8. Інваліди, які не мають змоги працювати на підприємствах (у тому
числі на спеціалізованих), можуть займатися надомною формою праці
відповідно до рекомендацій МСЕК та з урахуванням побутових умов.

9. Місячні завдання інвалідів, які перебувають у трудових відносинах з
підприємством і працюють вдома, мають індивідуальний характер і кори�
гуються підприємством з урахуванням результатів праці. Для виконання
роботи вдома підприємство забезпечує інвалідів основною і допоміжною
сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, інструментами, пристосуван�
нями тощо.

10. Працевлаштування інвалідів здійснюється державною службою зай�
нятості, органами Мінсоцзахисту, місцевими Радами народних депутатів,
громадськими організаціями інвалідів з урахуванням побажань, стану здо�
ров’я інвалідів, їхніх здібностей і професійних навичок відповідно до вис�
новків МСЕК.

11. Місцеві органи соціального захисту населення:
* виявляють інвалідів, які бажають працювати і спроможні реалізува�

ти свої здібності та можливості на підставі індивідуальних програм реабі�
літації;

* щомісячно надсилають державній службі зайнятості списки інвалідів,
які виявили бажання працювати, із зазначенням професій, спеціальнос�
тей;

* (Абзац четвертий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N
19 (19�2002�п) від 10.01.2002) подають державній службі зайнятості заяв�
ки на професійне навчання інвалідів;

* ведуть інформаційний банк даних про інвалідів, які працюють і ба�
жають працювати.
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12. Державна служба зайнятості:
* веде облік інвалідів, які звернулися за допомогою у працевлаштуванні;
* веде облік робочих місць підприємств, на які можуть бути працевлаш�

товані інваліди;
* сприяє працевлаштуванню інвалідів, які звернулися з таким прохан�

ням, з урахуванням рекомендацій МСЕК;
* надає консультації інвалідам з питань працевлаштування, умов і оп�

лати праці, професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідго�
товки, можливостей навчання;

* направляє на професійне навчання непрацюючих інвалідів першої,
другої та третьої груп за рахунок коштів Фонду соціального захисту
інвалідів; (Абзац шостий пункту 12 в редакції Постанови КМ N 19 (19�2002�
п) від 10.01.2002);

* щоквартально подає місцевим органам соціального захисту населен�
ня інформацію про працевлаштування інвалідів згідно з формою держав�
ної статистичної звітності та первинного обліку, затвердженою Мінстатом.

13. Відділення Фонду соціального захисту інвалідів:
* (Абзац другий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ N 19

(19�2002�п) від 10.01.2002)
* (Абзац третій пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ N 19

(19�2002�п) від 10.01.2002)
* розглядають пропозиції підприємств щодо створення додаткових (по�

над установлений норматив) робочих місць, призначених для працевлаш�
тування інвалідів;

* здійснюють контроль за створенням підприємствами робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів;

* (Абзац шостий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ N 19
(19�2002�п) від 10.01.2002)

14. Підприємства:
* у межах доведеного нормативу створюють за власні кошти робочі місця

для працевлаштування інвалідів;
* щорічно до 1 лютого року, що настає за звітним, подають відділенням

Фонду соціального захисту інвалідів відомості про середню річну заробіт�
ну плату на підприємстві, середньооблікову чисельність штатних праців�
ників облікового складу та про кількість працюючих інвалідів; (Абзац
третій пункту 14 в редакції Постанови КМ N 19 (19�2002�п) від 10.01.2002);

* визначають види виробництв, цехи та дільниці, де доцільно викорис�
товувати працю інвалідів;

* інформують державну службу зайнятості та місцеві органи соціаль�
ного захисту населення про вільні робочі місця та вакантні посади, на яких
може використовуватися праця інвалідів;

* створюють для інвалідів умови праці з урахуванням індивідуальних
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програм реабілітації, забезпечують соціально�економічні гарантії, перед�
бачені чинним законодавством;

* запроваджують у разі потреби посади інструкторів�перекладачів для
роботи з глухими працівниками;

* розробляють і затверджують інструкцію про робоче місце
інваліда.

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

С 1 января 2005 года, в связи с изменениями в законодательстве, для
многих предприятий стал актуальным вопрос по трудоустройству инвали�
дов и надлежащему оформлению документации на каждое занятое ими
рабочее место.

В соответствии со ст. 17 Закона Украины от 21.03.91 N 875�XII “Об ос�
новах социальной защищенности инвалидов в Украине” (далее по тексту �
Закон), в целях реализации творческих и производственных способностей
инвалидов и с учетом индивидуальных программ реабилитации им обес�
печивается право работать на предприятиях (объединениях), в учрежде�
ниях и организациях с обычными условиями труда, в цехах и на участках,
где применяется труд инвалидов.

Закон определяет само право инвалида быть трудоустроенным на пред�
приятиях (объединениях), в учреждениях и организациях с обычными ус�
ловиями труда.

Статьей 19 указанного Закона устанавливается норматив рабочих мест
по обеспечению трудоустройства инвалидов для предприятий (объедине�
ний), учреждений и организаций независимо от форм собственности и хо�
зяйствования в размере четырех процентов от общей численности работа�
ющих, а если работает от 15 до 25 человек � в количестве одного рабочего
места.

За несоблюдение указанных требований предусматривается уплата со�
ответствующим отделениям Фонда [Украины] социальной защиты инва�
лидов штрафных санкций, сумма которых определяется в размере сред�
ней годовой заработной платы на соответствующем предприятии (в объе�
динении), в учреждении, организации за каждое рабочее место, не занятое
инвалидом.

Порядок уплаты предприятиями (объединениями), учреждениями и
организациями штрафных санкций в отделения Фонда социальной защи�
ты инвалидов, аккумуляции, учета и использования этих средств утверж�
ден постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2001 N 1767.

Для трудоустройства инвалидов предприятия создают за собственные
средства рабочие места для инвалидов на участках, где целесообразно ис�
пользовать их труд.
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В соответствии с пунктом 3 Положения о рабочем месте инвалида и о
порядке трудоустройства инвалидов, утвержденного постановлением Ка�
бинета Министров Украины от 3 мая 1995 г. № 314, рабочее место инвали�
да считается созданным, если оно соответствует установленным требова�
ниям рабочего места для инвалидов соответствующей нозологии, аттесто�
вано специальной комиссией предприятия при участии представителей
МСЭК, органов Госнадзорохрантруда, общественных организаций инвали�
дов, и введено в действие путем трудоустройства на него инвалида.

С целью определения соответствия созданных для инвалидов условий
труда установленным нормам проводится аттестация рабочего места инва�
лидов.

В настоящее время отдельный порядок аттестации рабочих мест для
инвалидов, которым предприятия могли бы руководствоваться при созда�
нии таких рабочих мест, действующим законодательством не предусмот�
рен.

Проведение аттестации рабочих мест для инвалидов на предприятии не
требует наличие лицензии, так как указанная процедура:

а) не является видом деятельности предприятия;
б) не входит в перечень видов хозяйственной деятельности, которые

подлежат лицензированию, установленных статьей 9 Закона Украины “О
лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности” от 1 июня
2000 года N 1775�III.

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это комплексная оценка
всех факторов производственной среды и трудового процесса, сопутствую�
щих социально�экономических факторов, которые влияют на здоровье и
работоспособность работников в процессе трудовой деятельности.

Проводить аттестацию рабочих мест для инвалидов следует руковод�
ствуясь:

Положением о рабочем месте инвалида и о порядке трудоустройства
инвалидов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украи�
ны от 3 мая 1995 г. № 314.

Методическими рекомендациями для проведения аттестации рабочих
мест по условиями труда, утвержденных постановлением Министерства
труда Украины от 01.09.92 р. N 41.

Инструкцией по заполнению Карты условий труда при проведении ат�
тестации рабочих мест, Министерства труда Украины от 30.11.92 г. N 06�
41�48 , Министерства здравоохранения Украины от 27.11.92 г.

Письмом Фонда Украины социальной защиты инвалидов “Относитель�
но трудоустройства инвалидов” от 14.04.2004 г. N 06ю�135/567�196/1.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ

1. Издание приказа директора о проведении аттестации.
Приказ:
� определяет основу и задание аттестации;
� утверждает состав, председателя и секретаря постоянно действующей

аттестационной комиссии, определяет ее полномочие, в случае необходи�
мости � состав цеховых (структурных) аттестационных комиссий;

� устанавливает сроки и графики проведения подготовительных работ
в структурных подразделениях предприятия;

� определяет взаимодействие с заинтересованными государственными
органами и общественными организациями (экспертизой условий труда,
эпидемиологической санитарно службой).
2. Создание аттестационной комиссии.

Законодательство не содержит обязательных норм о составе комиссии.
В состав аттестационной комиссии рекомендуется вводить главных спе�

циалистов, работников отдела кадров, труда и заработной платы, охраны
труда, органов здравоохранения предприятия, представителей обществен�
ных организаций.

В состав комиссии обязательно должны входить представители:
� МСЭК;
� органов Госнадзорохранруда;
� Общественных организаций инвалидов.

3. Формирование правовой и справочной нормативной базы и организация
ее изучения.
4. Проверка соблюдения инструкций по охране труда для инвалидов.
5. Определение перечня рабочих мест, подлежащих аттестации.
6. Составление Карты условий труда на каждое аттестуемое рабочее
место.

Карта труда – это документ, в котором помещаются количественные
и качественные характеристики факторов производственной среды и тру�
дового процесса, гигиеническая оценка условий труда, рекомендации от�
носительно их улучшения, предложенные льготы и компенсации.
7. Определение нормативного значения параметров, факторов производ�
ственной среды и трудового процесса, используя систему стандартов бе�
зопасности труда, санитарные нормы и правила, другие регламенты.

Указанные нормативы для рабочего места инвалида определяются ин�
дивидуально с учетом психо�физических особенностей каждого будущего
работника.
8. Исследованияпутем визуального осмотра рабочего места инвалида.
9. Оценка рабочего места с учетом воздействия на работника всех фак�
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торов производственной среды и трудового процесса, совокупных факто�
ров технического и организационного уровня условий труда, степени рис�
ка повреждения здоровья.
10. Составление паспорта рабочего места.
11. Оформление заключения аттестационной комиссии. Составление про�
токолов и актов.

Материалы аттестации рабочих мест после проведения аттестации со�
ставляют:

� аттестационный паспорт рабочего места, занятого инвалидом;
� карту условий труда по аттестации рабочего места, занятого инвали�

дом;
� протоколы заседания комиссии по аттестации рабочего места, занято�

го инвалидом;
� аттестационный паспорт созданного рабочего места для трудоустрой�

ства инвалида;
� протоколы заседания комиссии по аттестации созданного рабочего

места для инвалида на предприятии;
� индивидуальные программа реабилитации инвалидов.
Материалы аттестации рабочих мест являются документами строгой

отчетности и хранятся на предприятии на протяжении 50 лет.
На основании заключения аттестационной комиссии производится зак�

лючение трудового договора с инвалидом и он может быть допущен к ис�
полнению трудовых обязанностей на предоставленном рабочем месте.

Использованные нормативные акты:
Положение о рабочем месте инвалида и о порядке трудоустройства ин�

валидов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от
3 мая 1995 г. № 314.

Методические рекомендации для проведения аттестации рабочих мест
по условиями труда, утвержденные постановлением Министерства труда
Украины от 01.09.92 р. N 41.

Инструкция по заполнению Карты условий труда при проведении атте�
стации рабочих мест, Министерства труда Украины от 30.11.92 г. N 06�41�
48 , Министерства здравоохранения Украины от 27.11.92 г.

Письмо Фонда Украины социальной защиты инвалидов “Относительно
трудоустройства инвалидов” от 14.04.2004 г. N 06ю�135/567�196/1.
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РАЗДЕЛ VI. НАДДАННЯ ПЕНСIЙ, КОМПЕНСАЦIЙ

 ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям,
які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців,

які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі
Миротворчих Сил ООН

(ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 р. N 290)

1. Це Положення визначає порядок виплати в Україні компенсаційних
сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військо"
вої служби у складі Миротворчих Сил ООН.

Виплата зазначених компенсаційних сум провадиться у конвертованій
валюті (доларах США) або в національній валюті України за офіційним кур"
сом Національного банку на день виплати (за бажанням їх одержувачів).

2. Виплата компенсаційних сум провадиться Пенсійним фондом за ра"
хунок коштів державного бюджету, що перераховуються в кожному конк"
ретному випадку Пенсійному фонду Міністерством фінансів.

3. Кабінет Міністрів України через Постійне представництво України
при ООН звертається до Секретаріату ООН з проханням відшкодувати як
проведені витрати на виплату компенсаційних сум, так і наступні витрати
на потреби, зазначені в пункті 8 цього Положення.

Розрахунок цих витрат у конвертованій валюті (доларах США) прова"
диться Пенсійним фондом разом з органом, який призначає пенсію.

4. Коло осіб, які мають право на одержання компенсаційних сум за за"
гиблих військовослужбовців, визначається відповідно до статей 30 і 31 За"
кону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб на"
чальницького і рядового складу органів внутрішніх справ” ( 2262"12 ). При
цьому батьки і дружина (чоловік) мають право на їх одержання незалежно
від віку та працездатності.

5. Компенсаційні суми виплачуються в разі:
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* встановлення інвалідності в межах одного року з дня поранення, кон"
тузії, травми або каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків
військової служби у складі Миротворчих Сил ООН;

* загибелі військовослужбовця в період виконання обов’язків військо"
вої служби у складі Миротворчих Сил ООН або його смерті протягом одно"
го року внаслідок одержаних в період цієї служби поранення, контузії,
травми або каліцтва.

6. Компенсаційні суми виплачуються одноразово у таких розмірах:
* у разі встановлення I групи інвалідності " 65 тис., II групи " 55 тис. і

III групи " 40 тис. доларів США;
* у разі загибелі або смерті військовослужбовця " 105 тис. доларів США.
7. У разі встановлення інвалідам II і III груп протягом одного року з дня

поранення, контузії, травми або каліцтва більш високої групи інвалідності
або смерті інваліда виплачується в установленому порядку різниця в роз"
мірах компенсаційних сум, зазначених у пункті 6.

8. Пенсійне забезпечення військовослужбовців, які стали інвалідами,
а також членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконан"
ня обов’язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, і надан"
ня їм пільг здійснюється в порядку, визначеному Законами.

 ПОРЯДОК
 обчислення пенсій по інвалідності, що

 настала внаслідок каліцтва чи захворювання,
 і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок

 Чорнобильської катастрофи

(ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 травня 1997 р. N 523)

1. Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворю"
вання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильсь"
кої катастрофи відповідно до статей 54 і 57 Закону України “Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” (796"12 ) можуть призначатися за бажанням громадянина із
заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 " 1990 роках, у
розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із
законодавством.

Для обчислення пенсій середньомісячний фактичний заробіток визна"
чається за будь"які 12 місяців підряд роботи у зоні відчуження в 1986 "
1990 роках.

Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження з дня аварії не менше ніж
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12 місяців підряд, за її бажанням пенсія може обчислюватись із заробітку
за будь"який повний календарний місяць роботи в цій зоні.

Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження на промисловому майдан"
чику Чорнобильської АЕС не менше ніж 12 місяців у період з 26 квітня
1986 р. до 1 серпня 1987 р., за її бажанням пенсія може обчислюватися із
заробітку за будь"який повний календарний місяць роботи в цій зоні.
(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 666 (666"2002"п)
від 17.05.2002).

Якщо особа пропрацювала у зоні відчуження на промисловому майдан"
чику Чорнобильської АЕС не менше ніж 12 місяців у період з 26 квітня
1986 р. до 1 серпня 1987 р. і виводилася із зони Чорнобильської АЕС за
медичними показниками у зв’язку з переопроміненням, за її бажанням
пенсія може обчислюватися із заробітку за будь"який повний календар"
ний місяць роботи на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС.
(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 666 (666"2002"п)
від 17.05.2002).

У разі коли особа пропрацювала у зоні відчуження менше ніж 12 місяців
підряд, середньомісячний заробіток визначається шляхом ділення його за"
гальної суми за повні календарні місяці роботи на кількість цих місяців.

Якщо робота провадилася вахтовим методом, визначення тривалості
роботи у зоні відчуження і середньомісячного заробітку для обчислення
пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менше ніж
14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.

Якщо особа пропрацювала у 1986 " 1990 роках у зоні відчуження мен"
ше календарного місяця, пенсія обчислюється за її бажанням із заробітку,
одержаного за роботу у зоні відчуження за весь фактично відпрацьований
час, в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років,
без додавання суми заробітку за період роботи за межами зони відчужен"
ня. У такому разі заробіток за весь фактично відпрацьований час ділиться
на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4. Коли
дні роботи припали на вихідні і святкові дні, розрахунок заробітку за 25,4
робочих дня здійснюється у такому ж порядку, як і за роботу у робочі дні,
а доплата за вихідні і святкові дні нарахована за фактично відпрацьова"
ний час, з урахуванням установленої кратності, додається до суми обчис"
леного заробітку.

У разі коли кількість відпрацьованих днів у неповному календарному
місяці роботи більше від 25,4, пенсія обчислюється із заробітку за фактич"
но відпрацьований час.

У всіх випадках премія, передбачена підпунктом 3 пункту 1 постанови
Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради від 10 червня 1986 р. N 207"7 (не більше
за 400 крб. на місяць), що була визначена умовами оплати праці для осіб,
які безпосередньо брали участь в роботах, пов’язаних з ліквідацією
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наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і запобіганням забрудненню на"
вколишнього середовища, після цього розрахунку додається до суми об"
численого заробітку.

Для осіб, які працювали у зоні відчуження менше місяця та захворіли
на променеву хворобу, пенсія обчислюється згідно із статтею 57 Закону
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внас"
лідок Чорнобильської катастрофи”.

Пенсії призваних на військові збори військовозобов’язаних, які брали
участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та працювали
у зоні відчуження в 1986"1990 роках, призначаються із заробітку, який
вони одержували за основним місцем роботи, з урахуванням фактично
відпрацьованого часу у зоні відчуження, характеру виконуваної роботи,
місця і тривалості робочого дня (незалежно від періоду проведення розра"
хунку оплати праці за умови, якщо цей розрахунок проведено на підставі
первинних документів про місце роботи і тривалість робочого дня згідно із
сумарною кратністю оплати праці, встановленою у відповідні періоди за
зонами небезпеки: у III зоні " 5, II " 4, у I зоні " 3). При цьому в усіх випад"
ках заробітна плата для розрахунку пенсії не повинна бути нижчою від фак"
тично одержаної суми у зазначений період. (Абзац дванадцятий пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1240 (1240"2004"п) від
22.09.2004).

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчис"
лення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986 " 1990 роках не може пере"
вищувати 3 тис. карбованців.

2. Обчислення і призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслі"
док каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку, одержаного за роботу
за межами зони відчуження, провадиться на загальних підставах відпові"
дно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра"
хування” (1058"15). (Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 268 (268"2004"п) від 04.03.2004)

3. Середньомісячний заробіток осіб, віднесених до категорії 1,
інвалідність яких настала у зв’язку з Чорнобильською катастрофою і які
працювали за межами зони відчуження, обчислюється згідно із статтею
57 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраж"
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, а пенсії призначаються відпо"
відно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра"
хування” (1058"15). (Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 268 (268"2004"п) від 04.03.2004)

4. В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановле"
но зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

* по 1 групі інвалідності " 10 мінімальних пенсій за віком;
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* по 2 групі інвалідності " 8 мінімальних пенсій за віком;
* по 3 групі інвалідності " 6 мінімальних пенсій за віком.
5. Розмір соціальної пенсії дітям"інвалідам віком до 16 років, захворю"

вання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, підвищується на
100 процентів від розміру, передбаченого пунктом “в” статті 94 Закону Ук"
раїни “Про пенсійне забезпечення”, і не може бути нижчим 3 мінімальних
пенсій за віком.

Розміри пенсій інвалідам з дитинства віком від 16 до 18 років, захворю"
вання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути ниж"
чими:

* по 1 групі інвалідності " 10 мінімальних пенсій за віком;
* по 2 групі інвалідності " 8 мінімальних пенсій за віком;
* по 3 групі інвалідності " 6 мінімальних пенсій за віком.
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РАЗДЕЛ VII. ЛЬГОТЫ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ

 ПЕРЕЛІК
  Товарів спеціального призначення для інвалідів, операції з продажу

яких звільняються від обкладення
 податком на додану вартість

(ЗАТВЕРДЖЕНО постановою
Кабінету Міністрів України

від 1 вересня 1997 р. N 982)

Протезно	ортопедичні вироби та спеціальні  засоби пересування
Протези верхніх і нижніх кінцівок, апарати і тутори, корсети
Взуття ортопедичне та на протези
Дрібні протезно#ортопедичні вироби:
 обтуратори
 підколінники
 реклинатори
 наколінники
 протези молочної залози в чохлі
 рукавиці та рукавички шкіряні
 устілки ортопедичні, вкладні пристрої
 ліфи для кріплення протезів молочної залози
 суспензорії
 бандажі грижові індивідуальні односторонні та двосторонні
 бандажі лікувальні
 черевички вкладні у взуття
 пристосування відвідні при уродженому вивиху у дітей
 шини	розпірки
 косметичні гільзи гомілки при атрофії м’язів
 штанці профілактичні для сповивання новонароджених
 поясні бандажі для кріплення протезів

Засоби малої механізації для будинків інвалідів та людей похилого віку
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Індивідуальні пристосування та засоби реабілітації
Засоби пересування, крім підакцизних
Калоприймачі
Сечоприймачі

Напівфабрикати та комплектуючі вироби до протезно#ортопедичних
виробів:
 трубки еластичні бавовняні
 плити пресовані з коркової композиції
 елементи опорні вологопоглинаючі
 оболонки	панчохи, оболонки	конуси для протезів нижніх і верхніх

кінцівок
 чохли вовняні, бавовняні, еластичні на кукси нижніх і верхніх кінцівок
 чохли пакувальні для протезно	ортопедичних виробів
 кисті до протезів верхніх кінцівок та комплектуючі деталі до них
 заготовки гільз та гільзи куксоприймальні до протезів
 штучні ступні та комплектуючі деталі до них
 колінні механізми та комплектуючі деталі до них
 шини до протезів і апаратів
 вузли та деталі до протезів нижніх і верхніх кінцівок
 палиці, милиці та наконечники до них
 шкіряні та металеві напівфабрикати до протезно	ортопедичних виробів
 пружини бандажні
 гумотехнічні та пластмасові вироби до засобів пересування і засобів

малої механізації
 пристрої та насадки до робочих протезів для самообслуговування та

праці інвалідів
 оболонки косметичні для протезів
 затискачі панчішні для лікувальних бандажів
 буфери гумові для штучних ступнів
 ключі до протезів
 планшетки пластмасові
 вакуумні клапани
 опори пластмасові
 котушки до протезів за Полонським
 підставки	тумбочки пластмасові та черевички для них
 деталі до калоприймачів
 комплектуючі деталі до засобів малої механізації та засобів пересування
 елементи живлення (акумулятори) для протезів верхніх кінцівок
 електроприводи для протезів верхніх кінцівок
 напівфабрикати протезів для купання
 системи управління протезами
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 коски пресовані з коркової композиції
 адаптери, регулювально	з’єднувальні пристрої до протезів

  Товари спеціального призначення
 для інвалідів по слуху
Апарат індуктивного зв’язку типу “АІС”
Індикатор рівня гучності мови типу “Контроль”
Сигналізатор звуку типу “Сигнал”
Сімейство сигналізаторів звуку типу “ЄЛСІ”
Дитяча гральна аудіометрія типу “ДІАК”
Годинник	програматор “Електроніка 	 21	19а” з мікрофоном
Слухові апарати і пристрої (завушні та в окулярній оправі)
повітряного та кісткового звукопроведення
Голосоутворюючі апарати

Спеціальні сурдотехнічні апарати та засоби для забезпечення навчаль	
ного процесу в спецшколах, спецдитсадках та сурдологопедичних кабіне	
тах для дітей, які погано чують, та глухих

 Товари спеціального призначення  для інвалідів по зору
Друковані видання крапковим шрифтом Брайля: газети, журнали, кни	

ги; озвучені книги для незрячих на магнітних котушках і касетах із швид	
кістю запису 2,38 см/сек; плоскодруковані видання реабілітаційного ха	
рактеру, призначені для незрячих і людей із слабким зором, та друкарські
послуги щодо їх видання

 Рельєфно#графічні посібники:
рельєфні плакати; географічні карти і карти масажу для незрячих;

рельєфні посібники з математики, фізики та інших предметів шкільної про	
грами; рельєфні посібники із спорту, загальної реабілітації, орієнтування
у просторі, з матеріальної культури; посібники з рельєфної грамоти;
рельєфні ілюстрації до творів літератури та мистецтва; рельєфні
брайлівські вітальні листівки; комплект трафаретів за системою Брайля;
альбом	абетка; альбом рельєфних зображень з плоскодрукованим включен	
ням для інвалідів II групи по зору; брайлівські календарі; орієнтир комбі	
нований переносний; набір “Графіка” для шкіл сліпих

 Прилади і пристосування для навчання за Брайлем:
друкарська машинка за Брайлем; друкарська машинка для незрячих з

брайлівським
принтером чи тактильним терміналом на один і більше брайлівських

символів, з можливістю плоскодрукованого шрифту; прилади для письма
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за Брайлем, в тому числі для прямого читання; грифель для письма за Брай	
лем; фіксатор клітинки, трафарет для написання адреси; комунікатор для
сліпо	глухих; прилади для вивчення абетки за Брайлем

 Прилади для письма за Брайлем, зошити, блокноти і папір для письма
за Брайлем; зошити і записники з полімерних плівок для письма за Брай	
лем; папір у рулонах для письма за Брайлем; набори тактильних позначок

Прилади для письма плоским шрифтом: прилад для письма плоским
шрифтом “Строчка”; прилад для письма плоским шрифтом за системою
Гебельта для інвалідів по зору

 Прилади і пристрої для малювання і креслення:
прилад для рельєфного малювання “Школяр”; прилад Синявського

(дошка з мастикою); готовальня із спеціальним креслярським приладдям
для інвалідів по зору

Вимірювальні прилади:
трикутник, лінійки різної довжини, транспортир з рельєфною шкалою,

штангенциркуль, мікрометр, рулетка вимірювальна, метр складний мета	
левий, сантиметр кравецький з рельєфними позначками, терези побутові
чашкові з рельєфним циферблатом, озвучені частотометри для незрячих
радіолюбителів

Медичні вимірювальні прилади:
рельєфні чи з тактильним терміналом медичні та побутові термометри

 Годинники:
годинники брайлівські чоловічі, жіночі, наручні, кишенькові;

брайлівські будильники; вібробудильники для сліпо	глухих; годинники
шахові і таймери механічні для незрячих

 Калькулятори і комп’ютери:
калькулятори з тактильним брайлівським рядком; комп’ютери з брай	

лівським дисплеєм; тактильні термінали; брайлівські принтери; елект	
ронні брайлівські записники

 Магнітоли з УКВ	діапазонами, апарати для записування, тиражуван	
ня і прослуховування книг, “які говорять”, з швидкістю 2,38 см/сек., спец	
іальні магнітоли для сліпих

 Прилади для орієнтування у просторі:



289

палиці тактильно	орієнтувальні, опоро	орієнтувальні, суцільно	мета	
леві, складні; наконечники до палиць; локаторні пристрої для орієнтуван	
ня; направлений індикатор освітлення; звукові маячки

 Окуляри і збільшувачі текстів: телескопічні окуляри; темні або затем	
нені окуляри для тотально незрячих; збільшувальні пристрої для читан	
ня; електронні пристрої для збільшення текстів

 Настільні ігри та спортивний інвентар для незрячих:
шахи; шашки; нарди; гральні карти; збірно	розбірні кубики; доміно,

“Танграм”, “Ранжир”; м’ячі для гри в “Гол	бол”, “Ролінгбол”
 Очні протези з пластмаси та скла
 Терези, “які говорять”; тонометри, “які говорять”; наручні годинники

для людей із слабким зором та інвалідів II групи по зору з великим цифер	
блатом і контрастними цифрами; годинники, “які говорять”; будильники,
“які говорять”; реле часу для електроприладів; калькулятори, “які гово	
рять”; програмні апаратні засоби синтезу мови для читання тексту з комп	
’ютера; програмні засоби збільшення зображення частини екрана дисплея;
транзисторні радіоприймачі з можливістю приймання телебачення 12 ка	
налами; трипрограмні динаміки з прийомом телеканалів; телефонні апа	
рати, “які говорять”, з калькулятором і годинником, адаптовані для сліпих;
окуляри із змінюваною світлопроникливістю для інвалідів із світлобояз	
ню; контактні лінзи для інвалідів по зору; збільшувальні лупи, монокуля	
ри, лупи з підсвітленням, лупи годинникові з тифлодоопрацюванням; до	
затори для сипких речовин і рідин, ножі	дозатори, грибок для штопання
із струбциною; пристосування для забивання цвяхів і закручування шу	
рупів інвалідами по зору; нитковдівачі; викрутка механічна з фіксатором,
озвучені брелки, монетниця; магнітні шукачі; “велотандем”
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РАЗДЕЛ VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 45. Першочергове надання жилих приміщень
У першу чергу жилі приміщення надаються потребуючим поліпшення

итлових умов:
інвалідам Великої Вітчизняної війни та сім’ям воїнів (партизанів), які

загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому по"
рядку особам;

Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також осо"
бам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, “За службу Батьків"
щині у Збройних Силах СРСР” усіх трьох ступенів;

особам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань,
перелічених у списку захворювань, затверджуваному в установленому за"
конодавством Союзу РСР порядку;

особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконан"
ня медичних маніпуляцій;

медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини
внаслідок виконання службових обов’язків;

особам, які перебували в складі діючої армії в період громадянської і
Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій по захисту
СРСР, партизанам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, а також
іншим особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР;

інвалідам праці І і ІІ груп та інвалідам І і ІІ груп з числа військовослуж"
бовців;

сім’ям осіб, які загинули при виконанні державних або громадських
обов’язків, виконанні обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя
людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку або загинули
на виробництві внаслідок нещасного випадку;

робітникам і службовцям, які тривалий час сумлінно пропрацювали у
сфері виробництва;

матерям, яким присвоєно звання “Мати"героїня”, багатодітним сім’ям,
сім’ям, що виховують дітей"інвалідів, і одиноким матерям;
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сім’ям при народженні близнят;
вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і

професійно"технічних навчальних закладів.
Законодавством Союзу РСР і Української РСР право першочергового

одержання жилого приміщення може бути надано й іншим категоріям гро"
мадян.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії
Верховної Ради Української РСР від 12.05.86 р. N 2204�ХІI,

від 28.01.91 р. N 660�ХІІ;
Законом України від 06.05.93 р. N 3187�ХІІ)

Стаття 46. Позачергове надання жилих приміщень
Поза чергою жиле приміщення надається:
громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним

для проживання;
особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість;
особам, які повернулися з державного дитячого закладу, від родичів,

опікуна чи піклувальника, громадянам, незаконно засудженим і згодом
реабілітованим, при неможливості повернення займаного раніше жилого
приміщення;

дітям"інвалідам, що не мають батьків або батьки яких позбавлені бать"
ківських прав і проживають у державних або інших соціальних устано"
вах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико"соціальної
експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести само"
стійний спосіб життя;

особам, обраним на виборну посаду, коли це зв’язано з переїздом в іншу
місцевість;

членам сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період вико"
нання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі.

Поза чергою жиле приміщення може надаватися також в інших випад"
ках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Громадяни, які мають право на позачергове одержання жилих при"
міщень, включаються до окремого списку.

Стаття 49. Додаткова жила площа
Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається до"

даткова жила площа у вигляді кімнати або в розмірі десяти квадратних
метрів. Громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних зах"
ворювань, а також громадянам, яким ця площа необхідна за умовами і ха"
рактером виконуваної роботи, розмір додаткової жилої площі може бути
збільшено.

Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій
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громадян, які мають право на її одержання, встановлюються законодав"
ством Союзу РСР.

Стаття 50. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень
Жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути

благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати
встановленим санітарним і технічним вимогам.

При наданні жилих приміщень не допускається заселення однієї кімна"
ти особами різної статі, старшими за дев’ять років, крім подружжя.

Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім’ї,
двома і більше сім’ями або двома і більше одинокими особами, за винят"
ком випадку, передбаченого частиною п’ятою статті 54 цього Кодексу.

Особам похилого віку, а за висновком лікувально"профілактичного зак"
ладу також відповідним категоріям інвалідів і хворих на їх прохання жилі
приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами.

Стаття 124. Виселення з службових жилих приміщень без надання
іншого жилого приміщення

Робітники і службовці, що припинили трудові відносини з підприєм"
ством, установою, організацією, а також громадяни, які виключені з членів
колгоспу або вийшли з колгоспу за власним бажанням, підлягають висе"
ленню з службового жилого приміщення з усіма особами, які з ними про"
живають, без надання іншого жилого приміщення.

Стаття 125. Особи, яких не може бути виселено з службових жилих
приміщень без надання іншого жилого приміщення

Без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у статті
124 цього Кодексу, не може бути виселено:

інвалідів війни та інших інвалідів з числа військовослужбовців, які ста"
ли інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони діста"
ли при захисті СРСР чи при виконанні інших обов’язків військової служ"
би, або внаслідок захворювання, зв’язаного з перебуванням на фронті; учас"
ників Великої Вітчизняної війни, які перебували у складі діючої армії; сім’ї
військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали безвісти при
захисті СРСР чи при виконанні інших обов’язків військової служби; сім’ї
військовослужбовців; інвалідів з числа осіб рядового і начальницького
складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при вико"
нанні службових обов’язків;

осіб, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, що на"
дали їм службове жиле приміщення, не менш як десять років;

осіб, що звільнені з посади, у зв’язку з якою їм було надано жиле при"
міщення, але не припинили трудових відносин з підприємством, устано"
вою, організацією, які надали це приміщення;

осіб, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, орган"
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ізації або за скороченням чисельності чи штату працівників;
пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів; членів сім’ї помер"

лого працівника, якому було надано службове жиле приміщення; інвалідів
праці І і ІІ груп, інвалідів І і ІІ груп з числа військовослужбовців і при"
рівняних до них осіб;

одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними.

 ПОРЯДОК
 надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок
 Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу
 будь?якого ступеня або стали інвалідами, дітям?інвалідам,
 які потребують особливого догляду, та сім’ям, що втратили
 годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1

(ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою Кабінету Міністрів України
 від 31 грудня 1996 р. N 1589)

 1. Цей Порядок визначає відповідно до Закону України “Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” ( 796"12 ) умови надання додаткової жилої площі:

 1) особам, віднесеним до категорії 1, які перенесли променеву хворобу
будь"якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катас"
трофи (пункт 10 частини першої статті 20 Закону);

 2) сім’ям, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катас"
трофи з числа громадян, віднесених до категорії 1 (пункт 10 частини пер"
шої статті 20 Закону);

 3) сім’ям, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорно"
бильської катастрофи та потребують особливого догляду (пункт 7 частини
третьої статті 30 Закону).

 2. Особи, сім’ї, зазначені у пункті 1 цього Порядку, для одержання до"
даткової жилої площі повинні перебувати на квартирному обліку для пол"
іпшення житлових умов.

 3. Додаткова жила площа надається:
 особам, віднесеним до категорії 1, які перенесли променеву хворобу

будь"якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катас"
трофи, та дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастро"
фи і потребують особливого догляду, " у вигляді окремої кімнати;

 сім’ям, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катаст"
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рофи з числа осіб, віднесених до категорії 1, " у розмірах не нижче серед"
ньої забезпеченості у цьому населеному пункті, але не вище норми, перед"
баченої статтею 47 Житлового кодексу Української РСР ( 5464"10 ).

 4. Придбання або спорудження житла для осіб, сімей, зазначених у
пункті 1 цього Порядку, здійснюється за рахунок коштів Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціального захисту населення (далі " Фонд).

 5. З метою раціональнішого використання коштів, що спрямовуються
на поліпшення житлових умов осіб, сімей, Рада міністрів Автономної Рес"
публіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адмі"
ністрації ведуть реєстри осіб, сімей, зазначених у пункті 1 цього Порядку (
далі " реєстри).

 До реєстрів вносяться такі дані: прізвище, ім’я та по батькові особи,
дата зарахування її на квартирний облік на загальних підставах і дата за"
рахування її на квартирний облік на пільгових умовах, склад сім’ї, номер
і серія посвідчення постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,
група інвалідності, відомості про займане житло (загальна і жила площа),
адреса.

 У реєстрах окремо виділяються:
 а) особи, які страждають хронічними захворюваннями відповідно до

затвердженого МОЗ переліку хронічних захворювань, за наявності яких
неможливе проживання в комунальній квартирі або в одній кімнаті з чле"
нами своєї сім’ї;

 б) сім’ї, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорно"
бильської катастрофи та потребують особливого догляду;

 в) сім’ї, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до кате"
горії 1;

 г) особи, відненесені до категорії 1, інвалідність яким встановлено без"
строково та які проживають у гуртожитках, комунальних квартирах або
житлових приміщеннях, що не відповідають встановленим санітарним і
технічним вимогам.

 6. Кошти для придбання або спорудження житла для осіб, сімей, заз"
начених у пункті 1 цього Порядку, виділяються з Фонду Раді міністрів Ав"
тономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській
міським державним адміністраціям на підставі даних реєстрів, які ними
ведуться.

 Пріоритетним є придбання Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями наявного на їх території житла.
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 Вартість житла, що купується (включаючи вартість оплати послуг із
купівлі) і надається особам, сім’ям, зазначеним у пункті 1 цього Порядку,
не може бути вищою вартості спорудження житла у цьому місті, районі.

 7. З числа осіб, сімей, зазначених у пункті 1 цього Порядку і внесених
до відповідного реєстру, житлові умови поліпшуються у першу чергу гро"
мадянам, які страждають хронічними захворюваннями відповідно до зат"
вердженого МОЗ переліку хронічних захворювань, за наявності яких вони
не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з члена"
ми своєї сім’ї, сім’ям, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок
Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду.

 8. Якщо немає можливості поліпшити житлові умови за місцем пере"
бування на квартирному обліку особам, сім’ям, зазначеним у пункті 1 цьо"
го Порядку, житло може бути надане за їх згодою Радою міністрів Авто"
номної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями, які включили їх до реєстру, у будь"
якому населеному пункті на підпорядкованій їм території.

 9. Жиле прміщення, в якому проживала особа, сім’я, зазначена у пункті
1 цього Порядку, і яке звільняється в результаті поліпшення її житлових
умов, надається цій же категорії громадян, внесених до відповідних
реєстрів.

 10. Підприємства, установи, організації, що за власні кошти купують
або споруджують житло для поліпшення житлових умов осіб, сімей, заз"
начених у пункті 1 цього Порядку, які працюють (працювали) на цих
підприємствах, в установах, організаціях і внесені до реєстрів, які мають
право на відшкодування вартості цього житла за рахунок Фонду лише після
поліпшення житлових умов усіх осіб, внесених до відповідного реєстру пе"
ред цими особами.

 11. Якщо особа, сім’я, зазначена у пункті 1 цього Порядку, виявляє
бажання залишити за собою займане приватизоване житло, їй надається
житло площею не більше різниці між загальною площею житла, на яке
має право ця особа, сім’я, і тим, яке вона займає фактично.

 12. Пільгою щодо поліпшення житлових умов особи, сім’ї, зазначені у
пункті 1 цього Порядку, можуть скористатись один раз.
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РАЗДЕЛ IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ АВТОМОБИЛЯМИ

 ПОРЯДОК
 забезпечення інвалідів автомобілями

(ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 вересня 1997 р. N 999)

 ( У тексті Порядку слова “управління соціального захисту  населення
обласних, Київської та Севастопольської  міських державних адмініст0
рацій” в усіх відмінках  замінено словами “головні управління праці та
соціального захисту населення обласних, Київської  міської державної ад0
міністрації і управління праці та  соціального захисту населення Севасто0
польської міської  державної адміністрації” у відповідних відмінках  згідно
з Постановою КМ  N 680 ( 680020010п ) від 21.06.2001 )

 ( У тексті Порядку слово “Втормету” замінено словами “що  здійснює
заготівлю та переробку металобрухту” у  відповідному відмінку та числі
згідно з Постановою КМ  N 866 ( 866020030п ) від 04.06.2003 )

 Загальні положення

 1. Позачергове безплатне забезпечення автомобілями інвалідів війни,
інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також продаж авто0
мобілів на пільгових умовах інвалідам від загального захворювання, з ди0
тинства, батькам чи родичам дітей0інвалідів здійснюється за місцем їх по0
стійного проживання та прописки Міністерством праці та соціального за0
хисту Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соц0
іального захисту населення обласних, Київської міської державної адмін0
істрації і управліннями праці та соціального захисту населення Севасто0
польської міської державної адміністрації у межах фондів, виділених
Міністерством праці та соціальної політики.

Марки автомобілів, якими позачергово безплатно та на пільгових умо0
вах забезпечуються інваліди, а також розмір плати за них визначаються
Кабінетом Міністрів України.
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 2. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є висновок об0
ласної, центральної міської 0 у містах Києві та Севастополі, Кримської 0 в
Автономній Республіці Крим медико0соціальної експертної комісії (далі 0
відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КМСЕК) про наявність у інвалідів медич0
них показань для їх одержання, а також посвідчення на право керування
автомобілем.

 Перелік медичних показань для забезпечення інвалідів автомобілями
затверджується Міністерством охорони здоров’я за погодженням з
Міністерством праці та соціальної політики.

 3. Заміна автомобілів, одержаних безплатно інвалідами війни, яким
групу інвалідності встановлено безстроково, провадиться на підставі рані0
ше виданого висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) про наявність медич0
них показань для одержання автомобіля або мотоколяски без повторного
медичного обстеження з урахуванням висновку лікувально0профілактич0
них закладів про спроможність інваліда керувати автомобілем. У такому
ж порядку на пільгових умовах здійснюється заміна автомобілів інвалі0
дам інших категорій, групу інвалідності яким встановлено безстроково.

 4. Безплатне забезпечення інвалідів автомобілями або продаж їх на
пільгових умовах провадиться Міністерством праці та соціального захис0
ту Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соц0
іального захисту населення обласних, Київської міської державної адмін0
істрації і управліннями праці та соціального захисту населення Севасто0
польської міської державної адміністрації на десятирічний термін експлу0
атації без права продажу, дарування і передачі іншій особі. Після закін0
чення зазначеного терміну інвалід може користуватися цим автомобілем
до одержання нового.

 5. Інваліди, які за медичними показаннями мають право на забезпе0
чення автомобілем безплатно або купівлю його на пільгових умовах, мо0
жуть мати в своєму користуванні лише один такий автомобіль, одержаний
через органи соціального захисту населення.

 Якщо в сім’ї є два і більше інваліди, які за медичними показаннями
мають право на одержання автомобіля безплатно або купівлю його на
пільгових умовах, то видається (продається) один автомобіль позачергово
на вибір одному з них (за згодою інших) з подальшим зняттям їх з черги на
одержання автомобіля. У разі смерті інваліда, якому видано автомобіль,
він переоформляється на іншого інваліда0члена сім’ї за його згодою.
Інвалід0член такої сім’ї має право вдруге стати на облік для отримання
нового автомобіля не раніше закінчення встановленого терміну експлуа0
тації попереднього.
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 6. Фінансування витрат на придбання автомобілів та підготовку їх до
експлуатації здійснюється відповідно за рахунок коштів, що передбача0
ються у Державному бюджеті України на ці цілі, а також Фонду соціаль0
ного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань.

( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680
(680�2001�п ) від 21.06.2001 )

 7. Органи соціального захисту населення разом з Товариством сприян0
ня обороні України, радами Всеукраїнської спілки автомобілістів органі0
зовують для інвалідів, які мають право на безкоштовне або на пільгових
умовах придбання автомобілів, навчання керування автомобілем. Витра0
ти, пов’язані з навчанням інвалідів (включаючи безплатний проїзд до місця
навчання і у зворотному напрямку, харчування, оплату квартирних для
іногородніх), провадяться за рахунок коштів, що передбачаються у Дер0
жавному бюджеті України на ці цілі, а також Фонду соціального страху0
вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 680 ( 680�2001�п ) від 21.06.2001 )

 Особа, якій передається право керування автомобілем для обслугову0
вання інваліда, в тому числі один з батьків або родич, які доглядають ди0
тину0інваліда, інваліда з дитинства, навчаються керуванню за власні кош0
ти, крім інвалідів внаслідок трудового каліцтва або профзахворювання,
яким оплата провадиться за рахунок Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у разі,
коли інвалідність настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або
профзахворювання.

( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 680
( 680�2001�п ) від 21.06.2001 )

 8. Виробничо0торгівельні підприємства, які мають ліцензію на торгів0
лю транспортними засобами, одержують від заводу0постачальника авто0
мобілі, готують їх до експлуатації і видають інвалідам за дорученням
Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим,
головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Киї0
вської міської державної адміністрації і управлінь праці та соціального
захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації.

 9. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів, одержаних інваліда0
ми безплатно або куплених на пільгових умовах, здійснюють станції техн0
ічного обслуговування відкритого акціонерного товариства “АвтоЗАЗ” по0
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зачергово за рахунок інвалідів.
 Частина витрат на ці цілі відшкодовується інвалідам війни, загально0

го захворювання, з дитинства, а також батькам або родичам, які догляда0
ють дітей0інвалідів віком до 16 років або інвалідів з дитинства і отримали
автомобілі для їх обслуговування за рахунок коштів, що передбачаються
на ці цілі у державному бюджеті і в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України у вигляді компенсаційної виплати на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобіля. Компенсація виплачується також
інвалідам зазначеної категорії, які мають право на забезпечення автомоб0
ілем безплатно або на пільгових умовах, але користуються власним авто0
мобілем, придбаним ними за власні кошти.

Інвалідам, передбаченим у пунктах 21, 22, 24, 25 цього Порядку, які за
висновком медико0соціальної експертної комісії мають право на забезпе0
чення автомобілем безплатно, але за їх бажанням або протипоказаннями
до керування і відсутністю членів сім’ї, які могли б керувати автомобілем
для їх обслуговування, не одержали його, виплачується компенсація вит0
рат на транспортне обслуговування.

Компенсаційні витрати на транспортне обслуговування інвалідів про0
вадяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 10. Контроль за правильністю експлуатації автомобілів, одержаних
інвалідами безплатно або куплених ними на пільгових умовах, здійсню0
ють органи Міністерства праці та соціальної політики разом з органами
Державтоінспекції.

У разі позбавлення інваліда права керування автомобілем на певний час
за порушення правил дорожнього руху або знаходження його у місцях поз0
бавлення волі термін експлуатації автомобіля продовжується на відповід0
ний період, а виплата компенсації за цей період не провадиться.

Про позбавлення інваліда або особи, яка за дорученням інваліда керує
автомобілем, права керування автомобілем за порушення правил дорож0
нього руху Державтоінспекція в місячний термін повідомляє органи соц0
іального захисту населення, де інвалід перебуває на обліку.

 11. Під час видачі (продажу) інвалідам автомобілів з передачею права ке0
рування іншій особі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформ0
ляється на інваліда, дітям0інвалідам до 16 років 0 на одного з батьків, а у разі
їх відсутності 0 на родича0опікуна (родича0піклувальника) дитини0інваліда.

Органи Державтоінспекції в свідоцтві про реєстрацію транспортного за0
собу роблять такі помітки: “Автомобіль виданий органами соціального за0
хисту населення безплатно без права продажу, передачі та дарування іншій
особі” або “Автомобіль проданий органами соціального захисту населення
на пільгових умовах без права продажу, передачі та дарування іншій особі”.
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 12. Для одержання виданого (проданого) автомобіля інваліди повинні
з’являтися особисто.

 13. З дозволу Міністерства праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту насе0
лення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держав0
ної адміністрації інвалід може повернути автомобіль, яким він був безплат0
но забезпечений, незалежно від терміну його експлуатації, у повній комп0
лектності і в задовільному технічному стані без права взяття на облік для
одержання автомобіля протягом десяти років від дня одержання поверну0
того автомобіля. У разі повернення автомобіля інваліду виплачується гро0
шова компенсація на транспортне обслуговування.

 14. Реалізація придатних для подальшої експлуатації автомобілів,
повернутих органам соціального захисту населення, проводиться за
рішенням Міністерства праці та соціального захисту Автономної Рес0
публіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту насе0
лення обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської дер0
жавної адміністрації підприємствами комісійної торгівлі в першу чер0
гу інвалідам, які мають право на позачергове безплатне забезпечення
автомобілями, і ветеранам війни та праці з урахуванням відсотка зносу
автомобіля.

( Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ N 2234
( 2234�99�п ) від 09.12.99 )

 Виручка від продажу таких автомобілів з відрахуванням комісій0
них винагород перераховується на рахунки відділень Фонду соціально0
го захисту інвалідів, відкриті в органах Державного казначейства в Ав0
тономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, і ви0
користовується на придбання автомобілів для інвалідів, оплату навчан0
ня інвалідів водінню. Зазначені кошти можуть бути також спрямовані
на покриття витрат, пов’язаних з доставкою автомобілів до підприємств,
що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту, або до
підприємств комісійної торгівлі, із зняттям з обліку в органах Держав0
тоінспекції та з переобладнанням автомобілів на іншу модифікацію за
висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК).

(Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 395 ( 395�99�п ) від 15.03.99, в редакції Постанови КМ N 866

( 866�2003�п ) від 04.06.2003 )
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 У такому ж порядку перераховуються кошти за автомобілі, здані підприє0
мствам, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту, і за реалізовані
автомобілі, видані інвалідам безплатно або продані їм на пільгових умовах.

Реалізація автомобілів, одержаних інвалідами за рахунок коштів
підприємств, установ і організацій або Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, після за0
кінчення терміну їх експлуатації провадиться з дозволу цих органів із за0
рахуванням одержаних коштів на рахунок відповідних підприємств, ус0
танов і організацій або Фонду соціального страхування від нещасних ви0
падків на виробництві та професійних захворювань.

( Абзац четвертий пункту 14 в редакції
Постанови КМ N 680 ( 680�2001�п ) від 21.06.2001 )

 У разі коли підприємство, установа, організація, які видали інва0
ліду автомобіль, знаходяться за межами України, після десятирічно0
го терміну експлуатації автомобіль з урахуванням його технічного ста0
ну або реалізується через підприємство торгівлі, або здається підприє0
мству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту. Кошти від
реалізації таких автомобілів зараховуються на рахунки відділень Фон0
ду соціального захисту інвалідів, відкриті в органах Державного каз0
начейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, та використовуються на придбання автомобілів для
інвалідів і оплату навчання інвалідів водінню, якщо інше не передба0
чене законодавством або відповідними міжнародними договорами Ук0
раїни.

( Абзац п’ятий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 866
( 866�2003�п ) від 04.06.2003 )

 Порядок обстеження інвалідів медико+соціальними експертними
комісіями

 15. Медичне обстеження інвалідів для встановлення показань на право
забезпечення автомобілями безплатно чи купівлю їх на пільгових умовах
з ручним або із звичайним керуванням і протипоказань до керування ними
провадиться облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) шляхом вивчення медичних до0
кументів закладу охорони здоров’я, медекспертних справ і медичного об0
стеження інвалідів. Інваліди з необгрунтованим діагнозом, який утруднює
прийняття медико0соціальною експертною комісією рішення, направля0
ються до лікувально0профілактичних закладів або клінік науково0дослід0
них інститутів Міністерства охорони здоров’я для додаткового медичного
обстеження.



302

 16. Після медичного обстеження інвалідів облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) скла0
дається акт про наявність (відсутність) у них відповідних медичних показань
для забезпечення автомобілями з ручним або із звичайним керуванням. Акти
про обстеження інвалідів з усіма висновками зберігаються в медичній справі
інваліда в облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК), де провадилося обстеження.

 17. Виписка з акта медичного обстеження інваліда надсилається
Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим,
головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних,
Київської міської державної адміністрації і управлінням праці та соціаль0
ного захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації,
а копія виписки з акта медичного обстеження інваліда 0 управлінням ви0
конавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, якщо інвалідність настала
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворю0
вання.

( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680
( 680�2001�п ) від 21.06.2001 )

 18. Під час встановлення медичних показань на право забезпечення ав0
томобілем безплатно або на продаж його на пільгових умовах і за відсут0
ності протипоказань до керування ним інваліду видається довідка для по0
дання в органи Державтоінспекції з метою одержання посвідчення на пра0
во керування автомобілем.

 19. Якщо після медичного обстеження облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК)
робить висновок про відсутність медичних показань на право одержання
інвалідом автомобіля або про наявність протипоказань до керування ним,
голова комісії письмово повідомляє інваліда про прийняте відповідною ко0
місією рішення і надсилає копію відповіді управлінню праці та соціально0
го захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі дер0
жавної адміністрації або відділенню виконавчої дирекції Фонду соціаль0
ного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, виконкому міської ради за місцем проживання інваліда.

( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 680
( 680�2001�п ) від 21.06.2001 )

 20. Для вирішення питання про заміну автомобілів повторне медичне
обстеження інвалідів (крім тих, яким група інвалідності встановлена без0
строково) провадиться після закінчення встановленого терміну експлуа0
тації автомобіля.
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 Періодичність повторних медичних обстежень інвалідів щодо їх спро0
можності керувати автомобілем регламентується у порядку, встановлено0
му Міністерством охорони здоров’я.

Безплатне забезпечення інвалідів автомобілями

 21. За наявності посвідчення водія, медичного висновку на право за0
безпечення автомобілем безплатно, відсутності протипоказань до керуван0
ня ним автомобілями забезпечуються:

 позачергово безплатно 0 інваліди війни (стаття 7 Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ( 3551012 );

 безплатно 0 особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій
(стаття 1 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні” ( 962012 ), які є інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком
медико0соціальної експертної комісії; інваліди з ампутацією обох ніг, які
мають протипоказання до протезування, на підставі спільного висновку
облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) і відповідного підприємства протезної промис0
ловості; інваліди з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внас0
лідок нещасного випадку або захворювання, одержаного у період проход0
ження військової служби.

 22. Незалежно від наявності медичних показань позачергово безплат0
но автомобілями забезпечуються інваліди війни I групи по зору або без обох
рук; інваліди, які мають кукси обох ніг і рук; інваліди І групи (категорія
І), які стали інвалідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ядерних
аварій, ядерних випробувань та інших уражень ядерними матеріалами.

 23. Серед інвалідів, зазначених у пунктах 21 і 22 цього Порядку, пер0
шочергово забезпечуються автомобілями Герої Радянського Союзу, Герої
Соціалістичної Праці, кавалери трьох орденів Слави та інваліди, нагород0
жені чотирма медалями “За відвагу”.

 24. Позачергово безплатно автомобілями забезпечуються інваліди II
групи (категорія I), які стали інвалідами внаслідок аварії на Чорно0
бильській АЕС, ядерних аварій, ядерних випробувань та інших уражень
ядерними матеріалами, в разі наявності у них відповідних медичних по0
казань. Якщо медичні показання на безплатне забезпечення інваліда ав0
томобілем відсутні, він одержує автомобіль у порядку загальної черги для
даної категорій інвалідів.

Забезпечення автомобілем провадиться, якщо інвалід не має в особис0
тому користуванні автомобіля та за умови, що протягом семи років перед
зверненням він не купував новий автомобіль.



304

 25. Інваліди внаслідок трудового каліцтва, що настало від нещасного
випадку на виробництві або профзахворювання, за наявності у них медич0
ного висновку на право забезпечення автомобілями одержують автомобілі
після оплати їх вартості Фондом соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань. ( Абзац перший пун0
кту 25 в редакції

Постанови КМ N 680 ( 680�2001�п ) від 21.06.2001 )

 Інвалідам внаслідок каліцтва від джерел підвищеної небезпеки авто0
мобілі видаються за рішенням суду за рахунок підприємств, установ, орган0
ізацій, з вини яких заподіяно каліцтво.

 У разі одержання нового автомобіля інвалід повинен повернути старий
автомобіль Фонду соціального страхування від нещасних випадків та про0
фесійного захворювання або підприємству, установі, організацій, яка спла0
тила його вартість.

( Абзац третій пункту 25 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680�
2001�п ) від 21.06.2001 )

 Інвалідам, зазначеним у пункті 25, які мають відповідні медичні пока0
зання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням і протипоказан0
ня до водіння автотранспорту, автомобіль видається, якщо керування для
обслуговування інваліда буде здійснюватися членом його сім’ї.

 26. Якщо в процесі експлуатації автомобіля, одержаного інвалідом без0
платно, у нього або особи, якій доручено керувати автомобілем відповідно
до пункту 28 цього Порядку, будуть виявлені протипоказання до керуван0
ня ним, питання про передачу права керування автомобілем і видачі дору0
чення іншій особі вирішується з дозволу Міністерства праці та соціально0
го захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соц0
іального захисту населення обласних, Київської міської державної адмін0
істрації і управлінь праці та соціального захисту населення Севастопольсь0
кої міської державної адміністрації у кожному конкретному випадку.

Інвалідам, у яких будуть виявлені захворювання, що не дають змоги
керувати автомобілем, і за висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) вони
потребують автомобіль іншої модифікації, переобладнання автомобіля
здійснюється станціями технічного обслуговування за рахунок коштів, що
передбачаються у державному бюджеті на ці цілі, а інвалідам внаслідок
нещасного випадку на виробництві або профзахворювання 0 за рахунок
коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на вироб0
ництві та професійних захворювань.

( Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 680 ( 680�2001�п ) від 21.06.2001 )
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27. Інвалід, який одержав безплатно автомобіль, може бути достроково
поставлений на чергу для одержання іншого автомобіля на підставі рішен0
ня колегії Міністерства праці та соціальної політики у разі, коли цей авто0
мобіль непридатний для подальшої експлуатації внаслідок шляхово0транс0
портної пригоди, яка сталася не з вини інваліда або стихійного лиха, за
наявності відповідного висновку технічної експертизи про неможливість
його відновлення.

Порядок продажу інвалідам автомобілів  на пільгових умовах

 28. Продаж автомобілів на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків їх
вартості провадиться інвалідам, зазначеним в пунктах 21, 22, 24, 25 цього
Порядку за наявності відповідних медичних висновків на право забезпе0
чення автомобілем і протипоказань до водіння автомобіля, якщо керуван0
ня ним буде здійснювати член сім’ї інваліда.

 Продаж інвалідам автомобілів провадиться за рішеннями Міністерства
праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних уп0
равлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської
державної адміністрації і управління праці та соціального захисту насе0
лення Севастопольської міської державної адміністрації, погодженими з
відповідними відділеннями виконавчої дирекції Фонду соціального захи0
сту інвалідів, а інвалідам внаслідок нещасного випадку на виробництві або

профзахворювання 0 за такими ж рішеннями, погодженими з відповід0
ними відділеннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Клопотан0
ня про це порушуються управліннями праці та соціального захисту населен0
ня районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

( Абзац другий пункту 28 вредакції Постанови КМ N 680 ( 680�2001�
п ) від 21.06.2001 )

 Продаж автомобілів на пільгових умовах з оплатою 30 відсотків їх
вартості провадиться:

 інвалідам від загального захворювання, з дитинства за наявності відпо0
відних медичних показань, посвідчення водія та відсутності у них проти0
показань до керування автомобілем;

 інвалідам від трудового каліцтва, якщо вина підприємства, організації
або установи не встановлена;

 батькам або родичам (за відсутності у них протипоказань до керування
автомобілем), які здійснюють догляд за дітьми0інвалідами до 16 років та
інвалідами з дитинства, хворими на дитячий церебральний параліч, про0
гресуючу дистрофію (міотрофію, аміотрофію), з вираженими наслідками
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перенесених органічних захворювань, з травмами головного або спинного
мозку (тетрапарез, геміопарез), які не можуть самостійно пересуватися, за
наявності у цих інвалідів медичних показань на право забезпечення авто0
мобілемз ручним керуванням.

 Взяття на облік дітей0інвалідів для придбання автомобілів провадить0
ся після досягнення такою дитиною п’ятирічного віку.

 29. Автомобілі реалізуються інвалідам на пільгових умовах з оплатою
7 або 30 відсотків їх вартості торгівельними підприємствами і організація0
ми з дозволу Міністерства праці та соціального захисту Автономної Рес0
публіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населен0
ня обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь праці
та соціального захисту населення Севастопольської міської державної ад0
міністрації.

 30. Учасникам бойових дій, визнаних інвалідами від загального захво0
рювання, та інвалідам з ампутацією обох ніг (у разі постійної роботи або
навчання) автомобілі продаються позачергово.

 31. Інваліди від загального захворювання та з дитинства, які перебува0
ють на обліку для продажу їм автомобілів на пільгових умовах, при одер0
жанні виділених їм в порядку черговості автомобілів мають право вибору
автомобіля з ручним керуванням або одержання замість нього грошової
компенсації на транспортне обслуговування на термін, встановлений для
експлуатації автомобіля. Після закінчення зазначеного терміну експлуа0
тації автомобіля інвалід береться на чергу для придбання автомобіля з дати
подання заяви, з одночасним припиненням виплати компенсації на транс0
портні витрати.

 Порядок надання автомобілів

 32. Заява інваліда про надання йому автомобіля приймається управлі0
нням праці та соціального захисту населення районної, районної у містах
Києві та Севастополі державної адміністрації за місцем постійного прожи0
вання та прописки інваліда і підлягає реєстрації в спеціальному журналі.

 ( Абзац перший пункту 32 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680�
2001�п ) від 21.06.2001 )

 Управління праці та соціального захисту населення або міськвиконко0
му видає інваліду направлення (а інваліду внаслідок трудового каліцтва 0
додатково копію акта про нещасний випадок) до лікувально0профілактич0
ного закладу для медичного обстеження лікувально0консультативною ко0
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місією (далі 0 ЛКК) і підготовки форми 88. Після обстеження інваліда ЛКК
його медична справа разом із запропонованою формою 88 в п’ятиденний
термін надсилається облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) для надання висновку.

( Абзац другий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 680 ( 680�2001�п ) від 21.06.2001 )

 33. Міністерство праці та соціального захисту Автономної Республіки
Крим, головні управління праці та соціального захисту населення облас0
них, Київської міської державної адміністрації і управління праці та соц0
іального захисту населення Севастопольської міської державної адмініст0
рації в місячний термін з дня одержання документів з урахуванням вис0
новку облМСЕК (ЦМСЕК, КМСЕК) приймають відповідне рішення і над0
силають його у письмовій формі управлінням праці та соціального захисту
населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної ад0
міністрації, які видали направлення, відділенням виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань та інваліду (заявнику).

( Пункт 33 в редакції Постанови КМ N 680 ( 680�2001�п ) від
21.06.2001 )

 34. Взяття на облік інвалідів, які мають право на забезпечення автомо0
білями, здійснюється Міністерством праці та соціального захисту Автоном0
ної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захи0
сту населення обласних, Київської міської державної адміністрації і уп0
равліннями праці та соціального захисту населення Севастопольської
міської державної адміністрації в розрізі модифікацій автомобілів і кате0
горій інвалідів з дати медичного огляду медико0соціальної експертної
комісії, яка надала висновок інваліду про необхідність забезпечення авто0
мобілем. Взяття на облік інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи по
зору провадиться з дати подання заяви.

На таких же умовах беруться на облік інваліди, які приїхали на пост0
ійне місце проживання в Україну з країн СНД, якщо їх захворювання вхо0
дить до переліку медичних показань на право забезпечення автомобілем,
затвердженого Міністерством охорони здоров’я.

 35. На кожного інваліда, взятого на облік для забезпечення автомо0
білем безплатно або для продажу йому автомобіля на пільгових умовах,
заводиться особова справа, в якій містяться: заява інваліда, висновок
медико0соціальної експертної комісії про встановлення медичних по0
казань на право забезпечення автомобілем безплатно або купівлю його
на пільгових умовах, копія прав водія0інваліда або особи, яка буде ке0
рувати автомобілем, копія свідоцтва про народження дитини0інваліда,
рішення Міністерства праці та соціального захисту Автономної Респуб0
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ліки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення
обласних, Київської міської державної адміністрації і управлінь праці
та соціального захисту населення Севастопольської міської державної
адміністрації про виплату компенсації витрат на бензин, ремонт і техн0
ічне обслуговування автомобіля або на транспортне обслуговування,
довідка з місця постійного проживання особи, яка буде керувати авто0
мобілем, довідка про одержання пенсії, копія висновку медико0соціаль0
ної експертної комісії про встановлення групи інвалідності, документ
від органів соціального захисту населення про раніше одержаний авто0
мобіль, а також довідка про здачу його до підприємства торгівлі або
підприємства, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту.

 36. Повідомлення про надання інваліду автомобіля надсилається
Міністерством праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим,
головними управліннями праці та соціального захисту населення облас0
них, Київської міської державної адміністрації і управлінням праці та соц0
іального захисту населення Севастопольської міської державної адмініст0
рації управлінню праці та соціального захисту населення районної, район0
ної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації за місцем пост0
ійного проживання інваліда або в центр по нарахуванню і виплаті пенсій
та допомоги і додається до пенсійної справи.

( Пункт 36 в редакції
Постанови КМ N 680 ( 680�2001�п ) від 21.06.2001 )

 37. Після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений без0
платно або на пільгових умовах, залишається його сім’ї та знімається з об0
ліку в органах соціального захисту населення.

 Перереєстрація автомобіля на ім’я одного з членів сім’ї інваліда, який
на час смерті інваліда проживав разом з ним, проводиться Державтоінс0
пекцією з дозволу органу соціального захисту населення, де інвалід пере0
бував на обліку як власник транспорту.

 Спори про частку в спільній власності вирішуються в судовому поряд0
ку за позовом будь0кого з членів сім’ї.

 У разі відсутності у померлого інваліда сім’ї одержаний ним безплат0
но автомобіль повертається органу праці та соціального захисту насе0
лення або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального стра0
хування від нещасних випадків на виробництві та професійного захво0
рювання в повній комплектності для реалізації в установленому поряд0
ку, а одержаний на пільгових умовах автомобіль повертається органу
соціального захисту населення з наступним відшкодуванням ним спад0
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коємцям оплаченої інвалідом вартості автомобіля з урахуванням сту0
пеня його зносу.

( Абзац четвертий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Поста�
новою КМ N 680 ( 680�2001�п ) від 21.06.2001 )

 Примусове вилучення автомобілів, одержаних інвалідами безплатно
або куплених на пільгових умовах, може бути здійснено відповідно до за0
конодавства.

( Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 395
( 395�99�п ) від 15.03.99, в редакції Постанови КМ N 2234 ( 2234�99�п)

від 09.12.99 )

 38. У разі виїзду інваліда, який відповідно до цього Порядку одержав авто0
мобіль безплатно або купив його на пільгових умовах, на постійне місце прожи0
вання за межі України (крім країн СНД) він зобов’язаний до виїзду повернути
автомобіль органам соціального захисту населення в повній комплектності.

 39. Батьки або родичі дітей0інвалідів віком до 16 років та інвалідів з
дитинства, хворих на дитячий церебральний параліч та інші хвороби, які
одержали автомобіль для їх обслуговування, а потім влаштували інвалідів
до будинку0інтернату на постійне проживання, зобов’язані повернути ав0
томобіль відповідному органу соціального захисту населення.

 40. Особові справи інвалідів, які одержали автомобіль безплатно або
купили його на пільгових умовах, зберігаються в Міністерстві праці та соц0
іального захисту Автономної Республіки Крим, головних управліннях
праці та соціального захисту населення обласних, Київської міської дер0
жавної адміністрації і управліннях праці та соціального захисту населен0
ня Севастопольської міської державної адміністрації, які видали авто0
мобіль.

 Після виїзду інваліда на постійне місце проживання за кордон, влаш0
тування дитини0інваліда до будинку0інтернату на постійне проживання їх
особові справи на одержання автомобілів зберігаються протягом дев’яти
років, а у разі смерті інваліда 0 протягом року, після чого знищуються за
актом у встановленому порядку.

 41. Службові особи, спадкоємці та інші громадяни, винні у порушенні
цього Порядку, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 Порядок надання автомобілів, отриманих  як гуманітарна допомога

 42. Автомобілі, отримані органами соціального захисту населення як
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гуманітарна допомога, видаються інвалідам (за їх бажанням) безоплатно
згідно з чергою за умови зняття з обліку для забезпечення автомобілем.

 Автомобіль, отриманий органом соціального захисту населення як гу0
манітарна допомога для конкретної фізичної особи, що перебуває на об0
ліку для забезпечення автомобілем в органах соціального захисту населен0
ня, видається такій особі (за її згодою) незалежно від черги.

Автомобіль, отриманий органом соціального захисту населення як гу0
манітарна допомога для конкретної фізичної особи, яка вже користується
автомобілем, отриманим через орган соціального захисту населення безоп0
латно чи на пільгових умовах (у тому числі автомобілем, отриманим як
гуманітарна допомога), видається такій особі за умови повернення органу
соціального захисту населення автомобіля, яким вона користується, у
повній комплектності.

 У разі відмови інваліда від автомобіля, отриманого органом соціально0
го захисту населення як гуманітарна допомога, цей автомобіль надається
згідно з чергою іншому інваліду, який перебуває на обліку для забезпечен0
ня автомобілем.

 43. Компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговуван0
ня автомобілів інвалідам, яким видані автомобілі, отримані як гуманітар0
на допомога, провадяться в межах коштів, які виділяються на ці цілі. Пе0
реобладнання автомобіля відповідно до потреб інваліда здійснюється за
його рахунок.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 7 лютого 2001 р. N 128, м.Київ

Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями
Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 999 (999070
п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 37; 1999 р., N 11, ст.438,
N 50, ст. 2439), зміни, що додаються.

Перший віце0прем’єр0міністр України Ю.ЄХАНУРОВ Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2001р. N 128 ЗМІНИ, що вносяться до Порядку забезпечення інвалідів ав0
томобілями (9990970п )

Доповнити Порядок розділом такого змісту:

“Порядок надання автомобілів, отриманих як гуманітарна допомога
42. Автомобілі, отримані органами соціального захисту населення як
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гуманітарна допомога, видаються інвалідам (за їх бажанням) безоплатно
згідно з чергою за умови зняття з обліку для забезпечення автомобілем.
Автомобіль, отриманий органом соціального захисту населення як гуман0
ітарна допомога для конкретної фізичної особи, що перебуває на обліку для
забезпечення автомобілем в органах соціального захисту населення, ви0
дається такій особі (за її згодою) незалежно від черги.

Автомобіль, отриманий органом соціального захисту населення як гу0
манітарна допомога для конкретної фізичної особи, яка вже користується
автомобілем, отриманим через орган соціального захисту населення безоп0
латно чи на пільгових умовах (у тому числі автомобілем, отриманим як
гуманітарна допомога), видається такій особі за умови повернення органу
соціального захисту населення автомобіля, яким вона користується, у
повній комплектності.

У разі відмови інваліда від автомобіля, отриманого органом соціально0
го захисту населення як гуманітарна допомога, цей автомобіль надається
згідно з чергою іншому інваліду, який перебуває на обліку для забезпечен0
ня автомобілем.

43. Компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговуван0
ня автомобілів інвалідам, яким видані автомобілі, отримані як гуманітар0
на допомога, провадяться в межах коштів, які виділяються на ці цілі.
Переобладнання автомобіля відповідно до потреб інваліда здійснюється за
його рахунок”.
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РАЗДЕЛ Х
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство праці та соціальної політики України

(ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України
від 30 серпня 2000 року N 1035/2000)

1. Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці Украї�
ни) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямо�
вується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінпраці України є головним (провідним) органом у системі централь�
них органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політи�
ки у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страху�
вання, оплати, нормування та стимулювання праці, охорони і умов праці,
пенсійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціаль�
но�трудових відносин, трудової міграції. (Абзац другий пункту 1 із зміна�
ми, внесеними згідно з Указом Президента N 9/2002 (9/2002) від
03.01.2002)

2. Мінпраці України у своїй діяльності керується Конституцією (254к/
96�вр) та законами України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень
Мінпраці України організовує виконання актів законодавства і здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією.

Мінпраці України узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдос�
коналення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розг�
ляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Мінпраці України є:
участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у

сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхуван�
ня, оплати, нормування та стимулювання праці, охорони і умов праці, пен�
сійного забезпечення, соціального обслуговування населення, соціально�
трудових відносин, трудової міграції; (Абзац другий пункту 3 із змінами,



313

внесеними згідно з Указом Президента N 9/2002 (9/2002) від 03.01.2002)
керівництво діяльністю державної служби зайнятості, проведення заходів,
пов’язаних з ефективним функціонуванням ринку праці, сприяння раціо�
нальній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню якості і
конкурентоспроможності робочої сили;

 розроблення і здійснення заходів для посилення мотивації до праці,
вдосконалення її оплати, організації та нормування;

 здійснення комплексного управління охороною праці та державного
нагляду за додержанням у процесі трудової діяльності вимог щодо безпе�
ки, гігієни праці та виробничого середовища;

 забезпечення через систему підпорядкованих йому органів реалізації
права громадян на соціальний захист шляхом своєчасного та адресного на�
дання соціальної підтримки, в тому числі державної допомоги малозабез�
печеним громадянам, у разі втрати роботи, працездатності, досягнення пен�
сійного віку тощо;

 забезпечення розвитку соціально�трудових відносин та захисту прав
працюючих громадян шляхом здійснення державного нагляду за додер�
жанням роботодавцями вимог законодавства про працю.  (Абзац сьомий
пункту 3 в редакції Указу Президента N 9/2002 (9/2002) від 03.01.2002)

 розроблення заходів, спрямованих на реалізацію політики грошових
доходів населення.  (Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом Прези&
дента N 9/2002 (9/2002) від 03.01.2002)

4. Мінпраці України відповідно до покладених на нього завдань:
1. бере участь у розробленні проектів Державної програми економічно�

го і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програ�
ми діяльності Кабінету Міністрів України;

2. забезпечує проведення моніторингу у сфері зайнятості, соціального
захисту, соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціально�
го обслуговування населення, оплати, нормування і охорони праці, соц�
іально�трудових відносин, трудової міграції, аналізує та прогнозує розви�
ток процесів у визначеній сфері; (Підпункт другий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 9/2002 (9/2002) від 03.01.2002)

3. забезпечує здійснення державного нагляду за діяльністю фондів за�
гальнообов’язкового державного соціального страхування та контролю за
додержанням вимог законодавства під час призначення та виплати пенсій;
(Підпункт третій пункту 4 в редакції Указу Президента N 9/2002 (9/
2002) від 03.01.2002)

4. вивчає стан використання трудових ресурсів і розвитку процесів на
ринку праці та у сфері професійного навчання, складає на цій основі про�
гнози щодо регулювання ринку праці та зайнятості населення; розробляє
програми зайнятості населення, баланс ринку праці та трудових ресурсів;
(Підпункт четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
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Президента N 9/2002 (9/2002) від 03.01.2002)
5. сприяє працевлаштуванню населення, розробляє заходи, спрямовані

на запобігання безробіттю, та забезпечує соціальний захист громадян, які
тимчасово не працюють;

6. проводить моніторинг щодо створення робочих місць за галузями
економіки; сприяє створенню додаткових робочих місць підприємствами,
установами і організаціями для використання праці громадян, які потре�
бують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на
ринку праці; (Підпункт шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 9/2002 (9/2002) від 03.01.2002)

7. здійснює методичне і організаційне забезпечення, визначає обсяги і
напрями проведення професійної підготовки, перепідготовки або підвищен�
ня кваліфікації вивільнюваних працівників і незайнятого населення;

8. здійснює державну політику у сфері трудової міграції, сприяє міжре�
гіональному перерозподілу робочої сили; (Підпункт восьмий пункту 4 в
редакції Указу Президента N 9/2002 (9/2002) від 03.01.2002)

9. (Підпункт дев’ятий пункту 4 виключено на підставі Указу Прези&
дента N 9/2002 (9/2002) від 03.01.2002)

10. здійснює методичне забезпечення діяльності комісій у справах аль�
тернативної (невійськової) служби;

11. організовує і координує роботу щодо визначення переліку та рівнів
соціальних стандартів і нормативів; у межах своєї компетенції розробляє
соціальні стандарти і нормативи; (Підпункт одинадцятий пункту 4 в ре&
дакції Указу Президента N 9/2002 (9/2002) від 03.01.2002)

12. розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо виз�
начення розміру мінімальної заробітної плати; вдосконалення умов опла�
ти праці працівників підприємств, установ і організацій, що фінансують�
ся чи дотуються з бюджету; грошового забезпечення військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших
правоохоронних органів;

13. затверджує в установленому порядку умови оплати праці праців�
ників окремих установ і організацій, що фінансуються чи дотуються з бюд�
жету;

14. розробляє і затверджує міжгалузеві тарифно�кваліфікаційні харак�
теристики (довідники) та погоджує галузеві тарифно�кваліфікаційні ха�
рактеристики; готує пропозиції щодо вдосконалення організації та норму�
вання праці, розробляє і затверджує міжгалузеві норми праці; (Підпункт
чотирнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Прези&
дента N 9/2002 (9/2002) від 03.01.2002)

15. організовує на засадах соціального партнерства проведення перего�
ворів і укладення генеральної угоди між власниками або уповноваженими
ними органами, які об’єдналися для ведення колективних переговорів і
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укладення генеральної угоди, на підприємствах яких зайнято більшість
найманих працівників держави, та професійними спілками, які об’єдна�
лися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди,
здійснює контроль за виконанням цієї угоди міністерствами, іншими цен�
тральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Рес�
публіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими дер�
жавними адміністраціями;

16. здійснює в установленому порядку реєстрацію галузевих та регіо�
нальних угод; узагальнює практику укладення колективних договорів,
угод;

17. здійснює комплексне управління охороною праці на державному
рівні, реалізовує державну політику в цій галузі, розробляє за участю
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та профспілок
національну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища і контролює її виконання;

18. забезпечує проведення державної експертизи умов праці, визначає
порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць
щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;

19. бере участь у підготовці пропозицій до Списків N 1 і N 2 виробництв,
робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах, і до Списку виробництв, робіт, цехів, про�
фесій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додат�
кові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особ�
ливий характер праці;

20. бере участь у розробленні критеріїв і показників оцінки умов праці,
згідно з якими надаються пільги та компенсація за роботу в несприятли�
вих умовах праці;

21. бере участь у визначенні переліку важких робіт та робіт із шкідли�
вими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування
праці жінок та неповнолітніх, а також підіймання і переміщення ними
важких речей;

22. організовує роботу органів соціального захисту населення, пов’яза�
ну з перевірками правильності призначення та виплати пенсій органами
Пенсійного фонду України, взаємодіє з центральними органами виконав�
чої влади, підприємствами, установами і організаціями з питань застосу�
вання списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість
в яких дає право на пільгове пенсійне забезпечення; (Підпункт двадцять
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 9/
2002 (9/2002) від 03.01.2002)

23. організовує та координує в межах своєї компетенції роботу з підго�
товки нормативно�правової бази з питань пенсійної реформи; сприяє впро�
вадженню та розвитку багаторівневої пенсійної системи; (Підпункт двад&
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цять третій пункту 4 в редакції Указу Президента N 9/2002 (9/2002)
від 03.01.2002)

24. бере участь разом з Пенсійним фондом України в організації робо�
ти, пов’язаної з пенсійним забезпеченням громадян України, які прожи�
вають за її межами, в порядку, передбаченому законодавством України або
міждержавними договорами (угодами);

25. здійснює спільно з іншими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, громадськими організаціями інвалідів розроб�
лення і координацію програм реалізації державної політики щодо інвалідів
і контролює їх виконання;

26. сприяє забезпеченню належного рівня матеріально�побутового,
культурного та медичного обслуговування громадян, які перебувають у
будинках�інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого віку та
інвалідів, розробляє за участю місцевих державних адміністрацій комп�
лекс заходів, спрямованих на розширення мережі таких закладів, зміцнен�
ня їх матеріально�технічної бази та розвиток підсобних сільських госпо�
дарств і лікувально�виробничих (трудових) майстерень (цехів, дільниць) у
будинках�інтернатах (пансіонатах) та розширення їх кооперації з вироб�
ничими підприємствами;

27. сприяє розвитку системи професійної та соціальної реабілітації
інвалідів, їх працевлаштуванню, створенню і розвитку спеціалізованих
підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та
інших форм зайнятості; організовує роботу, пов’язану з професійним на�
вчанням і перекваліфікацією інвалідів;

28. координує роботу центральних органів виконавчої влади, спрямо�
вану на забезпечення доступності об’єктів соціальної інфраструктури для
інвалідів та осіб похилого віку, створення промислової бази для виробниц�
тва спеціальних видів виробничого і побутового обладнання та пристосу�
вання, що полегшує побут і працю цієї категорії громадян;

29. визначає порядок забезпечення населення, зокрема, інвалідів і лю�
дей похилого віку, протезно�ортопедичними виробами, сприяє розвитку
вітчизняного виробництва цих виробів;

30. вивчає стан матеріально�побутового забезпечення та потреби пенсі�
онерів, інших соціально незахищених громадян, вживає заходів щодо ство�
рення спеціалізованих служб для надання зазначеним громадянам соціаль�
них та інших послуг, у тому числі натуральної та грошової допомоги;

31. здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням за�
конодавства щодо надання пільг інвалідам, ветеранам війни і праці, сім’ям
загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, громадянам, які постраж�
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим громадянам;

32. організовує і координує роботу з надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово�комунальних та інших послуг.
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

Черниговский юридический колледж
В колледж принимаются лица, которые имеют документ Государствен�

ного образца о полном среднем образовании.
Прием в колледж проводится на дневную и заочную форму обучения за об�

разовательно�квалифицированным уровнем – младший специалист, бакалавр.
Готовятся специалисты следующих специальностей:
1. Дневная форма обучения:
– “Правоведение” – срок обучения 4 года (бакалавр);
– “Социальная работа” – срок обучения 4 года (бакалавр);
– “Финансы” – срок обучения 2 года (младший специалист).
2. Заочная форма обучения:
– “Правоведение” – срок обучения 3 года (младший специалист);
– “Социальная работа” – срок обучения 5 лет (бакалавр);
– “Финансы” – срок обучения 2 года 5 месяцев (младший специалист).
Абитуриенты, поступающие на дневную и заочную форму обучения,

сдают следующие экзамены:
1. “Правоведение” и “Социальная работа”: основы правоведения (уст�

но); украинский (русский) язык (диктант).
2. По специальности “Финансы”: математика (устно); украинский (рус�

ский) язык (диктант).
Профилирующие экзамены:
– основы правоведения;
– математика.
Для поступления в колледж необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора с указанием специальности и формы

обучения.
2. Документ о полном среднем образовании (оригинал или копию, за�

веренную нотариально).
3. Медицинская справка ф.086�у.
4. 6 фотографий 3х4см.
5. Копия трудовой книжки (для абитуриентов, поступающих на заоч�

ную форму обучения).
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Прием документов:
– на дневную форму обучения – с 20 июня по 22 июля;
– на заочную форму обучения – с 20 июня по 21 июля.
Экзамены проводятся:
– на дневную форму обучения – с 23 июля;
– на заочную форму обучения – по потокам: с 6 июля, с 1 августа.
Адрес колледжа: 14037, г. Чернигов, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1�а.
Тел. (04622) 2�41�94, 2�30�38, 2�50�23.

Каменец5Подольский планово5экономичекий техникум5интернат
Готовятся специалисты по следующим специальностям:
1. Бухгалтерский учет (системы АПК) на 1 и 2 курс дневного отделе�

ния.
2. Экономика предприятий (системы АПК) на 1 и 2 курс дневного от�

деления.
*Возможно открытие специальности “Социальная работа” (1 курс днев�

ного отделения).
Правила приема:
В техникум принимаются инвалиды II и III групп в возрасте от 15 до 35

лет, которые имеют базовое или полное среднее образование и успешно сда�
ли вступительные экзамены по предметам:

1. На первый курс (на базе средней общеобразовательной школы): ук�
раинский язык (диктант); математика (устно).

2. На второй курс (на базе полного среднего образования): украинский
язык (диктант), математика (устно).

Для поступления в техникум необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора техникума.
2. Документ государственного образца об образовании, по личному

выбору – оригинал или его ксерокопию (ксерокопия заверяется по ориги�
налу в техникуме).

3. Медицинскую справку (ф.086�у), профилактическая карточка (ф.№
63).

4. 6 фотографий 3х4см.
5. Выписка из трудовой книжки, заверенная руководителем предпри�

ятия для лиц, которые имеют стаж работы.
6. Направление на учебу районного или городского управления труда

и социальной защиты населения.
7. Пенсионное удостоверение и справку МСЭК (форма № 4 или 4�а про

группу инвалидности) с диагнозом заболевания и заключением о том, что
работа по выбранной специальности не противопоказана.

8. Справку об идентификационном коде, справку о составе семьи.
9. Лично предъявляется паспорт (свидетельство о рождении для лиц,
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которые не имеют паспорта), военный билет (приписное свидетельство)
оригинал документа об образовании.

10.Документ о льготах, если есть.
*Инвалиды детства до 16�ти лет предоставляют свидетельство о полу�

чении ежемесячной помощи от органов труда и социальной защиты насе�
ления и медицинскую справку МСЭК (ф № 4 или 4�а) с диагнозом заболева�
ния и заключением, о том, что обучение по избранной специальности не
противопоказано.

Заявления принимаются: с 1 июня по 22 июля.
Вступительные экзамены: с 23 июля по 1 августа, зачисление – до 5 ав�

густа.
Зачисленные на обучение обеспечивается стипендией и находятся на

полном государственном обеспечении.
Адрес: Хмельницкая обл., г. Каменец�Подольский, ул. Годованца, 13.
Тел. 3�26�51, 3�26�22.

Харьковский учетно5экономический техникум5интернат
В техникум принимаются:
На дневное обучение:
Инвалиды I, II, III групп в возрасте до 35 лет, которые могут себя обслу�

живать и не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, с полным и
средним образованием.

На заочное отделение:
Инвалиды I, II, III групп без ограничения возраста с полным образова�

нием.
Техникум готовит специалистов по квалификации:
1. “Бухгалтер” по специальности “Бухгалтерский учет”.
2. “Социальный работник” по специальности “Социальная работа”.
Все абитуриенты обязательно сдают следующие экзамены:
– по специальности “Бухгалтерский учет”: украинский язык (дик�

тант); математика (устно);
– по специальности “Социальная работа”: украинский язык (диктант),

история Украины (устно).
Все выпускники, которые не аттестованы по украинскому языку, сда�

ют письменный экзамен по русскому языку (диктант).
Срок обучения:
Дневная форма обучения:
9 классов – 2 года 10 месяцев;
11 классов – 1 год 10 месяцев.
Заочная форма обучения:
11 классов – 1 год 10 месяцев.
Для поступления подаются следующие документы:
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1. Заявление на имя директора с указанием формы обучения и специ�
альности.

2. Справка МСЭК о группе инвалидности (оригинал и копия).
3. Документ о полном или неполном среднем образовании.
4. Медицинская справка ф.086�у, медицинская справка № 063.
5. Выписка из истории болезни с точным указанием диагноза заболе�

вания.
6. Копия трудовой книжки (для лиц, которые имеют стаж работы).
7. 6 фотографий 3х4см.
8. Копия паспорта (или свидетельства о рождении).
9. Копия свидетельства о браке.
10.Папка – 1 шт., конверты – 3 шт., тетрадь – 2 шт.
Срок подачи заявлений: с 19 июня до 2 июля.
Выпускные экзамены: с 23 июля по 1 августа.
Адрес: г. Харьков, ул. Полтавская дор., 133, тел. 72�30�52.

Луганское среднее профессионально5техническое училище5интернат
для инвалидов

Училище готовит:
Швейное отделение:
– Портных по пошиву верхней мужской и женской одежды с основа�

ми раскроя (на базе 9�11 классов). Срок обучения 3 года.
– Портных по пошиву женского легкого платья с основами раскроя

(на базе 9�11 классов). Срок обучения 3 года.
– Закройщик женского легкого платья для индивидуальной трудовой

деятельности из числа портных 3�4 квалифицированных разрядов и с опы�
том работы. Срок обучения 10 месяцев.

Обувное отделение:
– Пошивщиков мужской, женской обуви с умением производить ре�

монт (на базе 9�11 классов). Срок обучения 3 года.
– Заготовщиков верха обуви с умением производить ремонт (на базе

9�11 классов). Срок обучения 3 года.
Операторов компьютерного набора.
Срок обучения 2 года на базе 11 классов.
В училище принимаются инвалиды II, III групп в возрасте 16�35 лет с

образованием 9�11 классов общеобразовательной школы. Вступительные
экзамены не проводятся.

Для поступления подаются следующие документы:
1. Заявление на имя директора с указанием избранной профессии.
2. Документ об образовании.
3. Копия свидетельства о рождении (ксерокопия), идентификационный

код (копия).
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4. Автобиография.
5. Справка МСЭК (и ксерокопия) о группе инвалидности и трудовая

рекомендация МСЭК с указанием подробного диагноза заболевания и зак�
лючения о возможности учиться и работать по избранной профессии.

6. Выписка из истории болезни.
7. Направление на учебу управления труда и социальной защиты на�

селения.
8. Характеристика�рекомендация.
9. 4 фотографии 3х4 см.
10.Медицинская справка ф. 086�у, 25�ю.
11.Папка и 2 конверта.
Прием документов: с 1 мая по 30 августа.
Начало занятий с 1 сентября. Явка в училище на собеседование – по

вызову приемной комиссии.
Адрес: 91042, г. Луганск, кв. Восточный. СПТУ�Интернат.
Тел. (0642) 46�60�77, 46�60�27.

Харьковская специальная гимназия5интернат для слепых детей
Принимаются дети:
– в группу детского сада с 4 лет;
– 1�2 классы общеобразовательной школы на общих основаниях;
– 5�11 гимназические классы гуманитарного и естественно�математи�

ческого профилей обучения на конкурсной основе.
1 этап конкурсных испытаний – с 28.05
2 этап конкурсных испытаний – с 27.08
При поступлении в классы гуманитарного профиля обучения проверя�

ются знания:
– по украинскому языку (диктант);
– зарубежной или русской литературе (устно);
– истории Украины, Всемирной истории (собеседование).
При поступлении в классы естественно�математического профиля про�

веряются знания:
– по математике (письменно) – 5�11 кл.;
– по химии (устно) – 8�11 кл.;
– по биологии (собеседование) – 6�11 кл.
В гимназических классах изучаются украинский и русский языки, два

иностранных языка (английский и немецкий), латинский язык.
В гуманитарных классах углублено изучаются украинская, русская и

зарубежная литературы, мировая культура, история религии, современ�
ная риторика, основы психолого�педагогических знаний. В естественно
математических классах углубленно изучаются основы информатики и
вычислительной техники, биология, основы медицинских знаний.
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В гимназию�интернат для слепых детей принимаются дети с остротой
зрения до 0,04 на лучшем глазу с коррекцией.

Адрес: г. Харьков, ул. Сумская, 55, тел. 8(0572) 47�51�49, 47�05�54.

Самборское ПТУ5Интернат
В училище принимаются:
Инвалиды II, III групп в возрасте 15�25 лет с образованием 9�11 классов

общеобразовательной школы.
С абитуриентами проводится собеседование по профессиональной при�

годности.
Для поступления подаются следующие документы:
1. Заявление.
2. Автобиография.
3. Справка МСЭК о группе инвалидности и трудовая рекомендация

МСЭК с обязательным указанием полного диагноза заболевания и возмож�
ностью обучаться и работать по избранной специальности.

4. Свидетельство об образовании (оригинал).
5. Свидетельство о рождении (копия).
6. Направление управления труда и социальной защиты населения.
7. 6 фотографий 3х4 см.
8. Справка с места жительства о составе семьи.
Прием документов: с 10 июня по 9 августа.
Начало занятий с 1 сентября.
Адрес: Львовская обл., г. Самбор, ул. Стуса, 9, тел. 3�22�18.

Житомирский технический лицей5интернат
В лицей принимаются инвалиды II и III групп.
Лицей готовит квалифицированных работников по специальности:
На базе полной образовательной школы (11кл.):
– Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелеаппаратуры.

Срок обучения 3 года.
На основе базы общеобразовательной школы (9 кл.):
– слесарь�электрик по ремонту электрооборудования бытовых машин

и приборов.
Для поступления подаются следующие документы:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании (оригинал).
3. Справка МСЭК об инвалидности, справку управления труда и соци�

альной защиты населения о получении пенсии.
4. Направление на обучение управления труда и социальной защиты

населения.
5. Медицинскую справку ф.086�у.
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6. Справка с места жительства о составе семьи.
7. 6 фотографий 3х4 см.
8. 2 конверта, папка для бумаг.
9. Паспорт (свидетельство о рождении) и военный билет, документ о

льготах если есть.
Заявление на обучение проводится без вступительных экзаменов, на

основании конкурса свидетельства или аттестата об образовании после со�
беседования. Средний балл документа об образовании должен быть не мень�
ше 3,5.

Прием документов: с 20 апреля до 20 сентября.
Начало занятий 1 сентября.
Адрес: г. Житомир, ул. Московская, 43, тел. 37�14�43, 37�14�42, 37�05�78.

 ПОЛОЖЕННЯ
 про Фонд соціального захисту інвалідів

(ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 вересня 2002 р. N 1434)

 1. Фонд соціального захисту інвалідів (далі � Фонд) є урядовим орга�
ном державного управління, який діє у складі Мінпраці та підпорядко�
вується йому.

 2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96�ВР ) і за�
конами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів Украї�
ни, наказами Мінпраці та цим Положенням.

 3. Основними завданнями Фонду є:
 участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у

сфері соціального захисту інвалідів;
 здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами і

організаціями всіх форм власності і господарювання нормативів робочих
місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

 4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
 1) здійснює в установленому порядку заходи щодо соціальної, трудової,

фізкультурно�спортивної (за поданням Національного комітету спорту
інвалідів) та професійної реабілітації інвалідів, залучення їх до суспільно�ко�
рисної діяльності, аналізує використання коштів на цю мету, розробляє про�
позиції щодо потреби в коштах та підвищення ефективності їх використання;
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 2) забезпечує реєстрацію у територіальних відділеннях Фонду
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і госпо�
дарювання, на яких працює 15 і більше чоловік, та одержання від них
звітності про зайнятість і працевлаштування інвалідів;

3) здійснює контроль за своєчасним перерахуванням сум штрафних
санкцій, що надходять від підприємств, установ і організацій за недодер�
жання ними нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштуван�
ня інвалідів;

 4) узагальнює практику застосування законодавства у сфері соціаль�
ного захисту інвалідів, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та
подає їх на розгляд Мінпраці;

 5) здійснює в установленому порядку управління майном підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери управління Мінпраці, у ме�
жах, визначених цим Міністерством;

 6) сприяє створенню робочих місць для працевлаштування інвалідів,
професійному навчанню непрацюючих інвалідів;

 7) організує збір благодійних внесків підприємств, установ, органі�
зацій, трудових колективів і громадян для забезпечення соціального захи�
сту інвалідів;

 8) контролює цільове використання підприємствами, установами і
організаціями коштів, переданих їм Фондом для здійснення заходів щодо
соціального захисту інвалідів;

 9) представляє Мінпраці за його дорученням у міжнародних організа�
ціях та під час укладення міжнародних договорів України;

 10) співпрацює з Всеукраїнським громадським соціально�політичним
об’єднанням “Національна Асамблея інвалідів України”, громадськими
організаціями інвалідів та заснованими ними підприємствами і організа�
ціями;

 11) надає інформаційно�консультативні послуги інвалідам, підприєм�
ствам, установам і організаціям з питань, що належать до його компетенції;

 12) висвітлює в засобах масової інформації питання, що стосуються його
діяльності;

 13) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної пол�
ітики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Фонді та
його територіальних відділеннях;

 14) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
 5. Фонд має право:
 1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
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інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього
завдань;

 3) здійснювати перевірки підприємств, установ, організацій щодо до�
держання ними нормативів робочих місць для забезпечення працевлаш�
тування інвалідів;

 4) проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради
з питань, що належать до його компетенції.

 Фонд для виконання покладених на нього завдань видає накази орган�
ізаційно�розпорядчого характеру.

 6. Фонд очолює директор, який призначається на посаду та звільняється
з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра праці та соц�
іальної політики.

 Директор Фонду за посадою є членом колегії Мінпраці.
 7. Директор Фонду має трьох заступників, у тому числі одного першо�

го, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра праці та соціальної політики, по�
годженим з директором Фонду.

 Обов’язки між заступниками розподіляє директор Фонду.
 8. Директор Фонду:
 здійснює керівництво діяльністю Фонду, несе персональну відпові�

дальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром праці та соціаль�
ної політики за виконання покладених на Фонд завдань;

 призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних
підрозділів та інших працівників Фонду, крім своїх заступників;

 визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників струк�
турних підрозділів Фонду;

 притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних
підрозділів та інших працівників Фонду, крім своїх заступників;

 підписує видані в межах компетенції Фонду накази, організовує пере�
вірку їх виконання;

 затверджує положення про структурні підрозділи Фонду;
 здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Поло�

женням.
 9. Для реалізації покладених на Фонд завдань за погодженням з

Мінпраці утворюються територіальні відділення Фонду в межах гранич�
ної чисельності його працівників. Положення про територіальні відділен�
ня затверджує директор Фонду. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, вне&
сеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106&2003&п ) від 17.07.2003 )

Керівники територіальних відділень Фонду призначаються на посаду і
звільняються з посади директором Фонду за погодженням з Міністром праці
та соціальної політики і головами відповідних державних адміністрацій.
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 10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
Фонду, обговорення найважливіших напрямів діяльності утворюється ко�
легія у складі директора (голова колегії), його заступників, керівників
структурних підрозділів Фонду, представників Всеукраїнського громадсь�
кого соціально�політичного об’єднання “Національна Асамблея інвалідів
України” та секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств і орган�
ізацій громадських організацій інвалідів.

 До складу колегії можуть входити керівники органів виконавчої вла�
ди та громадських організацій інвалідів.

Персональний склад колегії затверджується Міністром праці та соціаль�
ної політики.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Фонду.
11. Гранична чисельність працівників Фонду затверджується Міністром

праці та соціальної політики відповідно до подання директора Фонду в ме�
жах граничної чисельності працівників Міністерства, визначеної Кабіне�
том Міністрів України. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106&2003&п ) від 17.07.2003 )

Структура Фонду затверджується його директором за погодженням з
Міністром праці та соціальної політики. ( Абзац другий пункту 11 із зміна&
ми, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106&2003&п ) від
17.07.2003 )

12. Штатний розпис і кошторис Фонду затверджуються його директо�
ром за погодженням з Міністром праці та соціальної політики та Мінфіном.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106&
2003&п ) від 17.07.2003 )

13. Фонд утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів,
передбачених на утримання Мінпраці.

14. Умови оплати праці працівників Фонду визначаються Кабінетом
Міністрів України.

15. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Дер�
жавного Герба України і своїм найменуванням.
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 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 П О С Т А Н О В А
 від 28 грудня 2001 р. N 1767 Київ

 Про затвердження Порядку сплати підприємствами  (об’єднаннями),
установами і організаціями  штрафних санкцій до відділень Фонду

соціального  захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих
коштів

 Відповідно до частини шостої статті 20 Закону України “Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні” ( 875�12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

 Затвердити Порядок сплати підприємствами (об’єднаннями),
установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду
соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання
цих коштів (додається).

 Прем’єр&міністр України А.КІНАХ
 ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2001 р. N 1767

 ПОРЯДОК
 сплати підприємствами (об’єднаннями), установами  і організаціями
штрафних санкцій до відділень  Фонду соціального захисту інвалідів,

акумуляції,  обліку та використання цих коштів

 1. Цей Порядок визначає механізм сплати підприємствами (об’єднан�
нями), установами і організаціями незалежно від форми власності і госпо�
дарювання (далі � підприємства) штрафних санкцій, передбачених статтею
20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
( 875�12 ), а також акумуляції, обліку та використання цих коштів.
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 2. Підприємства, на яких працює 15 і більше чоловік, реєструються у
відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі � Фонд) за своїм
місцезнаходженням і щороку не пізніше 1 лютого подають до зазначених
відділень звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою,
що затверджується Держкомстатом за поданням Фонду.

 3. Підприємства, де кількість працюючих інвалідів менша від установ�
леної нормативом, передбаченим частиною першою статті 19 Закону Украї�
ни “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (далі � норматив
робочих місць), сплачують відповідним відділенням Фонду штрафні санкції.

4. Суми штрафних санкцій перераховуються підприємствами в дохід
державного бюджету на рахунки органів Державного казначейства,
відкриті в установах Національного банку за балансовим рахунком N 3510
або в установах комерційних банків за балансовим рахунком N 2510.
Штрафні санкції сплачуються підприємствами самостійно не пізніше 15
квітня року, що настає за звітним.

5. Суми штрафних санкцій визначаються у розмірі середньої річної за�
робітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зай�
няте інвалідом.

Середня річна заробітна плата на підприємстві обчислюється шляхом
ділення суми нарахованого фонду оплати праці як в грошовій, так і в нату�
ральній формі, на середньооблікову чисельність штатних працівників об�
лікового складу, що визначається у порядку, встановленому Інструкцією
зі статистики чисельності працівників, зайнятих в народному господарстві,
затвердженою Держкомстатом.

6. Штрафні санкції сплачуються підприємствами відповідно до законо�
давства за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після
сплати всіх податків і зборів (обов’язкових платежів).

 7. У разі відсутності коштів штрафні санкції можуть бути застосовані
шляхом звернення стягнення на майно підприємства в порядку, передба�
ченому законом.

 8. Суми штрафних санкцій використовуються виконавчою дирекцією
та відділеннями Фонду в межах затверджених Мінпраці кошторисів до�
ходів та видатків виконавчої дирекції, відділень Фонду (загального) та
Фонду (зведеного). Проекти цих кошторисів за поданням виконавчої ди�
рекції Фонду затверджуються Мінпраці на відповідний рік.

Фінансування видатків відділень Фонду здійснюється відповідними те�
риторіальними органами Державного казначейства на підставі кошторисів
доходів і видатків цих відділень, що розробляються і затверджуються ви�
конавчою дирекцією Фонду в межах загального кошторису доходів та ви�
датків відділень Фонду, затвердженого Мінпраці.

У кошторисах обов’язково передбачаються видатки відділень Фонду на
судові витрати, а також кошти, необхідні для організаційно�технічного за�
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безпечення здійснення Фондом функцій реєстрації та обліку підприємств,
контролю за надходженням сум штрафних санкцій.

9. Суми штрафних санкцій використовуються на:
1) фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно�

спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів) та про�
фесійної реабілітації інвалідів.

Перелік таких заходів затверджується Мінпраці за погодженим з
Мінфіном поданням Фонду;

2) надання цільової позики (з терміном повернення до трьох років) на
створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Зазначені позики є безвідсотковими і надаються на договірних умовах
тільки підприємствам, які забезпечують норматив робочих місць, у разі їх
звернення до відділень Фонду в межах коштів, виділених на зазначені по�
треби в поточному році.

Громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам та організаціям заз�
начені позики надаються лише за наявності відповідного рішення Комісії з пи�
тань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

До заяви про надання позики додається:
довідка органів державної податкової служби про відсутність заборго�

ваності підприємства із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
кошторис витрат на створення обумовленої в договорі кількості робо�

чих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
техніко�економічне обгрунтування створення робочих місць, призначе�

них для працевлаштування інвалідів, та спроможності повернення позики.
 Типова форма договору про надання позики затверджується Мінпраці.
 У договорі про надання позики обов’язково передбачається:
порядок забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення пози�

ки: неустойка (штраф, пеня), застава, гарантія;
мінімальний термін, протягом якого новостворене робоче місце повин�

но бути зайняте інвалідом;
відповідальність за нецільове використання коштів;
термін повернення позики;
порядок звітності підприємств за користування позикою;
 3) фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих

інвалідів, у тому числі за направленням державної служби зайнятості;
4) надання фінансової допомоги на здійснення заходів щодо соціальної,

трудової, фізкультурно�спортивної (за поданням Національного комітету
спорту інвалідів) та професійної реабілітації інвалідів (відновлення пра�
цездатності шляхом забезпечення інваліда технічними реабілітаційними
засобами, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оп�
лата навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці належ�
них санітарно�гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивіду�
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альною програмою реабілітації інваліда).
Громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам та організаці�

ям зазначена фінансова допомога надається лише за наявності відповідно�
го рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій гро�
мадських організацій інвалідів.

 10. Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою на�
рахування пені із суми недоїмки за кожний день прострочення, включаю�
чи день сплати, в розмірі, передбаченому законом.

11. Контроль за своєчасним і повним надходженням штрафних санкцій
від підприємств, які не забезпечують нормативу робочих місць, здійсню�
ють відділення Фонду відповідно до законодавства.

У разі несплати штрафних санкцій в установлений термін відділення
Фонду вживають заходів щодо їх стягнення у судовому порядку.

12. Органи державної податкової служби під час проведення докумен�
тальних перевірок забезпечують перевірку підприємств стосовно сплати
ними штрафних санкцій.

13. Спірні питання між платниками і відділеннями Фонду щодо відра�
хування штрафних санкцій вирішуються згідно із законодавством.

14. Роз’яснення з питань застосування цього Порядку надаються Фон�
дом та Мінпраці.

Перелік заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно5спортивної та
професійної реабілітації інвалідів, фінансування яких здійснюється за раху5
нок штрафних санкцій, які надходять до Фонду соціального захисту інвалідів

(Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 17.09.2003р. № 257)

1. Зміцнення матеріально�технічної бази центрів ранньої соціальної
реабілітації дітей�інвалідів, центрів професійної, медичної та соціальної
реабілітації інвалідів.

2. Зміцнення матеріально�технічної бази навчально�виробничих май�
стерень (класів) спеціалізовних (спеціальних) інтернатних утанов для
дітей�інвалідів та лікувально�виробничих майстерень і підсобних госпо�
дарств будинків�інтернатів, де працюють інваліди.

3. Зміцнення матеріально�технічної бази відділень соціальної реабілі�
тації дітей�інвалідів, інших відділень реабілітації інвалідів при управлін�
нях праці та соціального захисту населення, територіальних центрах соц�
іального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних грома�
дян, клініці Українського науково�дослідного інституту протезування,
протезобудування та відновлення працездатності, інернатних установах,
навчальних та санаторних закладах для інвалідів сфери управління
Міністерства праці та соціальної політики Украіни.
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4. Фінансування в порядку, визначеному Кабінетом міністров Украї�
ни, видатків на функціонування всеукраїнських центрів професійної, ме�
дичної та соціальної реабілітації інвалідів, створених відповідно до Указів
Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету міністрів Украї�
ни; міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів та міжрег�
іональних і обласних центрів (комплексів) ранньої соціальної реабілітації
дітей�інвалідів, підпорядкованих відповідно Міністерству праці та соціаль�
ної політики України, Міністерству праці автономної Респбуліки Крим,
головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних
державних адміністрацій.

5. Забезпечення кабінетів (спеціальних класів) з професійної орієнтації
та психологічної підтримки інвалідів спеціальних загальноосвітніх сана�
торних шкіл (шкіл�інтернатів), технікумів�інтернатів, вищих навчальних
закладів, центрів ранньої соціальної реабілітації дітей�інвалідів, центрів
професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів спеціальною
комп’ютерною технікою для інвалідів, професійно�діагностичною апара�
турою з психологічних питань.

6. Технічне переоснащення підприємств громадських організацій
інвалідів (в тому числі УТОГу та УТОСу) та державних (казенних) протез�
но�ортопедичних підприємств.

7. Створення на робочому місті інваліда належних санітарно�
гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програ�
мою реабілітації інваліда та рекомендаціями МСЕК.

8. Придбання спеціального обладнання для бібліотек, клубів, навчаль�
но�інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звуко�
запису й друку, які входять до системи УТОСу або УТОГу.

9. Передплата для інвалідів I та II групи, за їх особистим зверненням
до територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, друко�
ваних засобів масової інформації для інвалідів (не більше одного друкова�
ного засобу масової інформації на суму, що не перевищує 17,00 гривень,
на одного інваліда на рік), випуск яких здійснюється редакціями всеук�
раїнських громадських організацій інвалідів, перелік яких визначається
Міністерством праці та соціальної політики України.

10.Фінансування витрат на навчання інвалідів (за скеруванням територ�
іальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів) у вищих навчаль�
них закладах I�IVрівнів акредитації, а також професійно�технічних та інших
навчальних закладах для здобуття професії (перекваліфікації), в т.ч. за на�
правленням державної служби зайнятості, з урахуванням витрат на прожи�
вання іногордніх студентів�інвалідів у гуртожитках навчальних закладів.

11.Складне індивідуальне протезування.
12.Заходи щодо фізкультурно�спортивної реабілітації інвалідів.
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Фонд соціального захисту інвалідів
Список керуючих територіальними відділенніми та їх заступників
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Фонд социального страхования

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещас5

ного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричи5
нили втрату працездатності (зі змінами, станом на 16.06.2005р.)

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96�ВР ) та Основ
законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне стра�
хування ( 16/98�ВР ) визначає правову основу, економічний механізм та
організаційну структуру загальнообов’язкового державного соціального
страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професій�
ного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі
застрахованих на виробництві (далі � страхування від нещасного випадку).

 Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальноо�
бов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого
здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у
процесі їх трудової діяльності.

 РОЗДІЛ I
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Завдання страхування від нещасного випадку
 Завданнями страхування від нещасного випадку є:
 проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідли�

вих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам
на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози
здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці;

 відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від
нещасних випадків або професійних захворювань;

відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і чле�
нам їх сімей.



335

 Стаття 2. Сфера дії Закону
 Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах трудо�

вого договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях,
незалежно від їх форм власності та господарювання (далі � підприємства),
у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та гро�
мадян � суб’єктів підприємницької діяльності.

 Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було
встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України
про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок травмуван�
ня на виробництві або професійного захворювання, пов’язаних з виконан�
ням ними трудових обов’язків, мають право на забезпечення по страху�
ванню від нещасного випадку відповідно до цього Закону.

( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2272&III
( 2272&14 ) від 22.02.2001 )

 Стаття 3. Гарантії забезпечення прав застрахованим у страхуванні від
нещасного випадку  Держава гарантує усім застрахованим громадянам за�
безпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання.

 Стаття 4. Законодавство про страхування від нещасного випадку  За�
конодавство про страхування від нещасного випадку складається із Основ
законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне стра�
хування, цього Закону, Кодексу законів про працю України ( 322�08 ), За�
кону України “Про охорону праці” ( 2694�12 ) та інших нормативно�право�
вих актів.

 Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що пе�
редбачені законодавством про страхування від нещасного випадку, то зас�
тосовуються норми міжнародного договору.

 Стаття 5. Основні принципи страхування від нещасного випадку
 Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
 паритетність держави, представників застрахованих осіб та робото�

давців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;
 своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
 обов’язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють

на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбаче�
них законодавством про працю, а також добровільність такого страхуван�
ня для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян �
суб’єктів підприємницької діяльності;
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надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами
своїх прав;

 обов’язковість сплати страхувальником страхових внесків;
 формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
 диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану без�

пеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на
кожному підприємстві;

 економічна заінтересованість суб’єктів страхування в поліпшенні умов
і безпеки праці;

 цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.

 Стаття 6. Суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного  випадку
 Суб’єктами страхування від нещасного випадку є застраховані грома�

дяни, а в окремих випадках � члени їх сімей та інші особи, страхувальники
та страховик.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страху�
вання (далі � працівник).

 Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках � застраховані
особи.

 Страховик � Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України (далі � Фонд соціально�
го страхування від нещасних випадків).

 Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого,
його здоров’я та працездатність.

 Стаття 7. Роботодавець
 Роботодавцем відповідно до цього Закону вважається:
 власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа,

яка використовує найману працю;
 власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи,

організації (у тому числі міжнародних), філії або представництва, який
використовує найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним до�
говором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

 Стаття 8. Особи, які підлягають обов’язковому страхуванню
від нещасного випадку Обов’язковому страхуванню від нещасного

випадку підлягають:
 1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);
 2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти,

докторанти, залучені до будь�яких робіт під час, перед або після занять; під
час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходжен�
ня виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
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 3) особи, які утримуються у виправних, лікувально�трудових, вихов�
но�трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві
цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

 Стаття 9. Страхування зародка та новонародженого
 Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або

професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв’язку з чим ди�
тина народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, який
трапився із застрахованим. Така дитина відповідно до медичного виснов�
ку вважається застрахованою, та до 16 років або до закінчення навчання,
але не більш як до досягнення 23 років їй подається допомога Фонду соц�
іального страхування від нещасних випадків.

 Стаття 10. Процедура страхування працівників та реєстрації  стра5
хувальників страховиком

 Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно зго�
ди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі
особи, перелічені у статті 8 цього Закону, вважаються застрахованими з мо�
менту набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконан�
ня страхувальниками своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.

Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещас�
них випадків.

 Реєстрація страхувальників у робочому органі виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків провадиться:

 страхувальників � юридичних осіб � у десятиденний строк після одержан�
ня свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

 страхувальників � фізичних осіб, які використовують найману працю,
� у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з
першим із найманих працівників.

 Факт реєстрації страхувальника страховиком засвідчується страховим
свідоцтвом, форма якого встановлюється Фондом соціального страхуван�
ня від нещасних випадків.

 Перереєстрація страхувальників провадиться у строки, встановлені
страховиком.

 Стаття 11. Добровільне страхування від нещасного випадку
 Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соц�

іального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:
 1) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у

релігійних організаціях на виборних посадах;
 2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
 3) громадяни � суб’єкти підприємницької діяльності.
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 Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем прий�
няття заяви, за умови сплати страхового внеску.

 Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду соціаль�
ного страхування від нещасних випадків не перераховано протягом трьох
місяців з дня подання заяви.

 Стаття 12. Свідоцтво про страхування від нещасного випадку
 Особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, видаєть�

ся свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке
є єдиним для всіх видів страхування та є документом суворої звітності.

 Порядок видачі та зразок свідоцтва про соціальне страхування затвер�
джуються Кабінетом Міністрів України.

 Стаття 13. Страховий ризик і страховий випадок
 Страховий ризик � обставини, внаслідок яких може статися страховий

випадок.
 Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або профес�

ійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовле�
ну фізичну чи психічну травму за обставин, зазначених у статті 14 цього
Закону, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отриман�
ня матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.

 Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його вста�
новлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових
відносинах з підприємством, на якому він захворів.

 Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслі�
док порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, та�
кож є страховим випадком.

Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило не�
щасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від
виконання зобов’язань перед потерпілим.

 Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворюван�
ня розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України,
відповідно до Закону України “Про охорону праці”.

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, про�
ведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхо�
вих виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування
професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

 Стаття 14. Нещасний випадок на виробництві
та професійне  захворювання

Нещасний випадок � це обмежена в часі подія або раптовий вплив на
працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що стали�
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ся у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподія�
но шкоду здоров’ю або настала смерть.

 Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визначається Ка�
бінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого цент�
рального органу виконавчої влади.

В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд соціального страху�
вання від нещасних випадків може визнати страховим нещасний випадок,
що стався за обставин, не визначених передбаченим частиною другою цієї
статті переліком.

 До професійного захворювання належить захворювання, що виникло
внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключ�
но або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших
факторів, пов’язаних з роботою.

Перелік професійних захворювань за поданням спеціально уповнова�
женого центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом
Міністрів України.

В окремих випадках Фонд соціального страхування від нещасних
випадків може визнати страховим випадком захворювання, не внесе�
не до переліку професійних захворювань, передбаченого частиною п’я�
тою цієї статті, якщо на момент прийняття рішення медична наука має
нові відомості, які дають підстави вважати це захворювання профес�
ійним.

 РОЗДІЛ II

 УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

 Стаття 15. Фонд соціального страхування від нещасних випадків
 Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального
страхування від нещасних випадків � некомерційна самоврядна орган�

ізація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням.
 Фонд соціального страхування від нещасних випадків є юридичною осо�

бою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм най�
менуванням, а також емблему, яка затверджується його правлінням.

 Фонд соціального страхування від нещасних випадків набуває прав
юридичної особи з дня реєстрації статуту у спеціально уповноваженому
центральному органі виконавчої влади.

 Фонд соціального страхування від нещасних випадків знаходиться у
місті Києві.
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 Стаття 16. Управління Фондом соціального страхування
від  нещасних випадків

 Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків
здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахо�
ваних осіб і роботодавців.

 Безпосереднє управління Фондом соціального страхування від нещас�
них випадків здійснюють його правління та виконавча дирекція.

 Стаття 17. Правління Фонду соціального страхування
від  нещасних випадків

 До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних ви�
падків включаються представники трьох представницьких сторін:

 держави;
 застрахованих осіб;
 роботодавців.
 Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України,

а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегують�
ся) об’єднаннями профспілок та роботодавців, які мають статус всеукраї�
нських. Порядок виборів (делегування) представників визначається кож�
ним об’єднанням самостійно.

 Від кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині
першій цієї статті, призначається і обирається (делегується) по 15 членів
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вирі�
шальним голосом та по 5 їх дублерів, які за тимчасової відсутності членів
правління за рішенням головиправління цього Фонду виконують їх обо�
в’язки.

 Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків ство�
рюється на шестирічний строк.

 Строк повноважень членів правління Фонду соціального страхування
від нещасних випадків закінчується в день першого засідання новостворе�
ного його правління.

 За невиконання своїх обов’язків члени правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків за рекомендацією органів державного
нагляду можуть бути позбавлені своїх повноважень органом, який їх деле�
гував у склад правління Фонду.

 Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків:
 1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правління Фонду

та двох його заступників. При цьому забезпечується почергове представ�
ництво на цих посадах кожної із трьох представницьких сторін, зазначе�
них у частині першій цієї статті;

 2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її
робочих органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує звіти дирек�
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тора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність;
 3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш важливих

завдань Фонду постійні та тимчасові комісії з питань профілактики нещас�
них випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо;

 4) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо
галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних ви�
падків;

 5) визначає кадрову політику;
 6) призначає директора виконавчої дирекції Фонду соціального стра�

хування від нещасних випадків та його заступників;
 7) затверджує:
 статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків, зміни

до нього;
 регламент роботи правління Фонду соціального страхування від нещас�

них випадків;
річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок використан�

ня коштів бюджету та коштів резерву Фонду;
 Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування

від нещасних випадків; ( Абзац п’ятий пункту 7 частини сьомої статті
17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505&IV ( 2505&15 ) від
25.03.2005 )

 структуру органів Фонду, граничну чисельність працівників, схеми їх
посадових окладів, видатки на адміністративно�господарські витрати Фон�
ду (за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органа�
ми виконавчої влади у сфері фінансів, праці та соціальної політики); ( Аб&
зац шостий пункту 7 частини сьомої статті 17 в редакції Закону N 2505&
IV ( 2505&15 ) від 25.03.2005 )

 річні програми робіт та звіти про їх виконання;
 Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілак�

тики нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;
 Положення про порядок використання коштів лікувально�профілак�

тичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні
послуги, та контроль за їх цільовим використанням;

 Положення про подання Фондом на безповоротній основі фінансової
допомоги підприємствам для розв’язання особливо гострих проблем з охо�
рони праці;

 Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхо�
вих коштів, погоджену з Національним банком України і спеціально упов�
новаженим центральним органом виконавчої влади, інші нормативні до�
кументи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду;

 8) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду;
 9) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань страху�
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вання від нещасного випадку, передбачених статтею 1 цього Закону;
 10) виконує інші функції, передбачені статутом Фонду соціального стра�

хування від нещасних випадків;
 11) готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду.
 Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків про�

водить свої засідання відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше
двох разів на рік. Позапланові засідання правління Фонду можуть прово�
дитися за ініціативою його голови або за пропозицією більшості членів
однієї з трьох представницьких сторін правління чи на вимогу однієї тре�
тини членів правління Фонду.

 Члени правління Фонду соціального страхування від нещасних ви�
падків та їх дублери виконують свої обов’язки, передбачені статутом Фон�
ду, на громадських засадах, крім випадків, коли вони беруть участь у зас�
іданнях правління Фонду або виконують інші завдання правління Фонду.
У цьому разі членам правління та їх дублерам Фонд відшкодовує витрати
на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв’язку із виконан�
ням цих обов’язків заробіток за місцем роботи та внески з нього на соц�
іальне страхування.

 Засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні
дві третини складу кожної представницької сторони.

 Рішення правління Фонду вважається прийнятим, якщо за нього про�
голосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі рівно�
го розподілу голосів голос голови правління Фонду є вирішальним.

 Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обо�
в’язковим для виконання всіма страхувальниками та застрахованими.

 Стаття 18. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування
від нещасних випадків

 Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних ви�
падків є постійно діючим виконавчим органом правління Фонду.

 Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду, проводить свою
діяльність від імені Фонду у межах та в порядку, що визначаються його
статутом і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду соціального стра�
хування від нещасних випадків, організовує та забезпечує виконання
рішень правління Фонду.

 Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від не�
щасних випадків входить до складу правління Фонду з правом дорадчого
голосу.

 Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Авто�
номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділен�
ня в районах та містах обласного значення. Управління та відділення ви�
конавчої дирекції Фонду є юридичними особами, мають самостійні кош�
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ториси, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм най�
менуванням.

 Керівників управлінь і відділень Фонду соціального страхування від
нещасних випадків призначає директор виконавчої дирекції Фонду за по�
годженням з правлінням Фонду.

 Стаття 19. Матеріально5технічне забезпечення Фонду  соціального
страхування від нещасних випадків

 Матеріально�технічне забезпечення Фонду соціального страхування від
нещасних випадків, включаючи будівництво або придбання службових та
виробничих приміщень, здійснюється за рахунок коштів, що надходять
до Фонду.

 Стаття 20. Майно Фонду соціального страхування від нещасних
випадків

Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду соц�
іального страхування від нещасних випадків, є майно, придбане ним за ра�
хунок коштів, що надходять до цього Фонду, а також майно, передане йому
у власність іншими власниками.

 Майно, що передається Фонду соціального страхування від нещасних
випадків для провадження страхової діяльності, використовується ним у
порядку, встановленому законодавством України.

 РОЗДІЛ III

 ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД
 НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 Стаття 21. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються  Фондом
соціального страхування від нещасних  випадків

 У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від
нещасних випадків зобов’язаний у встановленому законодавством порядку:

1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну пра�
цівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, вип�
лачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:

 а) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності;

 б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності
або смерті потерпілого;

 в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездат�
ності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
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 г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання;

 д) пенсію у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок не�
щасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

 е) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї
шкоди потерпілому;

 є) допомогу дитині відповідно до статті 9 цього Закону;
 2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов’яза�

них з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;
 3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої

першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного ви�
падку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діаг�
ностики професійного захворювання;

 4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у
власних спеціалізованих лікувально�профілактичних закладах або на до�
говірній основі в інших лікувально�профілактичних закладах з метою як�
найшвидшого відновлення здоров’я застрахованого;

 5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони
здоров’я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціо�
нально організованої медичної допомоги, яка повинна включати:

 а) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загаль�
ної практики;

 б) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально�
профілактичному закладі;

 в) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності
та пологів;

 г) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншо�
му лікувально�профілактичному закладі;

 д) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, орто�
педичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами,
спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком про�
тезування з дорогоцінних металів).

 З метою найповнішого виконання функцій, передбачених пунктами 4
і 5 частини першої цієї статті, Фонд соціального страхування від нещас�
них випадків створює спеціалізовану медичну та патронажну службу соц�
іального страхування;

 6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та
відновлення працездатності потерпілого;

 7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за по�
терпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати
йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає
в гуртожитку, ізольованого житла;
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 8) відповідно до висновку лікарсько�консультаційної комісії (далі �
ЛКК) або медико�соціальної експертної комісії (далі � МСЕК) проводити
навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закла�
дах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо
внаслідок ушкодження здоров’я або заподіяння моральної шкоди потерп�
ілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зни�
женою працездатністю;

 9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з орга�
нами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з інши�
ми заінтересованими суб’єктами підприємницької діяльності; компенсу�
вати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від
збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;

 10) у разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову грошову до�
помогу, допомогу у вирішенні соціально�побутових питань за їх рахунок
або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь �
за рахунок Фонду;

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страху�
вання;

 12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.
 Усі види соціальних послуг та виплат, передбачені цією статтею, нада�

ються застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, неза�
лежно від того, зареєстровано підприємство, на якому стався страховий
випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків чи ні.

 Стаття 22. Профілактика нещасних випадків
 Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює захо�

ди, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здо�
ров’ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі:

 1) надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у створенні
ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці;

 2) бере участь:
 у розробленні центральними органами виконавчої влади національної

та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничо�
го середовища та їх реалізації;

 у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питан�
ня охорони праці;  в організації розроблення та виробництва засобів

індивідуального захисту працівників;
 у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;
 3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприє�

мствах, бере участь у розслідуванні групових нещасних випадків, нещас�
них випадків із смертельними наслідками та з можливою інвалідністю, а
також професійних захворювань;
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 4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує
створення тематичних кінофільмів, радіо� і телепередач, видає та розпов�
сюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літера�
туру, плакати, пам’ятки тощо з питань соціального страхування від не�
щасного випадку та охорони праці. З метою виконання цих функцій Фонд
соціального страхування від нещасних випадків створює своє видавницт�
во з відповідною поліграфічною базою;

 5) бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів
про охорону праці;

 6) вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та не�
шкідливих умов виробництва;

 7) надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для
розв’язання особливо гострих проблем з охорони праці;

 8) виконує інші профілактичні роботи.

 Стаття 23. Страхові експерти з охорони праці
 Виконання статутних функцій та обов’язків Фонду соціального стра�

хування від нещасних випадків щодо запобігання нещасним випадкам по�
кладається на страхових експертів з охорони праці.

 Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спец�
іальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою тех�
нічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на
підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке видаєть�
ся спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

 Страхові експерти з охорони праці мають право:
 1) безперешкодно та в будь�який час відвідувати підприємства для пе�

ревірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з
цих питань;

 2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці
знань з охорони праці працівників підприємств;

 3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі
у письмовій формі, про стан охорони праці;

 4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;
 5) вносити власникам підприємств, органам виконавчої влади, держав�

ного нагляду за охороною праці подання про порушення законодавства про
охорону праці і вимагати вжиття економічних санкцій або притягнення
до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також
про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, ро�
бота яких загрожує здоров’ю або життю працівників;

 6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випад�
ках, передбачених законом;
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 7) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань
та приймання в експлуатацію виробничих об’єктів, засобів виробництва
та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.

 Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відпові�
дно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, проф�
ілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 Стаття 24. Обов’язки Фонду соціального страхування від  нещасних
випадків, пов’язані з координацією  страхової діяльності

 Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов’язаний:
 1) вести реєстр страхувальників;
 2) письмово повідомляти страхувальнику умовний клас професійного

ризику його підприємства � групу галузей (підгалузей) економіки або видів
діяльності, що мають визначений для цієї групи рівень виробничого трав�
матизму та професійної захворюваності;

 3) укладати угоди з лікувально�профілактичними закладами та окре�
мими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві;

 4) вивчати та використовувати досвід управління охороною праці та
страхування від нещасного випадку в зарубіжних країнах;

 5) співпрацювати з фондами з інших видів соціального страхування у
фінансуванні заходів, пов’язаних з матеріальним забезпеченням та надан�
ням соціальних послуг застрахованим, у кожному конкретному випадку
спільно приймаючи рішення щодо того, хто з них братиме участь у фінан�
суванні цих заходів.

 Якщо після призначення застрахованій особі матеріальної допомоги чи
надання соціальних послуг між Фондом соціального страхування від не�
щасних випадків і страховиками з інших видів соціального страхування
виникають спори щодо понесених витрат, виплата здійснюється страхови�
ком, до якого звернувся застрахований. При цьому страховик, до якого
звернувся застрахований, має право звернутися до відповідного страхови�
ка з інших видів соціального страхування щодо відшкодування понесених
ним витрат;

 6) виконувати інші роботи, пов’язані з координацією страхової діяль�
ності.

 Стаття 25. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг
та профілактичних заходів

Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим особам,
які перебувають на їх утриманні, а також усі види профілактичних за�
ходів, передбачених статтями 21 та 22 цього Закону, провадяться Фон�
дом соціального страхування від нещасних випадків за рахунок коштів
цього Фонду.
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 Фонд соціального страхування від нещасних випадків забезпечує фінан�
сування заходів, передбачених національною, галузевими, регіональними
програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середо�
вища, планами наукових досліджень з охорони та медицини праці, навчан�
ня і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони
праці, організації розроблення і виробництва засобів індивідуального та
колективного захисту працівників, розроблення, видання, розповсюджен�
ня нормативних актів, журналів, спеціальної літератури, а також інших
профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних
випадків.

 РОЗДІЛ IV

 НАГЛЯД У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

 Стаття 26. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування  від
нещасних випадків

 Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних
випадків здійснює наглядова рада.

 Метою нагляду є забезпечення виконання Фондом соціального страху�
вання від нещасних випадків його статутних завдань і цільового викорис�
тання коштів цього Фонду.

 Члени наглядової ради працюють на громадських засадах і не можуть
бути одночасно членами правління Фонду соціального страхування від не�
щасних випадків та працівниками виконавчої дирекції зазначеного Фон�
ду або її робочих органів.

 До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній кількості
представники держави, застрахованих осіб і роботодавців.

 Від держави участь у наглядовій раді беруть представники відповід�
них спеціально уповноважених центральних органіввиконавчої влади.

 Представники застрахованих осіб до наглядової ради делегуються об�
’єднаннями профспілок, а представники роботодавців � об’єднаннями ро�
ботодавців. Зазначені об’єднання повинні мати статус всеукраїнських.

 Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років.
 Роботу наглядової ради очолює її голова, який обирається на один рік

із складу членів наглядової ради. При цьому забезпечується почергове го�
ловування представника кожної з трьох представницьких сторін, зазначе�
них у частині четвертій цієї статті.

 Головою наглядової ради та головою правління Фонду соціального стра�
хування від нещасних випадків одночасно не можуть бути представники
однієї й тієї ж представницької сторони.
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 Наглядова рада:
 1) перевіряє діяльність Фонду соціального страхування від нещасних

випадків;
 2) заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду соціаль�

ного страхування від нещасних випадків з питань виконання Фондом його
статутних завдань і використання страхових коштів, дає відповідні реко�
мендації Фонду;

 3) у разі потреби, крім щорічних аудиторських перевірок використан�
ня страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової діяль�
ності Фонду соціального страхування від нещасних випадків або окремих
напрямів його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фон�
ду. Перевірки проводяться за рахунок коштів Фонду;

 4) одержує необхідну інформацію про роботу Фонду соціального стра�
хування від нещасних випадків;

 5) узагальнює практику застосування законодавства про страхування
від нещасного випадку, готує пропозиції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків та Кабінету Міністрів України про його вдоскона�
лення;

 6) у разі наявності порушень законодавства про страхування від нещас�
ного випадку встановлює Фонду соціального страхування від нещасних
випадків строк для їх усунення. Якщо зазначені порушення не усунено,
порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду згідно із за�
конодавством;

 7) у разі потреби вимагає скликання засідання правління Фонду соц�
іального страхування від нещасних випадків;

 8) сприяє налагодженню взаємовідносин і взаємодії Фонду соціально�
го страхування від нещасних випадків, страхувальників та застрахованих
у вирішенні завдань страхування від нещасного випадку, передбачених
статтею 1 цього Закону.

 Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на півро�
ку. Позачергові засідання можуть скликатися головою наглядової ради або
на вимогу однієї третини її членів, а також за рішенням правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків.

 Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не менше двох
третин складу кожної із представницьких сторін. Рішення приймаються
більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі
рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

 У засіданні наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати
участь голова правління та директор виконавчої дирекції Фонду соціаль�
ного страхування від нещасних випадків або їх заступники.

 Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданнях правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків з правом дорадчого голосу.
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 Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправ�
ності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.

 Оформлення матеріалів засідання наглядової ради та ведення її доку�
ментації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду соціального страху�
вання від нещасних випадків.

 Положення про наглядову раду Фонду соціального страхування від не�
щасних випадків затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Стаття 27. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного
випадку

 Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку здійсню�
ють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади. Спря�
мовує і координує роботу зазначених органів з цих питань Кабінет Міністрів
України.

 Метою нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фон�
дом соціального страхування від нещасних випадків законодавства про
страхування від нещасного випадку.

 Якщо Фондом соціального страхування від нещасних випадків прий�
нято рішення з порушенням законодавства про страхування від нещасно�
го випадку або страхувальник не виконує вимог цього законодавства, орга�
ни державного нагляду, зазначені у частині першій цієї статті, вказують
на допущені порушення та встановлюють строк для їх усунення. Якщо у
строк, установлений органами державного нагляду, Фонд соціального стра�
хування від нещасних випадків або страхувальник не усуне порушення,
органи державного нагляду скасовують незаконне рішення з наступним
відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або страхувальника. Невико�
нання цієї вимоги тягне за собою встановлену законодавством відпові�
дальність посадових осіб Фонду або страхувальника з подальшим виконан�
ням вимог органів державного нагляду. У двотижневий строк Фонд соц�
іального страхування від нещасних випадків або страхувальник може ос�
каржити рішення органів державного нагляду в суді.

 У разі потреби органи державного нагляду мають право вимагати скли�
кання позапланового засідання правління Фонду соціального страхуван�
ня від нещасних випадків. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи дер�
жавного нагляду мають право самі скликати та провести засідання правл�
іння Фонду.

 Фонд соціального страхування від нещасних випадків та страхуваль�
ники зобов’язані подавати органам державного нагляду або їх уповнова�
женим усі документи та довідки, необхідні для виконання ними функцій
контролю у сфері страхування від нещасного випадку.
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 РОЗДІЛ V

 ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗАСТРАХОВАНОМУ
 УШКОДЖЕННЯМ ЙОГО ЗДОРОВ’Я

 Стаття 28. Страхові виплати
Страховими виплатами є грошові суми, які згідно із статтею 21 цього Зако�

ну Фонд соціального страхування від нещасних випадків виплачує застрахова�
ному чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Зазначені грошові суми складаються із:
1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його части�

ни) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності
(далі � щомісячна страхова виплата);

2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги
потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні по�
мерлого);

3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому;
4) страхової виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок трав�

мування на виробництві або професійного захворювання її матері під час
вагітності;

6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.
За наявності факту заподіяння моральної шкоди потерпілому прова�

диться страхова виплата за моральну шкоду.

Стаття 29. Перерахування розміру страхових виплат
Перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну

та соціальну допомогу провадиться у разі:
1) зміни ступеня втрати професійної працездатності;
2) зміни складу сім’ї померлого;
3) підвищення розміру мінімальної заробітної плати у порядку, визна�

ченому законодавством. ( Пункт 3 статті 29 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2272&III ( 2272&14 ) від 22.02.2001 )

( Пункт 4 статті 29 виключено на підставі Закону N 2272&III ( 2272&
14 ) від 22.02.2001 )

Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також
у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної
плати у галузях національної економіки за даними центрального органу
виконавчої влади з питань статистики. Таке перерахування провадиться з
1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної
страхової виплати зменшенню не підлягає. ( Статтю 29 доповнено час&
тиною другою згідно із Законом N 2272&III ( 2272&14 ) від 22.02.2001 )
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Стаття 30. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим
Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК за

участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків і визна�
чається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до уш�
кодження здоров’я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності
потерпілого, визначає професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я,
причину, час настання та групу інвалідності у зв’язку з ушкодженням здо�
ров’я, а також визначає необхідні види медичної та соціальної допомоги.

Огляд потерпілого проводиться МСЕК за умови подання акта про не�
щасний випадок на виробництві, акта розслідування професійного захво�
рювання за встановленими формами, висновку спеціалізованого медично�
го закладу (науково�дослідного інституту профпатології чи його відділен�
ня) про професійний характер захворювання, направлення лікувально�
профілактичного закладу або роботодавця чи профспілкового органу
підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи професійне захво�
рювання, або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального стра�
хування від нещасних випадків, суду чи прокуратури.

Позачергова експертиза проводиться МСЕК за заявою потерпілого,
інших заінтересованих осіб, суду чи прокуратури.

Стаття 31. Тимчасове переведення потерпілого на легшу роботу
За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану ро�

боту, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений
ЛКК, або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності.

Стійкою втратою професійної працездатності вважається будь�яка втра�
та професійної працездатності, визначена МСЕК.

Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та
характер установлюються ЛКК або МСЕК.

За згодою потерпілого роботодавець зобов’язаний надати йому рекомен�
довану ЛКК або МСЕК роботу за наявності відповідних вакансій.

Якщо у встановлений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує
потерпілого відповідною роботою, Фонд соціального страхування від не�
щасних випадків сплачує потерпілому страхову виплату у розмірі його се�
редньомісячного заробітку.

Середньомісячний заробіток, передбачений частинами першою та п’я�
тою цієї статті, обчислюється в порядку, передбаченому статтею 34 цього
Закону. ( Частина шоста статті 31 із змінами, внесеними згідно із За&
коном N 2272&III ( 2272&14 ) від 22.02.2001 )

Стаття 32. Страхові виплати потерпілому під час його
професійної реабілітації

Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфіка�
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цію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення
ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного року),
Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить щомісячні
страхові виплати у розмірі середньомісячного заробітку протягом строку,
визначеного програмою реабілітації.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків оплачує вартість
придбаних потерпілим інструментів, протезів та інших пристосувань,
відшкодовує потерпілому інші необхідні витрати, пов’язані з його профес�
ійною підготовкою.

Середньомісячний заробіток, передбачений частиною першою цієї
статті, обчислюється в порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону.

Стаття 33. Право на страхові виплати у разі смерті  потерпілого
У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових

виплат (пенсій згідно з підпунктом “д” пункту 1 частини першої статті 21
цього Закону) мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні
померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього ут�
римання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш
як десятимісячного строку після його смерті.

Такими непрацездатними особами є:
1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють,

або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку
самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсанта�
ми, слухачами, стажистами) денної форми навчання � до закінчення на�
вчання, але не більш як до досягнення ними 23 років;

2) жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо
вони не працюють;

3) інваліди � члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;
4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був

зобов’язаний виплачувати аліменти;
5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але

мають на це право.
Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають

також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім’ї,
якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпіло�
го, які не досягли 8�річного віку.

Пенсія у разі смерті годувальника призначається і виплачується згідно
із законодавством.

Стаття 34. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкоду5
вання шкоди

1. Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до
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ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробіт�
ку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я.

Сума щомісячної страхової виплати не повинна перевищувати середнь�
омісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров’я.

У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою
призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим нещас�
ним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний зароб�
іток, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я. Визначені раніше сума
щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не
підлягають. ( Частину першу статті 34 доповнено абзацом згідно із За&
коном N 2272&III ( 2272&14 ) від 22.02.2001 )

2. У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить однора�
зову страхову виплату потерпілому, сума якої визначається із розрахунку
середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати по�
терпілим професійної працездатності, але не вище чотирикратного розмі�
ру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески
до Фонду. ( Абзац перший частини другої статті 34 із змінами, внесени&
ми згідно із Законом N 2272&III ( 2272&14 ) від 22.02.2001 )

У разі коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому встанов�
лено інший, вищий ступінь втрати стійкої професійної працездатності, з
урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов’язаного
з виконанням трудових обов’язків, йому провадиться одноразова виплата,
сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потер�
пілого за кожний відсоток збільшення ступеня втрати професійної працез�
датності відносно попереднього обстеження МСЕК.

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що
ушкодження здоров’я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок
порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір од�
норазової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не
більш як на 50 відсотків.

3. Моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами виробництва, яка
не спричинила втрати потерпілим професійної працездатності, відшкодо�
вується Фондом соціального страхування від нещасних випадків за зая�
вою потерпілого з викладом характеру заподіяної моральної (немайнової)
шкоди та за поданням відповідного висновку медичних органів. Відшко�
дування здійснюється у вигляді одноразової страхової виплати незалежно
від інших видів страхових виплат. Сума страхової виплати за моральну
(немайнову) шкоду визначається в судовому порядку. При цьому сума стра�
хової виплати не може перевищувати двохсот розмірів мінімальної зароб�
ітної плати, встановленої на день виплати, незалежно від будь�яких інших
страхових виплат.  ( Офіційне тлумачення положення частини третьої
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статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду N 1&рп/2004 ( v001p710&
04 ) від 27.01.2004 )

4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує вит�
рати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчу�
вання, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній дог�
ляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно�курортне лікуван�
ня, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них
визначено висновками МСЕК.

Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання
потерпілий тимчасово втратив працездатність, Фонд соціального страху�
вання від нещасних випадків фінансує всі витрати на його лікування.

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в
розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При
цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власни�
ком або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, ус�
танови, організації. ( Частину четверту статті 34 доповнено абзацом
третім згідно із Законом N 2272&III ( 2272&14 ) від 22.02.2001 )

Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк
за раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який лікує, та затверджує
МСЕК. Неможливість забезпечення потерпілого додатковим харчуванням
у лікувально�профілактичному або реабілітаційному закладі підтверд�
жується довідкою за підписом головного лікаря (директора) цього закла�
ду. В цьому разі компенсація витрат на додаткове харчування здійснюєть�
ся Фондом соціального страхування від нещасних випадків на підставі
інформації органів державної статистики про середні ціни на продукти
харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх придбали. ( Аб&
зац частини четвертої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Зако&
ном N 2272&III ( 2272&14 ) від 22.02.2001 )

Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорогоцін�
них металів), придбання санаторно�курортних путівок, предметів догляду
за потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями рецептів, сана�
торно�курортних карток, довідок або рахунків про їх вартість.

Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характе�
ру цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць)
від:

1) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати,
� на спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);

2) половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день
виплати, � на постійний сторонній догляд;

3) чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день
виплати, � на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).

Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом соціально�
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го страхування від нещасних випадків незалежно від того, ким вони
здійснюються.

Інваліди I групи подають висновок МСЕК тільки для встановлення спец�
іального медичного догляду.

Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги,
оплата провадиться за кожним її видом.

5. Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного
разу на три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним
висновком надається путівка для санаторно�курортного лікування; у разі
самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд соціального
страхування від нещасних випадків у розмірі, встановленому правлін�
ням Фонду.

Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на
проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків компенсує витрати
на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження.

Потерпілому, який став інвалідом та використав щорічну відпустку
до одержання путівки у санаторно�курортний заклад, роботодавець надає
додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) із збережен�
ням на цей час середньомісячного заробітку, який він мав до ушкоджен�
ня здоров’я, або заробітку, що склався перед відпусткою (за вибором по�
терпілого).

Щомісячні страхові виплати потерпілому протягом цього часу прова�
дяться на загальних підставах.

6. За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК медичних
показань для одержання автомобіля Фонд соціального страхування від не�
щасних випадків компенсує вартість придбання автомобіля з ручним ке�
руванням, запасних частин до нього, пального, а також ремонту і техніч�
ного обслуговування та навчання керуванню автомобілем у розмірах, вста�
новлених Кабінетом Міністрів України.

Згідно з висновком МСЕК Фонд соціального страхування від нещасних
випадків може відшкодовувати й інші витрати.

7. У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або профес�
ійного захворювання розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути
не меншим за п’ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не мен�
шим за однорічний заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала
на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не
більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого.

8. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку або професійного
захворювання витрати на його поховання несе Фонд соціального страху�
вання від нещасних випадків згідно з порядком, визначеним Кабінетом
Міністрів України.
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9. У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають
на це право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за
вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб,
що перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.

У разі смерті потерпілого, який одержував страхові виплати і не пра�
цював, розмір відшкодування шкоди особам, зазначеним у статті 33 цього
Закону, визначається виходячи із суми щомісячних страхових виплат і
пенсії, які одержував потерпілий на день його смерті, з відповідним кори�
гуванням щомісячних страхових виплат згідно із статтею 29 цього Зако�
ну. Причинний зв’язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров’я має підтверджуватися висновками відпові�
дних медичних закладів.

Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визначаєть�
ся шляхом ділення частини заробітку потерпілого, що припадає на зазна�
чених осіб, на кількість цих осіб.

Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на ут�
риманні померлого, але мають на це право, визначається в такому порядку:

1) якщо кошти на утримання стягувалися за рішенням суду, страхові
виплати визначаються в сумі, призначеній судом;

2) якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку, сума
страхової виплати встановлюється Фондом соціального страхування від
нещасних випадків.

У разі коли право на страхові виплати мають одночасно непрацездатні
особи, які перебували на утриманні померлого, і непрацездатні особи, які
не перебували на його утриманні, спочатку визначається сума страхових
виплат особам, які не перебували на утриманні померлого.

Установлена зазначеним особам сума страхових виплат виключається
із заробітку годувальника, а потім визначається сума страхових виплат
особам, які перебували на утриманні померлого, у порядку, передбачено�
му абзацами першим та другим цього пункту.

Страхові виплати особам, які втратили годувальника, провадяться в
повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі втрати году�
вальника та інших доходів.

10. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових вип�
лат потерпілому у зв’язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його
частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної
плати для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страху�
ванням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Частина де&
сята статті 34 в редакції Закону N 2272&III ( 2272&14 ) від 22.02.2001 )

11. При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються основ�
на і додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компен�
саційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які включаються до
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фонду оплати праці і підлягають обкладенню прибутковим податком з гро�
мадян. ( Частина одинадцята статті 34 в редакції Закону N 2272&III (
2272&14 ) від 22.02.2001 )

12. Середньомісячний заробіток, обчислений у порядку, передбачено�
му частиною десятою цієї статті, береться для визначення розміру однора�
зової допомоги потерпілому або членам його сім’ї та особам, які перебува�
ли на його утриманні, у разі смерті потерпілого.

13. У разі повторного ушкодження здоров’я середньомісячний заробі�
ток, за бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні періоди, що пе�
редували першому або повторному ушкодженню здоров’я. Сума страхової
виплати в цьому разі визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати
професійної працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю ви�
падків ушкодження здоров’я.

Якщо повторне ушкодження здоров’я працівника настало з вини іншо�
го роботодавця, страхова виплата провадиться на загальних підставах.

14. Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заро�
біток потерпілого до ушкодження здоров’я не збереглися, сума страхової
виплати визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою (ок�
ладом) за професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працю�
вав потерпілий, або за відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної
професії (посади), але не менше розміру мінімальної заробітної плати, вста�
новленого на день виплати. Відсутність документів про заробіток підтвер�
джується довідкою роботодавця або відповідного архіву.

15. У разі ушкодження здоров’я в період виробничого навчання (прак�
тики) сума страхової виплати визначається за діючою на підприємстві став�
кою (окладом) тієї професії (спеціальності), якій навчався потерпілий, але
не нижче найменшого розряду тарифної сітки відповідної професії.

Якщо у період навчання (практики) потерпілий одержував заробіток,
сума страхової виплати визначається, за його згодою, із середньомісячно�
го заробітку за цей період. За бажанням потерпілого сума страхової випла�
ти може бути визначена із середньомісячного заробітку до початку вироб�
ничого навчання (практики).

16. Виплата пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на ви�
робництві або професійного захворювання провадиться потерпілому відпо�
відно до законодавства про пенсійне забезпечення, крім випадків, перед�
бачених пунктом 2 статті 8 та статтею 9 цього Закону.

17. Неповнолітній особі, яка відповідно до статті 9 цього Закону наро�
дилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного
захворювання матері під час її вагітності, або особам, зазначеним у пункті
2 статті 8 цього Закону, які стали інвалідами під час відповідних занять
або робіт, Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить
щомісячні страхові виплати як інвалідам дитинства, а після досягнення
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ними 16 років � у розмірі середньомісячного заробітку, що склався на те�
риторії області (міста) проживання цих осіб, але не менше середньомісяч�
ного заробітку в країні на день виплати.

18. Індексація суми страхової виплати провадиться відповідно до зако�
нодавства.

19. Якщо застрахований одночасно має право на безоплатне або пільго�
ве отримання одних і тих же видів допомоги, забезпечення чи догляду
згідно з цим Законом та іншими законами, нормативно�правовими акта�
ми, йому надається право вибору відповідного виду допомоги, забезпечен�
ня чи догляду за однією з підстав.

 РОЗДІЛ VI

 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО СТРАХОВІ ВИПЛАТИ

 Стаття 35. Документи для розгляду справ про страхові виплати
Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду соціального страху�

вання від нещасних випадків подаються:
акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професій�

ного захворювання за встановленими формами та (або) висновок МСЕК про
ступінь втрати професійної працездатності застрахованого чи копія свідоц�
тва про його смерть, а також відповідні рішення про відшкодування мо�
ральної (немайнової) шкоди;

документи про необхідність подання додаткових видів допомоги.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків приймає рішен�

ня про виплати у разі втрати годувальника за умови подання таких доку�
ментів, які видаються відповідними організаціями в триденний строк з
моменту звернення заявника:

1) копії свідоцтва органу реєстрації актів громадянського стану про
смерть потерпілого;

2) довідки житлово�експлуатаційної організації, а за її відсутності � до�
відки виконавчого органу ради чи інших документів про склад сім’ї по�
мерлого, в тому числі про тих, хто перебував на його утриманні, або копії
відповідного рішення суду;

3) довідки житлово�експлуатаційної організації, а за її відсутності � ви�
конавчого органу ради про батьків або іншого члена сім’ї померлого, який
не працює та доглядає дітей, братів, сестер чи онуків померлого, які не до�
сягли 8�річного віку;

4) довідки навчального закладу про те, що член сім’ї потерпілого віком
від 18 до 23 років, який має право на відшкодування шкоди, навчається за
денною формою навчання;



360

5) довідки навчального закладу інтернатного типу про те, що член сім’ї
потерпілого, який має право на відшкодування шкоди, перебуває на утри�
манні цього закладу.

Факт перебування на утриманні потерпілого у разі відсутності відпові�
дних документів і неможливості їх відновлення встановлюється в судово�
му порядку.

Якщо застрахований або члени його сім’ї за станом здоров’я чи з інших
причин не спроможні самі одержати зазначені вище документи, їх одер�
жує та подає відповідний страховий експерт Фонду соціального страхуван�
ня від нещасних випадків.

Стаття 36. Розгляд справ про страхові виплати
Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає спра�

ву про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або заінтересованої
особи за наявності усіх необхідних документів і приймає відповідні рішен�
ня у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених до�
кументів.

Рішення оформляється постановою, в якій зазначаються дані про осіб,
які мають право на страхові виплати, розміри виплат на кожного члена
сім’ї та їх строки або обгрунтування відмови у виплатах; до постанови до�
даються копії необхідних документів.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків може затримати
страхові виплати до з’ясування підстав для виплат, якщо документи про
нещасний випадок оформлені з порушенням установлених вимог.

Стаття 37. Відмова у страхових виплатах і наданні соціальних  послуг
Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити

у страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо
мали місце:

1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настан�
ня страхового випадку;

2) подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального страхуван�
ня від нещасних випадків свідомо неправдивих відомостей про страховий
випадок;

3) вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання
страхового випадку.

 Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити
у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо нещасний
випадок згідно із законодавством не визнаний пов’язаним з виробництвом.

Стаття 38. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг
Страхові виплати і надання соціальних послуг може бути припинено:
1) на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не пе�

редбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого
надана Верховною Радою України;
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2) на весь час, протягом якого потерпілий перебуває на державному ут�
риманні, за умови, що частка виплати, яка перевищує вартість такого ут�
римання, надається особам, які перебувають на утриманні потерпілого;

3) якщо з’ясувалося, що виплати призначено на підставі документів,
які містять неправдиві відомості. Сума витрат на страхові виплати, отри�
мані застрахованим, стягується в судовому порядку;

4) якщо страховий випадок настав внаслідок навмисного наміру запод�
іяння собі травми;

5) якщо потерпілий ухиляється від медичної чи професійної реабілітації
або не виконує правил, пов’язаних з установленням чи переглядом обста�
вин страхового випадку, або порушує правила поведінки та встановлений
для нього режим, що перешкоджає одужанню;

6) в інших випадках, передбачених законодавством.
Якщо на утриманні потерпілого перебувають члени сім’ї, які прожива�

ють на території України, виплати у випадках, передбачених пунктами 1 і
5 цієї статті, не припиняються, а лише зменшуються на суму, що не пере�
вищує 25 відсотків усієї суми виплат.

Стаття 39. Оподаткування страхових виплат
Оподаткування сум страхових виплат потерпілим та особам, які мають

на них право, здійснюється згідно із законодавством.

 РОЗДІЛ VII

 ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

 Стаття 40. Строки проведення страхових виплат
Страхові виплати провадяться щомісячно в установлені Фондом соціаль�

ного страхування від нещасних випадків дні на підставі постанови цього
Фонду або рішення суду:

потерпілому � з дня втрати працездатності внаслідок нещасного випад�
ку або з дати встановлення професійного захворювання;

особам, які мають право на виплати у зв’язку із смертю годувальника, �
з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.

Одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня
визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, а в разі
смерті потерпілого � у місячний строк з дня смерті застрахованого особам,
які мають на це право.

Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченні
трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок нещасного
випадку або з дня смерті годувальника, страхові виплати провадяться з
дня звернення.
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Виплати, призначені, але не одержані своєчасно потерпілим або особою,
яка має право на одержання виплат, провадяться за весь минулий час, але
не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.

Страхові виплати провадяться протягом строку, на який встановлено
втрату працездатності у зв’язку із страховим випадком, а фінансування
додаткових витрат згідно із статтею 21 цього Закону � протягом строку, на
який визначено потребу в них.

Страхові виплати провадяться протягом строку, встановленого МСЕК
або ЛКК. Строк проведення страхових виплат продовжується з дня їх при�
пинення і до часу, встановленого при наступному огляді МСЕК або ЛКК,
незалежно від часу звернення потерпілого або заінтересованих осіб до Фон�
ду соціального страхування від нещасних випадків. При цьому сума стра�
хових виплат за минулий час виплачується за умови підтвердження МСЕК
втрати працездатності та причинного зв’язку між настанням непрацездат�
ності та ушкодженням здоров’я.

Якщо потерпілому або особам, які мають право на одержання страхо�
вої виплати, з вини Фонду соціального страхування від нещасних випадків
своєчасно не визначено або не виплачено суми страхової виплати, ця сума
виплачується без обмеження протягом будь�якого строку та підлягає ко�
ригуванню у зв’язку із зростанням цін на споживчі товари та послуги в
порядку, встановленому статтею 34 Закону України “Про оплату праці” (
108/95�ВР ).

Страхові виплати за поточний місяць провадяться протягом місяця з
дня настання страхового випадку. Доставка і переказ сум, що виплачуються
потерпілим, провадяться за рахунок Фонду соціального страхування від
нещасних випадків.

За бажанням одержувачів ці суми можуть перераховуватися на їх осо�
бові рахунки в банку.

Суми, одержані в рахунок страхових виплат потерпілим або особою, яка
має право на ці виплати, можуть бути утримані Фондом соціального стра�
хування від нещасних випадків, якщо рішення про їх виплату прийнято
на підставі підроблених документів або подано свідомо неправдиві відо�
мості, а також якщо допущено помилку, яка впливає на суму страхових
виплат.

Належні суми страхових виплат, що з вини Фонду соціального страху�
вання від нещасних випадків не були своєчасно виплачені особам, які ма�
ють на них право, у разі смерті цих осіб виплачуються членам їх сімей, а в
разі їх відсутності � включаються до складу спадщини.

Стаття 41. Страхові виплати у разі перебування особи, яка їх одержує,
в особливих умовах

Потерпілим, які проживають у будинках�інтернатах для громадян по�
хилого віку та інвалідів, пансіонатах для ветеранів війни та праці, щомі�
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сячні суми страхових виплат перераховуються на рахунок зазначених ус�
танов з виплатою різниці між сумою страхової виплати та вартістю утри�
мання в них, але не менш як 25 відсотків призначеної суми страхової вип�
лати (втраченого заробітку).

Якщо на утриманні потерпілого, який проживає у будинку�інтернаті
для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонаті для ветеранів війни та
праці, є непрацездатні члени сім’ї, сума страхової виплати сплачується в
такому порядку: на одну непрацездатну особу, яка перебуває на утриманні,
� чверть, на двох � третина, на трьох і більше � половина суми страхової
виплати. Частина суми страхової виплати, що залишається після відраху�
вання вартості утримання в цих установах, але не менш як 25 відсотків,
виплачується потерпілому.

Суми страхових виплат, нараховані особі, яка їх одержує в період її пе�
ребування в дитячому будинку, закладі інтернатного типу, перераховують�
ся на спеціальний рахунок і виплачуються їй після закінчення навчання у
цьому закладі.

У разі відбування потерпілим покарання у вигляді позбавлення волі
належні йому суми страхових виплат перераховуються на спеціальний ра�
хунок і виплачуються йому після звільнення з місця позбавлення волі, а
особи, які перебувають на утриманні потерпілого, одержують виплати в
установленому порядку.

У разі виїзду потерпілого або осіб, які мають право на страхові випла�
ти, на постійне місце проживання за межі України визначені на зазначені
цілі суми переказуються Фондом соціального страхування від нещасних
випадків на їх адресу в порядку, передбаченому міждержавними угодами.

Стаття 42. Зберігання справ про страхові виплати
Копії рішень Фонду соціального страхування від нещасних випадків або

суду про призначення страхових виплат, заяви потерпілих та інших заін�
тересованих осіб про призначення виплат з усіма необхідними документа�
ми зберігаються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Через два роки після припинення страхових виплат зазначені справи
передаються на постійне зберігання до архівних установ у порядку, визна�
ченому законодавством.

 РОЗДІЛ VIII

 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТРАХОВАНОГО ТА
 РОБОТОДАВЦЯ ЯК СТРАХУВАЛЬНИКА

 Стаття 43. Права застрахованого
Застрахований має право:
1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від не�
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щасних випадків;
2) бути повноважним представником застрахованих працівників і ви�

магати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків вико�
нання своїх обов’язків щодо соціального захисту потерпілих;

3) брати участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі з уча�
стю представника профспілкового органу або своєї довіреної особи;

4) у разі настання страхового випадку одержувати від Фонду соціаль�
ного страхування від нещасних випадків виплати та соціальні послуги, пе�
редбачені статтею 21 цього Закону;

5) на послуги медичної реабілітації;
6) на послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочо�

го місця, навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість про�
фесійної реабілітації не перевищує двох років;

7) на відшкодування витрат при медичній і професійній реабілітації на
проїзд до місця лікування чи навчання і назад, витрати на житло та харчу�
вання, транспортування багажу, на проїзд особи, яка його супроводжує;

8) на послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомобі�
ля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються
відповідно до законодавства;

9) отримувати безоплатно від Фонду соціального страхування від не�
щасних випадків роз’яснення з питань соціального страхування від нещас�
ного випадку.

У разі смерті потерпілого члени його сім’ї мають право на одержання
від Фонду соціального страхування від нещасних випадків страхових вип�
лат (одноразової допомоги, пенсії у зв’язку із втратою годувальника) та
послуг, пов’язаних з похованням померлого.

Стаття 44. Обов’язки застрахованого
Застрахований зобов’язаний:
1) знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно�пра�

вових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також до�
держуватися зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним
договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внут�
рішнього трудового розпорядку підприємства;

2) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:
а) лікуватися в лікувально�профілактичних закладах або у медичних

працівників, з якими Фонд соціального страхування від нещасних випадків
уклав угоди на медичне обслуговування;

б) додержувати правил поведінки та режиму лікування, визначених
лікарями, які його лікують;

в) не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок,
спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності;
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г) своєчасно повідомляти робочий орган виконавчої дирекції Фон�
ду соціального страхування від нещасних випадків про обставини, що
призводять до зміни розміру матеріального забезпечення, складу соц�
іальних послуг та порядку їх надання (зміни стану непрацездатності,
складу сім’ї, звільнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межі
держави тощо).

Стаття 45. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника
Роботодавець як страхувальник має право:
1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від не�

щасних випадків;
2) вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків

виконання обов’язків Фонду щодо організації профілактики нещасних
випадків і професійних захворювань та соціального захисту потерпілих;

3) оскаржувати рішення працівників Фонду соціального страхування
від нещасних випадків у спеціальних комісіях з питань вирішення спорів
при виконавчій дирекції Фонду та при її робочих органах;

4) брати участь у визначенні йому знижок чи надбавок до страхового
тарифу;

5) захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні
інтереси застрахованих, у тому числі в суді.

Роботодавець як страхувальник зобов’язаний:
1) своєчасно реєструватися у Фонді соціального страхування від нещас�

них випадків;
2) своєчасно та повністю сплачувати в установленому порядку страхові

внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків;
3) інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків:
а) про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на

підприємстві;
б) про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для пе�

реведення його до відповідної групи тарифів небезпеки;
в) не пізніш як за два місяці � про ліквідацію підприємства;
4) щорічно подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соц�

іального страхування від нещасних випадків відомості про чисельність
працівників, річну суму заробітної плати, річний фактичний обсяг реалі�
зованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних випадків і професій�
них захворювань на підприємстві за минулий календарний рік;

5) безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на
підприємстві представників Фонду соціального страхування від нещасних
випадків;

 6) повідомляти працівникам підприємства адресу та номери телефонів
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робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків, а також лікувально�профілактичних закладів та
лікарів, які за угодами з цим Фондом обслуговують підприємство.

Порядок і строки подання відомостей, передбачених пунктами 3 і 4 ча�
стини другої цієї статті, визначаються Фондом соціального страхування
від нещасних випадків.

 РОЗДІЛ IX

 ФІНАНСУВАННЯ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

 Стаття 46. Система фінансування та джерела коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків

Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить збір
та акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь�
якої іншої, систему фінансування.

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків
здійснюється за рахунок:

внесків роботодавців: для підприємств � з віднесенням на валові витра�
ти виробництва, для бюджетних установ та організацій � з асигнувань, ви�
ділених на їх утримання та забезпечення;

капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страху�
вальників;

прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозит�
них рахунках;

коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів
і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні
вимог нормативних актів з охорони праці;

добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не супе�
речить законодавству.

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного ви�
падку.

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не вклю�
чаються до складу Державного бюджету України, використовуються
виключно за їх прямим призначенням і зараховуються на єдиний цент�
ралізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних ви�
падків в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для
обслуговування коштів Державного бюджету України, або спеціалізо�
ваного банку, який обслуговує фонди соціального страхування.

Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків визначаються договором
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між банком, виконавчою дирекцією цього Фонду та Кабінетом Міністрів
України.

Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі
резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.
( Статтю 46 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2980&III
( 2980&14 ) від 17.01.2002 )

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву
коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів
України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів виз�
начаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погод�
женням з правлінням Фонду. ( Статтю 46 доповнено частиною сьомою
згідно із Законом N 2980&III ( 2980&14 ) від 17.01.2002 )

Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі ре�
зерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в поряд�
ку, визначеному правлінням Фонду. ( Статтю 46 доповнено частиною
восьмою згідно із Законом N 2980&III ( 2980&14 ) від 17.01.2002 )

Стаття 4651. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти
соціального страхування від нещасного

 випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричи5
нили втрату працездатності

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, здійснюється відповідно до вимог та
процедур, визначених Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти” ( 1490�14 ). ( Розділ IX доповнено статтею 46&
1 згідно із Законом N 2664&IV ( 2664&15 ) від 16.06.2005 ) ( Дію статті 47
зупинено до 1 січня 2005 року в частині встановлення знижки чи надбав&
ки до страхового тарифу згідно із Законом N 660&IV ( 660&15 ) від
03.04.2003 )

 Стаття 47. Страхові тарифи, розміри та порядок здійснення  страхо5
вих внесків до Фонду соціального страхування  від нещасних випадків

Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей економіки (видах
робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюють�
ся законом.

Сума страхових внесків страхувальників до Фонду соціального страху�
вання від нещасних випадків повинна забезпечувати:

фінансування заходів, спрямованих на вирішення завдань, передбаче�
них статтею 1 цього Закону;

створення відповідно до пункту 9 частини сьомої статті 17 цього Закону
резерву коштів Фонду для забезпечення його стабільного функціонування;
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покриття витрат Фонду, пов’язаних із здійсненням соціального стра�
хування від нещасного випадку.

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:
для роботодавців � у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці

найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та до�
даткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні випла�
ти, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до За�
кону України “Про оплату праці”, які підлягають обкладенню прибутко�
вим податком з громадян;

для добровільно застрахованих осіб � у відсотках до мінімальної заро�
бітної плати. ( Частина третя статті 47 в редакції Закону N 2272&III
( 2272&14 ) від 22.02.2001 )

Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної пла�
ти (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розра�
хунковою величиною при обчисленні страхових виплат. ( Статтю 47 до&
повнено частиною четвертою згідно із Законом N 2272&III ( 2272&14 ) від
22.02.2001 )

Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику ви�
робництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього (за низькі
рівні травматизму, професійної захворюваності та належний стан охоро�
ни праці) чи надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворю�
ваності та неналежний стан охорони праці).

Розмір зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50
відсотків страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі еконо�
міки (виду робіт).

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства про�
вадиться Фондом соціального страхування від нещасних випадків відпов�
ідно до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ
та організацій на загальнообов’язкове соціальне страхування від нещас�
ного випадку на виробництві та професійного захворювання, що затверд�
жується Кабінетом Міністрів України.

Страхувальник здійснює страховий внесок у Фонд соціального страху�
вання від нещасних випадків у порядку і строки, які визначаються стра�
ховиком.

Залишки сум від можливого перевищення доходів над витратами Фон�
ду за підсумками фінансового року використовуються для коригування
(зменшення) суми внесків страхувальників.

Якщо на страхувальника протягом календарного року накладався
штраф за порушення законодавства про охорону праці, він втрачає право
на знижку страхового тарифу.

Суми надбавок до страхових тарифів і штрафів сплачуються страхуваль�
ником із суми прибутку, а при відсутності прибутку відносяться на валові
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витрати виробництва; для бюджетних установ та організацій � із коштів на
утримання страхувальника.

У разі систематичних порушень нормативних актів про охорону
праці, внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків і про�
фесійних захворювань, підприємство у будь�який час за рішенням
відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на основі відповідного подання
страхового експерта, який обслуговує це підприємство, може бути
віднесено до іншого, більш високого класу професійного ризику ви�
робництва. Цей захід може мати і зворотну дію, але з початку фінан�
сового року.

Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків мають
право проводити в порядку, визначеному законодавством України, планові
та позапланові виїзні перевірки фінансово�господарської діяльності
суб’єктів підприємницької діяльності щодо сплати та цільового викорис�
тання ними збору на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван�
ня від нещасних випадків.

Щорічні та позапланові аудиторські перевірки щодо сплати та цільово�
го використання збору загальнообов’язкового державного соціального стра�
хування від нещасних випадків, що проводяться за рішенням наглядової
ради, здійснюють незалежні аудиторські організації. До перевірки можуть
бути залучені державні податкові адміністрації.

Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з коштами загаль�
нообов’язкового державного соціального страхування, зобов’язані пред�
ставляти контролюючим органам необхідні документи та відомості, що
належать до сфери їх діяльності.

Стаття 48. Бухгалтерський облік та звітність Фонду  соціального
страхування від нещасних випадків

Фонд соціального страхування від нещасних випадків з додержанням
вимог законодавства за погодженням з спеціально уповноваженим цент�
ральним органом виконавчої влади та Національним банком України роз�
робляє інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання стра�
хових коштів, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і
звітності та іншої документації, що стосується його діяльності.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків у встановленому
порядку складає звіт про свою страхову діяльність, стан охорони праці в
народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві,
використання страхових коштів і щорічно до 1 березня подає його відпов�
ідним спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади
та публікує у пресі.
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Стаття 49. Взаємовідносини органів соціального страхування  від
нещасних випадків та платників страхових  зборів з банківськими

установами
Установи банків відкривають поточні рахунки платникам страхових

зборів за умови пред’явлення документа, що підтверджує реєстрацію плат�
ника соціальних страхових внесків, а вкладні (депозитні) рахунки, при
пред’явленні ними документа про повідомлення органів Фонду соціально�
го страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових
внесків відкрити відповідні рахунки. ( Частина перша статті 49 із зміна&
ми, внесеними згідно із Законом N 2921&III ( 2921&14 ) від 10.01.2002 )

Платники страхових внесків одночасно із запитом коштів на оплату
праці надають установі банку платіжні доручення на перерахування стра�
хових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків,
без яких кошти на оплату праці не видаються.

У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки
Фонду з вини установ банків страхових зборів, пені, штрафів та інших
фінансових санкцій ними сплачується пеня за кожний день прострочен�
ня платежу у розмірі подвійної річної облікової ставки Національного
банку України.

 РОЗДІЛ X

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ВІД  НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, СТРАХУВАЛЬНИКІВ, ЗАСТРАХОВА5

НИХ, А  ТАКОЖ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЗА
НЕВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Стаття 50. Відповідальність Фонду соціального страхування  від
нещасних випадків за невиконання або неналежне  виконання умов

страхування
Фонд соціального страхування від нещасних випадків несе відпові�

дальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну застрахованим осо�
бам внаслідок невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання
умов страхування, встановлених законодавством.

Працівники Фонду соціального страхування від нещасних випадків за
порушення законодавчих або інших нормативно�правових актів про стра�
хування від нещасного випадку несуть відповідальність згідно із законо�
давством України.

Стаття 51. Відповідальність осіб, які надають соціальні  послуги
Заклади охорони здоров’я, заклади професійної реабілітації та грома�

дяни, які надають соціальні послуги застрахованим особам, несуть цив�
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ільно�правову відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованим особам
або Фонду соціального страхування від нещасних випадків внаслідок фаль�
сифікації даних про обсяги та якість наданих послуг.

Достовірність зазначених у документах даних, передбачених частиною
першою цієї статті, перевіряється виконавчою дирекцією Фонду соціаль�
ного страхування від нещасних випадків.

Стаття 52. Відповідальність страхувальника за невиконання
своїх обов’язків

Страхувальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну застрахова�
ному або Фонду соціального страхування від нещасних випадків внаслі�
док невиконання своїх обов’язків із страхування від нещасного випадку,
відповідно до законодавства.

За прострочення сплати страхового внеску до Фонду соціального стра�
хування від нещасних випадків із страхувальника стягується пеня згідно
із законодавством.

За несвоєчасну сплату страхового внеску, несвоєчасне інформування
Фонду соціального страхування від нещасних випадків про чисельність
працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, по�
слуг), річну суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на
виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про
зміни технології робіт, виду діяльності підприємства або його ліквідацію
страхувальник притягається до відповідальності згідно із законодавством.

Страхувальнику забороняється вчиняти будь�які дії, що можуть при�
звести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішен�
ня, яке може завдати шкоди цій особі.

Стаття 53. Відповідальність застрахованої особи за невиконання
умов страхування

Застрахована особа несе відповідальність за невиконання своїх обо�
в’язків щодо страхування від нещасного випадку згідно із законодавством.

Стаття 54. Інформація про страхування від нещасного випадку
Збирання, зберігання, використання та поширення інформації у сфері

страхування від нещасного випадку здійснюється з додержанням вимог,
передбачених законодавством про інформацію.

Перелік відомостей про застрахованих і страхувальників, необхідних
для здійснення страхування від нещасних випадків, визначається правлі�
нням Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов’язаний роз�
’яснювати населенню через засоби масової інформації права та обов’язки
суб’єктів страхування від нещасного випадку, передбачені законодавством.
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Фонд соціального страхування від нещасних випадків надає страхуваль�
никам і застрахованим консультації з питань страхування від нещасного
випадку на безоплатній основі.

Стаття 55. Вирішення спорів
Спори щодо суми страхових внесків, а також щодо розміру шкоди та

прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішу�
ються в судовому порядку. За бажанням заінтересована особа може звер�
нутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії при виконавчій
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків. До скла�
ду цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники
держави, застрахованих осіб і страхувальників.

Такі ж комісії на тих же засадах створюються при робочих органах ви�
конавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застра�
хованих осіб і страхувальників.

Положення про діяльність і персональний склад цих комісій затверд�
жується правлінням Фонду соціального страхування від нещасних ви�
падків.

Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду соц�
іального страхування від нещасних випадків може бути оскаржено до
комісії, створеної при виконавчій дирекції цього Фонду, а рішення остан�
ньої � до його правління.

 РОЗДІЛ XI

 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2001 року, підпункти “а” � “в”
пункту 5 та пункт 7 статті 21 набирають чинності з 1 січня 2003 року.
( Пункт 1 розділу XI із змінами, внесеними згідно із Законами N 2180�III
( 2180�14 ) від 21.12.2000 � набирає чинності з 01.01.2001; N 2272�III ( 2272�
14 ) від 22.02.2001 )

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Зако�
ном законодавчі та інші нормативно�правові акти застосовуються в час�
тині, що не суперечить цьому Закону.

3. Установити, що:
відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальна реабілітація

провадяться Фондом соціального страхування від нещасних випадків також
зазначеним у статті 8 цього Закону особам, які потерпіли до набрання ним
чинності та мали право на зазначені страхові виплати і соціальні послуги;
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уся заборгованість потерпілим на виробництві та членам їх сімей, яким
до набрання чинності цим Законом підприємства, установи та організації
не відшкодували матеріальної і моральної (немайнової) шкоди, заподіяної
ушкодженням здоров’я, виплачується цими підприємствами, установами
і організаціями, а в разі їх ліквідації без правонаступника � Фондом соц�
іального страхування від нещасних випадків; ( Абзац третій пункту 3
розділу XI в редакції Закону N 2272&III ( 2272&14 ) від 22.02.2001 ) ( Абзац
четвертий пункту 3 розділу XI виключено на підставі Закону N 2272&III
( 2272&14 ) від 22.02.2001 )

кожний роботодавець повинен зареєструватися в робочому органі ви�
конавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
у строк, встановлений цим Фондом;

передача документів, що підтверджують право працівника на страхову
виплату, інші соціальні послуги внаслідок нещасного випадку на вироб�
ництві або професійного захворювання, а також розміри цієї виплати та
послуг здійснюється підприємствами Фонду соціального страхування від
нещасних випадків по акту. Форма акта, перелік документів, а також строк
передачі встановлюються Фондом;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків є правонаступ�
ником державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці, пе�
редбачених статтею 21 Закону України “Про охорону праці” ( 2694�12 ),
які ліквідуються.

4. Кабінету Міністрів України:
здійснити організаційно�фінансові заходи, які забезпечать функціону�

вання Фонду соціального страхування від нещасних випадків згідно з цим
Законом;

передбачити в Державному бюджеті України на 2000 рік фінансування
Фонду соціального страхування від нещасних випадків у розмірі 15,3 млн.
гривень на організаційні заходи щодо створення системи соціального стра�
хування від нещасних випадків;

забезпечити Фонд соціального страхування від нещасних випадків не�
обхідними службовими приміщеннями, оргтехнікою, телефонним зв’яз�
ком, автотранспортом, а також передачу йому в установленому порядку
мережі навчальних, лікувально�профілактичних та реабілітаційних зак�
ладів;

підготувати та подати до 1 серпня 2000 року до Верховної Ради Украї�
ни проект Закону України про страхові тарифи;

разом з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політи�
ки та праці підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України про�
позиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Зако�
ном;

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
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розробити нормативно�правові акти, передбачені цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими централь�

ними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що супе�
речать цьому Закону;

подати до 1 липня 2001 року на розгляд Верховної Ради України пропо�
зиції щодо надання права страховим компаніям брати участь у реалізації
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван�
ня від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності” з повним забезпеченням передба�
чених цим Законом страхових виплат та соціальних послуг. При цьому
передбачити внесення роботодавцями, працівники яких будуть застрахо�
вані в цих страхових компаніях, частки загального страхового внеску до
Фонду соціального страхування від нещасних випадків для покриття стра�
хових виплат застрахованим, які потерпіли на підприємствах підвищено�
го рівня професійного ризику виробництва, а також потерпілим, які пра�
цювали на підприємствах, що ліквідовані без правонаступника. ( Пункт 4
розділу XI доповнено абзацом згідно із Законом N 2272�III ( 2272�14 ) від
22.02.2001 )

 Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 вересня 1999 року  N 1105&XIV

 З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (зі змінами,

станом на 01.05.2003р.)

Стаття 1.
Встановити відповідно до класів професійного ризику виробництва такі

страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (далі � страхування від нещасного ви�
падку):

Клас професійного Страховий тариф (у відсотках
ризику до фактичних витрат на оплату

     виробництва праці найманих працівників)
1 0,86
2 0,87
3 0,88
4 0,89
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Клас професійного Страховий тариф (у відсотках
ризику до фактичних витрат на оплату

     виробництва праці найманих працівників)

5 0,90
6 0,92
7 0,93
8 0,95
9 0,96
10 0,98
11 1,00
12 1,02
13 1,03
14 1,05
15 1,10
16 1,14
17 1,16
18 1,23
19 1,26
20 1,27
21 1,28
22 1,29
23 1,36
24 1,40
25 1,43
26 1,49
27 1,55
28 1,61
29 1,68
30 1,70
31 1,71
32 1,75
33 1,76
34 1,87
35 1,88
36 1,96
37 1,97
38 2,06
39 2,07
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( Стаття 1 в редакції Закону N 660&IV ( 660&15 ) від 03.04.2003 & набу&
ває чинності з 01.05.2003 )

 Стаття 2.
Встановити для окремих галузей економіки без зміни класів професій�

ного ризику їх виробництва такі страхові тарифи:

Клас професійного Страховий тариф (у відсотках
ризику до фактичних витрат на оплату

     виробництва праці найманих працівників)

40 2,09
41 2,10
42 2,13
43 2,15
44 2,20
45 2,21
46 2,29
47 2,34
48 2,36
49 2,38
50 2,55
51 2,57
52 2,62
53 2,64
54 2,67
55 2,76
56 2,84
57 3,11
58 3,12
59 3,20
60 3,58
61 3,86
62 4,00
63 4,29
64 4,50
65 6,71
66 6,82
67 13,80
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 Суб’єкти господарської діяльності сплачують страхові внески за тари�
фами, встановленими в частині першій цієї статті, якщо обсяг робіт (по�
слуг) за вказаними галузями економіки перевищує 50 відсотків загальних
обсягів їх робіт (послуг).

При визначенні страхових тарифів підприємства сільського
господарства, з обслуговування сільського господарства, видобутку ву�

гілля відкритим способом, збагачення вугілля, збагачення вугільних бри�
кетів, підземного видобутку руд чорних металів, виробництва будівельних
металовиробів, будівництва шахт, видобутку вугілля підземним способом,
видобутку дорогоцінних металів дотуються Фондом соціального страхуван�
ня від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України за рахунок страхових внесків. ( Стаття 2 в редакції Закону N
660&IV ( 660&15 ) від 03.04.2003 & набуває чинності з 01.05.2003 )

Стаття 3.
Підсобно�допоміжні виробництва (підрозділи) підприємств, які

займаються незалежно від спеціалізації підприємства іншими видами
виробничої діяльності та перебувають на самостійному балансі і є у

зв’язку з цим самостійними обліковими одиницями, при визначенні
розмірів страхових внесків відносяться до галузей економіки, яким

відповідає їх діяльність.

 Клас Страховий тариф
 професійного Галузь економіки (у відсотках до
 ризику фактичних витрат
 виробництва на оплату праці

найманих працівників)

 24 Обслуговування сільського 0,5
господарства,
господарське управління
сільським господарством

 22 Сільське господарство 0,2

 59 Відкритий видобуток руд 2,1
чорних металів, видобуток
та збагачення нерудної
сировини для чорної
металургії
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Стаття 4.
Для бюджетних установ та об’єднань громадян, страхові тарифи вста�

новлюються в розмірі 0,2 відсотка від сум фактичних витрат на оплату
праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної
та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні вип�
лати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до
Закону України “Про оплату праці” ( 108/95�ВР ), які підлягають обкла�
денню прибутковим податком з громадян. ( Стаття 4 із змінами, внесе&
ними згідно із Законами N 2980&III ( 2980&14 ) від 17.01.2002, N 660&IV (
660&15 ) від 03.04.2003 & набуває чинності з 01.05.2003 )

Стаття 5.
Для підприємств і організацій, створених громадськими організація�

ми інвалідів, страхові тарифи встановлюються в розмірі 50 відсотків стра�
хових тарифів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону.

До таких підприємств і організацій належать підприємства і організації,
майно яких є власністю громадських організацій інвалідів, де чисельність
інвалідів серед працівників становить не менш як 50 відсотків, а частка
створюваного інвалідами фонду оплати праці перевищує 25 відсотків.

Для фізичної особи, яка використовує найману працю інвалідів, фонд
на оплату праці яких перевищує 25 відсотків, страхові тарифи встановлю�
ються в розмірі 50 відсотків страхових тарифів, передбачених статтями 1 і
2 цього Закону.

Стаття 6.
Добровільно застрахована фізична особа сплачує внесок до Фонду соц�

іального страхування від нещасних випадків на виробництві та професій�
них захворювань України (далі � Фонд) у розмірі однієї мінімальної зароб�
ітної плати, а якщо ця особа є інвалідом, � у розмірі 0,5 мінімальної зароб�
ітної плати, встановленої на день сплати страхового внеску в розрахунку
на календарний рік. (Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 660&IV ( 660&15 ) від 03.04.2003 & набуває чинності з01.05.2003)

Стаття 7. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2001 року.
2. Фонд сплачує страхові виплати та надає соціальні послуги працівни�

кам (членам їх сімей), які потерпіли на виробництві до 1 квітня 2001 року,
з того часу, коли відповідні підприємства передали в установленому по�
рядку Фонду документи, що підтверджують право цих працівників (членів
їх сімей) на такі страхові виплати та соціальні послуги, або коли таке пра�
во встановлено в судовому порядку.

Потерпілі, документи яких не передані до Фонду, продовжують от�
римувати належні виплати та соціальні послуги від свого роботодавця,
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Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України.
При цьому кошти, виплачені потерпілому страхувальником, зарахову�
ються Фондом у рахунок його страхових внесків на загальнообов’язко�
ве державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб�
ництві та професійного захворювання, а між страховиками з інших
видів страхування і Фондом в подальшому відбуваються відповідні роз�
рахунки.

3. Внести до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соц�
іальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійно�
го захворювання, які спричинили втрату працездатності” ( 1105�14 ) (Відо�
мості Верховної Ради України, 1999 р., N 46�47, ст. 403; 2001 р., N 4, ст.
21) такі зміни:

1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
“Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше
було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством

України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок
травмування на виробництві або професійного захворювання, пов’язаних
з виконанням ними трудових обов’язків, мають право на забезпечення по
страхуванню від нещасного випадку відповідно до цього Закону”;

2) у статті 29:
а) у пункті 3 слова “неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і”

виключити;
б) пункт 4 виключити;
в) доповнити статтю частиною другою такого змісту:
“Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також

у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної
плати у галузях національної економіки за даними центрального органу
виконавчої влади з питань статистики. Таке перерахування провадиться з
1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної
страхової виплати зменшенню не підлягає”;

3) у частині шостій статті 31 слова “за три повних календарних місяці
роботи до ушкодження здоров’я” замінити словами “в порядку, передба�
ченому статтею 34 цього Закону”;

4) у статті 34:
а) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
“У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою випла�

тою призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим не�
щасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний
заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я. Визначені рані�
ше сума щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшен�
ню не підлягають”;

б) абзац перший частини другої доповнити словами “але не вище чоти�
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рикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справ�
ляються внески до Фонду”;

в) у частині четвертій:
доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 “Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в

розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При
цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власни�
ком або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, ус�
танови, організації”.

У зв’язку з цим абзаци третій � одинадцятий вважати відповідно абза�
цами четвертим � дванадцятим;

в абзаці четвертому слова “довідки місцевої державної адміністрації або
виконавчого органу місцевого самоврядування про середні ціни на продук�
ти у період їх придбання або довідки торговельної організації чи управлін�
ня ринком” замінити словами “інформації органів державної статистики
про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того міся�
ця, в якому їх придбали”;

г) частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:
“10. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових вип�

лат потерпілому у зв’язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його
частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної
плати для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страху�
ванням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

11. При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються основ�
на і додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компен�
саційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які включаються до
фонду оплати праці і підлягають обкладенню прибутковим податком з гро�
мадян”;

5) у статті 47:
а) частину третю викласти в такій редакції:
“Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:
для роботодавців � у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці

найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та до�
даткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні випла�
ти, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до За�
кону України “Про оплату праці”, які підлягають обкладенню прибутко�
вим податком з громадян;

для добровільно застрахованих осіб � у відсотках до мінімальної зароб�
ітної плати”;

б) доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого
змісту:

“Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної



381

плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є роз�
рахунковою величиною при обчисленні страхових виплат”.

У зв’язку з цим частини четверту � чотирнадцяту вважати відповідно
частинами п’ятою � п’ятнадцятою;

6) у розділі XI “Прикінцеві положення”:
а) пункт 1 доповнити словами “підпункти “а” � “в” пункту 5 та пункт 7

статті 21 набирають чинності з 1 січня 2003 року”;
б) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:
“уся заборгованість потерпілим на виробництві та членам їх сімей, яким

до набрання чинності цим Законом підприємства, установи та організації
не відшкодували матеріальної і моральної (немайнової) шкоди, заподіяної
ушкодженням здоров’я, виплачується цими підприємствами, установами
і організаціями, а в разі їх ліквідації без правонаступника � Фондом соц�
іального страхування від нещасних випадків”;

 в) абзац четвертий пункту 3 виключити;
 г) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
 “подати до 1 липня 2001 року на розгляд Верховної Ради України

пропозиції щодо надання права страховим компаніям брати участь у ре�
алізації Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного зах�
ворювання, які спричинили втрату працездатності” з повним забезпе�
ченням передбачених цим Законом страхових виплат та соціальних по�
слуг. При цьому передбачити внесення роботодавцями, працівники яких
будуть застраховані в цих страхових компаніях, частки загального стра�
хового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків
для покриття страхових виплат застрахованим, які потерпіли на
підприємствах підвищеного рівня професійного ризику виробництва, а
також потерпілим, які працювали на підприємствах, що ліквідовані без
правонаступника”.

 Президент України Л.КУЧМА
 м. Київ, 22 лютого 2001 року

 N 2272&III

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

1. Поштова адреса Фонду: 03062, Україна, Київ, пр. Перемоги, 92/2;
тел./факс +380 44 442�70�72

2. Адреса електронної пошти: fond@social.org.ua
3. Адреса веб�сайту Фонду: www.social.org.ua
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Управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві та Севастополі

Начальник управління
в Автономній
Республіці Крим

Начальник управління
у Вінницькій області

Начальник управління
у Волинській області

Начальник управління
у Дніпропетровській
області

Начальник управління
у Донецькій області

Начальник управління
у Житомирській
області

Начальник управління
у Закарпатській
області

В.о. начальника
управління
у Запорізькій області

Начальник управління
в Івано�Франківській
області

Начальник управління
у Київській області

(0652) 29�07�03
ф. 27�91�18

(0432)  35�13�98
ф. 32�79�96

(0332) 78�03�32
ф. 71�57�29

(056) 778�70�88

(062) 304�64�23

(0412) 36�12�24

(0312) 61�73�90

(0612) 13�86�97
12�50�68

(0342) 52�33�04

236�40�31
236�40�71

95017
м. Сімферополь,
вул. Фрунзе, 41

21100м. Вінниця,
вул. Визволення

43026 м. Луцьк,
вул. Кравчука, 22�в

49000 м. Дніпро�
петровськ,
вул. Столярова, 8

83100 м. Донецьк,
вул. 50�річчя СРСР,
149

10001 м. Житомир,
вул. Київська, 79

88000
м. Ужгород,
вул. Гойди, 8

69063
м. Запоріжжя,
вул. Горького, 29

76000
м. Івано�Франківськ,
вул. Руставелі, 1

м. Київ,
вул. Старовокзальна, 18
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(0522) 24�22�85
24�46�50

(0642) 34�32�77

(0322) 97�16�59
99�91�67

(0512) 58�00�11

(048) 777�00�20

(0532) 56�09�41

(0362) 26�69�86
26�44�55

(0542) 34�98�01

(0352)43�00�44

(057) 705�12�85
757�40�55

(0552) 42�40�57

(0382) 65�85�21

В.о. начальника
управління у Кірово�
градській області

Начальник управління
у Луганській області

Начальник управління
у Львівській області

Начальник управління
в Миколаївській області

Начальник управління
в Одеській області

Начальник управління
в Полтавській області

Начальник управління
у Рівненській області

Начальник управління
у Сумській області

Начальник управління
у Тернопільській області

Начальник управління
у Харківській області

Начальник управління
у Херсонській області

В.о.начальника
управління у
Хмельницькій області

25015
м. Кіровоград,
пл.Дружби Народів, 3

91055 м. Луганськ,
вул. Совєтська, 49

79012 м. Львів,
вул. Сахарова, 42

54020 м. Миколаїв,
вул. Чигирина, 3

65045 м. Одеса,
вул. Велика
Арнаутська, 72/74

36003 м. Полтава,
вул. Чорновола, 2�б

33028 м. Рівне,
вул. Чорновола, 66

40024 м. Суми,
вул. Даргомижського, 6

46006 м. Тернопіль,
вул. Шпитальна, 7

61022 м. Харків,
пл. Свободи, 5, к. 28

73000 м. Херсон,
вул.Червонофлотська, 14

29000
м. Хмельницький,
вул. Пилипчука, 41
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Начальник управління
у Черкаській області

Начальник управління
у Чернівецькій області

Начальник управління
у Чернігівській області

Начальник управління
у м. Києві

Начальник управління
у м. Севастополі

18008 м. Черкаси,
вул. Вернигори, 4

58001 м. Чернівці,
вул. Поповича, 2

14000 м. Чернігів,
вул. Шевченка, 5

03067 м. Київ,
вул. Виборзька, 70

99011 м. Севастополь,
вул. Одеська, 27

(0472) 63�09�93

(0372)54�54�01

(0462) 17�51�14

206�33�36

(0692) 54�41�83

 П О Л О Ж Е Н Н Я
 про медико5соціальну експертизу

(Затверджене постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 лютого 1992 р. N 83)

 I. Загальні положення
1. Медико�соціальна експертиза визначає ступінь обмеження життєді�

яльності людини, причину, час настання, групу інвалідності, сприяє про�
веденню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації
інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.

2. Медико�соціальній експертизі підлягають особи, які втратили здо�
ров’я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує
їх життєдіяльність, а також особи, які за чинним законодавством мають
право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку обо
звільнення від виконання відповідних обов’язків тощо.

3. Медико�соціальна експертиза виявляє компенсаторно�адаптаційні
можливості особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психо�
логічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації інваліда.

4. Залежно від ступеня втрати здоров’я інвалідність поділяється на три
групи. Причинами інвалідності є: загальне захворювання, трудове каліцт�
во, професійне захворювання, інвалідність з дитинства; для військовослуж�
бовців — поранення, контузія, каліцтво, одержані при захисті Батьківщи�
ни або при виконанні інших обов’язків військової служби, чи захворюван�
ня, пов’язане з перебуванням на фронті, або каліцтво, одержане внаслідок
нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової
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служби, чи захворювання, не пов’язане з перебуванням на фронті, а в спец�
іально передбачених законодавством випадках — захворювання, одержа�
не при виконанні обов’язків військової служби. Законодавством України
можуть бути встановлені й інші причини інвалідності.

5. Органом, який здійснює медико�соціальну експертизу, є медико�соц�
іальні експертні комісії (МСЕК), що організуються в самостійні центри,
бюро при управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севасто�
польської міських державних адміністрацій. (Абзац перший пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні” медико�соціальні експертні комісії перебувають у віданні
Міністерства охорони здоров’я України і проводять свою роботу за таким
територіальним принципом: (Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001) республіканська;

Кримська, обласні, центральні міські (в містах Києві і Севастополі)*;
—————— *) Надалі — центральні міські.
міські, міжрайонні, районні.
6. Медико�соціальні експертні комісії у своїй роботі керуються закона�

ми України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів Украї�
ни, цим Положенням, актами Міністерства охорони здоров’я України та
іншими нормативними актами.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від
27.12.2001)

7. Висновки медико�соціальних експертних комісій про умови й харак�
тер праці інвалідів є обов’язковими для підприємств, установ і організацій,
незалежно від форм власності і видів їх діяльності.

8. Медико�соціальні експертні комісії проводять роботу на базі лікуваль�
но�профілактичних закладів, які надають їм приміщення, медичне і гос�
подарське обладнання, необхідне для проведення експертизи хворих та
зберігання документів, а також забезпечують їх санітарним автотранспор�
том для огляду хворих удома та здійснення контролю за виконанням інди�
відуальних програм реабілітації. Перелік необхідного обладнання й інвен�
таря затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

В окремих випадках незалежно від місцевих умов медико�соціальні
експертні комісії можуть розміщуватись в приміщеннях, що надаються їм
за рішенням місцевих органів виконавчої влади. (Абзац другий пункту 8
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

Витрати на утримання медико�соціальних експертних комісій прова�
дяться за рахунок асигнувань, передбачуваних відповідно Державним бюд�
жетом України, бюджетом Автономної Республіки Крим та місцевими бюд�
жетами. (Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Поста&
новою КМ N 1758 від 27.12.2001)
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9. Медико�соціальні експертні комісії мають штамп і печатку.

II. Організація і склад медико5 соціальних експертних комісій
10. Медико�соціальні експертні комісії утворюються, реорганізуються

і ліквідуються Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством
охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями.

(Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від
27.12.2001)

11. Формування медико�соціальних експертних комісій провадиться з
урахуванням чисельності обслуговуваного населення, кількості оглянутих
зазначеними комісіями хворих протягом року, у тому числі інвалідів.

12. Залежно від рівня, структури захворюваності та інвалідності утво�
рюються такі медико�соціальні експертні комісії: загального профілю;
спеціалізованого профілю для огляду хворих на туберкульоз, осіб з психі�
чними розладами, захворюваннями органів зору, органів кровообігу тощо.

Міські, районні комісії утворюються, як правило, з розрахунку одна
комісія на 100 тис. чоловік віком 16 років і старше, міжрайонні — у райо�
нах, містах з меншою кількістю населення.

Обласна, центральна міська комісія утворюється з розрахунку на п’ять
міських, міжрайонних, районних комісій. У м. Севастополі утворюється
одна центральна міська комісія.

13. Міські, міжрайонні, районні медико�соціальні експертні комісії
утворюються в складі трьох лікарів�експертів (терапевта, хірурга, невро�
патолога), фахівця з медико�соціальної реабілітації (лікаря�реабілітоло�
га), психолога, представника Фонду соціального страхування від нещас�
них випадків на виробництві та професійних захворювань, а також пред�
ставника військово�медичної служби СБУ — у разі розгляду медичних
справ пенсіонерів з числа військовослужбовців СБУ. До складу комісій
спеціалізованого профілю входять два лікарі, спеціальність яких відпові�
дає профілю комісії, і терапевт чи невропатолог, а у разі розгляду медич�
них справ пенсіонерів з числа військовослужбовців СБУ — лікар військо�
во�медичної служби СБУ відповідного профілю. (Пункт 13 із змінами, вне&
сеними згідно з Постановою КМ N 1780 від 06.12.2000, в редакції Поста&
нови КМ N 566 від 23.05.2001)

14. Кримська республіканська, обласна, центральна міська медико�соц�
іальна експертна комісія утворюється в складі чотирьох лікарів�експертів,
лікаря�реабілітолога, юриста, економіста і представника Фонду соціаль�
ного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, а також представника військово�медичної служби СБУ — у
разі розгляду медичних справ пенсіонерів з числа військовослужбовців
СБУ. При впровадженні автоматизованої системи управління до складу
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комісії включається програміст або оператор, консультанти з медичних або
технічних питань. (Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постанова&
ми КМ N 1780 від 06.12.2000, N 566 від 23.05.2001, N 1758 від 27.12.2001)

15. До штату комісій входять: старша медична сестра, медичний реєст�
ратор, а комісій, що діють не на базі лікувально�профілактичних закладів,
додатково — прибиральниця службових приміщень і гардеробник за нор�
мами, встановленими для поліклінік, а при наявності спеціального авто�
мобіля — водії.

16. Головою медико�соціальної експертної комісії призначається один
із лікарів, що входить до неї. Голова медико�соціальної експертної комісії
організує її роботу, забезпечує якісне проведення медико�соціальної екс�
пертизи і несе персональну відповідальність за діяльність комісії.

17. Для координації діяльності органів медико�соціальної експертизи
в областях, де є п’ять і більше обласних МСЕК, призначається головний
експерт. В інших областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві і
Севастополі обов’язки головного експерта покладаються на голову однієї з
комісій.

(Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від
27.12.2001)

 III. Обов’язки і права медико5соціальних  експертних комісій

18. Міські, міжрайонні, районні медико�соціальні експертні комісії:
а) визначають ступінь обмеження життєдіяльності людини, у тому числі

стан працездатності, групу, причину і час настання інвалідності, а також
ступінь втрати професійної працездатності (у процентах) працівників, які
одержали каліцтво чи інше ушкодження здоров’я, пов’язане з виконан�
ням своїх трудових обов’язків;

б) встановлюють потребу інвалідів у соціальній допомозі, що була б спря�
мована на полегшення наслідків погіршення здоров’я (протезування, за�
соби пересування, робочі пристосування, постійний догляд тощо);

в) надають трудові рекомендації інвалідам працездатного віку та роз�
робляють заходи медико�соціальної реабілітації під час складання індиві�
дуальних програм реабілітації та адаптації інвалідів, здійснюють контроль
за їх реалізацією; (Підпункт “в” пункту 18 в редакції Постанови КМ N
738 від 01.06.2002)

г) вивчають структуру і динаміку інвалідності за групами, причинами,
окремими захворюваннями, територіальними ознаками, в розрізі окремих
підприємств тощо;

д) разом з лікувально�профілактичними закладами вивчають резуль�
тати диспансеризації, переважно осіб, які часто й тривалий час хворіють,
та інвалідів;
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є) вивчають наслідки подовження строків тимчасової непрацездатності
на період відновного лікування, переогляду інвалідів з метою виявлення
ефективності реабілітаційних заходів, визначення реабілітаційного потен�
ціалу;

ж) надають консультативну допомогу лікарям лікувально�профілактич�
них закладів з питань медико�соціальної реабілітації інвалідів;

з) разом з лікувально�профілактичними закладами, підприємствами,
установами, організаціями, профспілками аналізують умови праці з ме�
тою виявлення факторів, що небезпечно впливають на здоров’я й працез�
датність працівників, а також визначення умов та видів праці, робіт і про�
фесій для хворих та інвалідів;

і) оцінюють стан здоров’я населення, прогнозують динаміку первинної
інвалідності;

к) інформують органи місцевого самоврядування, підприємства, уста�
нови, організації, профспілкові органи та громадськість про рівень інвалі�
дності, її причини, заходи медико�соціальної реабілітації. (Підпункт “к”
пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від
27.12.2001)

л) визначають причини смерті інваліда на підставі лікарського свідоц�
тва про смерть у випадках, коли законодавством передбачається надання
пільг сім’ї померлого. (Пункт 18 доповнено підпунктом “л” згідно з По&
становою КМ N 1758 від 27.12.2001)

19. Кримська республіканська, обласні, центральні міські медико�соц�
іальні експертні комісії: (Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

а) здійснюють організаційно�методичне керівництво та контроль за
діяльністю відповідно Кримської республіканської, обласних, централь�
них міських, районних, міжрайонних, міських медико�соціальних експер�
тних комісій, перевіряють прийняті ними рішення і в разі визнання їх без�
підставними змінюють їх; (Підпункт “а” пункту 19 із змінами, внесени&
ми згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

б) переоглядають осіб, які оскаржили рішення міських, міжрайонних
чи районних медико�соціальних експертних комісій, та перевіряють якість
розробки індивідуальних реабілітаційних програм;

в) проводять у складних випадках огляд хворих та інвалідів за направ�
леннями відповідно Кримської республіканської, обласних, центральних
міських, районних, міжрайонних, міських медико�соціальних експертних
комісій;

(Підпункт “в” пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1758 від 27.12.2001)

г) визначають потреби інвалідів у автомобілях з ручним керуванням або
мотоколясках;
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д) надають консультативну допомогу лікарям медико�соціальних екс�
пертних комісій з питань медико�соціальної експертизи;

є) впроваджують у практику роботи медико�соціальної експертизи на�
укові принципи й методи, розроблені науково�дослідними інститутами, го�
тують пропозиції щодо вдосконалення медико�соціальної експертизи, уза�
гальнюють і поширюють передовий досвід роботи;

ж) розробляють комплексні заходи щодо профілактики та зниження
рівня інвалідності, а також медико�соціальної реабілітації інвалідів;

з) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за поліпшенням
соціального стану інвалідів та наданням їм пільг;

і) аналізують рівень та динаміку інвалідності, стан медико�соціальної
реабілітації інвалідів в Україні (Автономній Республіці Крим, області,
місті, районі); (Підпункт “і” пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

к) вживають заходів до підвищення кваліфікації фахівців медико�соц�
іальних експертних комісій;

л) проводять разом з господарськими, профспілковими та іншими гро�
мадськими організаціями конференції, наради, семінари з питань проф�
ілактики інвалідності, медико�соціальної реабілітації та адаптації
інвалідів.

20. Медико�соціальні експертні комісії мають право:
а) одержувати від органів і закладів охорони здоров’я, підприємств,

установ, організацій, незалежно від форм власності і видів їх діяльності,
відомості, необхідні для роботи комісій;

б) направляти осіб, які проходять огляд, до лікувально�профілактич�
них закладів для уточнення діагнозу і відповідного лікування;

в) відвідувати у встановленому порядку підприємства, установи, орган�
ізації, незалежно від форм власності і видів їх діяльності, обстежувати
місця виконання робіт, виробничі та службові приміщення, знайомитися
зі звітами, статистичними й іншими матеріалами з питань, що належать
до діяльності комісій;

г) подавати державним органам матеріали для вжиття відповідних за�
ходів стосовно посадових осіб підприємств, установ, організацій, які ущі�
млюють права інвалідів.

 IV. Огляд громадян у медико5соціальних  експертних комісіях

21. Огляд громадян у медико�соціальних експертних комісіях прово�
диться за місцем проживання або лікування за направленням відповідно�
го лікувально�профілактичного закладу при пред’явленні паспорта чи
іншого документа, що засвідчує особу.

22. Хворого, який направляється на комісію, представляє лікар, який
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лікує, або голова лікарсько�консультаційної комісії лікувально�профілак�
тичного закладу. Для вирішення соціальних питань запрошуються пред�
ставники власника підприємства, установи, організації, де працює хворий,
або уповноваженого ним органу та профспілкового комітету.

23. Медико�соціальна експертиза повинна здійснюватися після повно�
го та всебічного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень,
визначення клініко�функціонального діагнозу, соціально�психологічного
діагнозу, професійно�трудового прогнозу, одержання результатів віднов�
ного лікування, соціально�трудової реабілітації та інших даних, що
підтверджують стійкий або необоротний характер захворювання.

24. Відповідальність за якість медичного обстеження, своєчасність і
обгрунтованість направлення громадян на медико�соціальну експертизу
покладається на керівника лікувально�профілактичного закладу.

25. Медико�соціальні експертні комісії проводять засідання тільки у
повному складі і колегіально приймають рішення. Дані експертного огля�
ду і рішення заносяться до акта огляду та протоколу засідання медико�соц�
іальної експертної комісії, які підписуються головою, членами комісії і
засвідчуються печаткою.

26. Медико�соціальні експертні комісії при встановленні інвалідності
керуються Інструкцією про встановлення груп інвалідності, затвердженою
Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Радою Феде�
рації незалежних профспілок України.

27. Якщо голова або окремі члени комісії не згодні з прийнятим рішен�
ням, то до акта огляду вноситься їх окрема думка і акт у триденний строк
подається Кримській республіканській, обласній або центральній міській
комісії, яка приймає відповідне рішення.

(Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від
27.12.2001)

28. Рішення Кримської республіканської, обласних, центральних
міських медико�соціальних експертних комісій (у тому числі при огяді в
складних випадках) приймаються більшістю голосів членів комісії. При
рівності голосів голос голови комісії є вирішальним. Член комісії, не згод�
ний з прийнятим рішенням, викладає свою окрему думку в письмовому
вигляді, яка додається до акта огляду. При наполяганні цього члена комісії
акт огляду надсилається до Міністерства охорони здоров’я України.

(Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від
27.12.2001)

29. Якщо хворий за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько�кон�
сультаційної комісії лікувально�профілактичного закладу не може з’яви�
тися до медико�соціальної експертної комісії, огляд проводиться вдома або
в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні. У виняткових випадках (на�
приклад, коли громадянин проживає у віддаленій, важкодоступній місце�
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вості) медико�соціальні експертні комісії можуть приймати рішення заоч�
но за згодою громадян, керуючись матеріалами медичних справ.

30. Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до
медико�соціальної експертної комісії документів, необхідних для огляду
хворого.

Інвалідність встановлюється до першого числа місяця, наступного за
місяцем, на який призначено черговий переогляд хворого.

31. Переогляд інвалідів з нестійкими, оборотними морфологічними
змінами та порушеннями функцій органів і систем організму з метою виз�
начення ефективності відновного лікування та реабілітаційних заходів,
стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації проводиться через 1 — 3 роки.

Переогляд інвалідів раніше вказаних строків, а також громадян,
інвалідність яким встановлено без зазначення строку переогляду, прово�
диться при зміні стану здоров’я і працездатності або при виявленні фактів
зловживань чи помилок, допущених у встановленні групи інвалідності.

Група інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється
громадянам при анатомічних дефектах, стійких необоротних морфологіч�
них змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефектив�
ності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адап�
тації, несприятливому прогнозі динаміки працездатності з урахуванням
реальних соціально�економічних обставин у районі проживання інваліда,
а також чоловікам старше шістдесяти років і жінкам старше п’ятдесяти
п’яти років, інвалідам, у яких строк переогляду настає: у чоловіків після
досягнення шістдесяти років, жінок — п’ятдесяти п’яти років.

32. Медико�соціальні експертні комісії видають особам, визнаним інва�
лідами, довідки МСЕК та індивідуальні реабілітаційні програми і в три�
денний строк надсилають копії цих документів управлінню праці та соц�
іального захисту населення районної, районної в мм. Києві та Севастополі
державної адміністрації та відповідному відділу, управлінню міської, рай�
онної у місті ради, на території якого проживає інвалід. Копія програми
надсилається також підприємству, установі, організації, яка зобов’язана
надавати соціальну допомогу і здійснювати реабілітацію інваліда.

Форми документів, що використовуються у роботі медико�соціальних
експертних комісій, затверджуються Міністерством охорони здоров’я Ук�
раїни.

(Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від
27.12.2001)

33. Голова або працівники медико�соціальних експертних комісій, винні
у прийнятті навмисно неправильного рішення і незаконній видачі доку�
ментів про інвалідність, несуть відповідальність, передбачену законом.

(Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від
27.12.2001)
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 V. Порядок оскарження рішень медико� соціальних експертних комісій
34. У разі незгоди оглянутого з рішенням районної, міжрайонної міської

медико�соціальної експертної комісії він протягом місяця має право пода�
ти про це письмову заяву до республіканської, Кримської, обласної, цент�
ральної міської медико�соціальної експертної комісії або до медико�соц�
іальної експертної комісії, в якій він проходив огляд, чи до відповідного
відділу (управління) охорони здоров’я. Комісія, що проводила огляд, або
відділ (управління) охорони здоров’я в триденний строк з дня одержання
заяви надсилають усі наявні документи разом із заявою на розгляд респуб�
ліканської, Кримської, обласної, центральної міської медико�соціальної
експертної комісії, яка не пізніш як через місяць з дня подання заяви про�
водить переогляд хворого і приймає відповідне рішення.

35. Рішення республіканської, Кримської, обласної, центральної
міської медико�соціальної експертної комісії може бути оскаржене до
Міністерства охорони здоров’я України.

Міністерство охорони здоров’я України при виявленні фактів порушен�
ня законодавства про медико�соціальну експертизу доручає іншому скла�
ду обласної або республіканській медико�соціальній експертній комісії з
урахуванням усіх наявних обставин повторно розглянути питання, рішен�
ня з якого оскаржується, а також вживає інших заходів, що забезпечують
дотримання чинного законодавства при проведенні медико�соціальної ек�
спертизи.

Рішення медико�соціальної експертної комісії може бути оскаржене до
суду в установленому порядку.

 П О Л О Ж Е Н Н Я
 про індивідуальну програму реабілітації

 та адаптації інваліда
(ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів України  від 22

лютого 1992 р. N 83)
1. Реабілітація та адаптація* інваліда — це комплекс заходів, спрямо�

ваних на відновлення здоров’я і здібностей інваліда та створення йому не�
обхідних умов і рівних можливостей у всіх сферах життєдіяльності.

—————
 *) Надалі � реабілітація.

2. Документом, що визначає види, форми й обсяг реабілітаційних за�
ходів, оптимальні строки їх здійснення та конкретних виконавців, є інди�
відуальна програма реабілітації інваліда, що розробляється медико�соц�
іальними експертними комісіями з урахуванням місцевих можливостей,
соціально�економічних, географічних і національних особливостей.
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Названа програма обов’язкова для виконання власниками підприємств,
об’єднань, установ, організацій або уповноваженими ними органами, не�
залежно від форм власності і видів іх діяльності.

3. Методика складання індивідуальної програми реабілітації інваліда
затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

4. Основними видами реабілітаційної допомоги є: медична реабілітація
(відновна терапія і реконструктивна хірургія з поступовим протезуванням);
професійна реабілітація (професійна орієнтація, професійне навчання або
перекваліфікація, раціональне працевлаштування); соціально�побутова
реабілітація (соціально�побутове влаштування та обслуговування).

5. Індивідуальна програма реабілітації має рекомендаційний характер.
Інвалід може відмовитися від того чи іншого виду, форми й обсягу реабіл�
ітаційних заходів або від реалізації програми в цілому. За наявності згоди
інваліда з індивідуальною програмою реабілітації він зобов’язується ак�
тивно сприяти її реалізації.

6. Реалізація індивідуальної програми реабілітації інваліда здійснюєть�
ся на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством.

7. Фінансування індивідуальних програм реабілітації інвалідів
здійснюється відповідно за рахунок коштів Фонду України соціального за�
хисту інвалідів, а також можуть фінансуватися за рахунок Державного бюд�
жету України, бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевих бюджетів.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від
27.12.2001)

8. Контроль за реалізацією індивідуальних програм реабілітації
інвалідів здійснюють медико�соціальні експертні комісії разом з органа�
ми місцевого самоврядування, профспілковими організаціями, відділен�
нями Фонду України соціального захисту інвалідів за участю представників
громадських організацій інвалідів.

(Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від
27.12.2001)

 ( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 738 ( 738&2002&п )
від 01.06.2002 )

10. Спори між органами охорони здоров’я і підприємствами, установа�
ми й організаціями з питань обсягу, строків, вартості реалізації реабіліта�
ційних заходів вирішуються в установленому порядку.

11. Індивідуальна програма реабілітації інваліда протягом 2 місяців з
дня її одержання від медико�соціальної експертної комісії може бути ос�
каржена інвалідом до вищестоящого органу або до суду.

12. Медико�соціальні експертні комісії, які розробляють індивідуальні
програми реабілітації інвалідів, відповідають за якість їх формування й
організацію виконання.
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 ІНСТРУКЦІЯ
 про встановлення груп інвалідності

(ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства охорони здоров’я України
 07.04.2004 N 183. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2004 р. за N 516/9115)

 1. Загальні положення
 Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук�

раїні” ( 875�12 ) визначається, що інвалідом є особа зі стійким розладом
функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм, або з
уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності,
до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

 1.1. В цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
Інвалідність � соціальна недостатність (дезадаптація) внаслідок обмежен�
ня життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі
стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соц�
іального захисту і допомоги.  Життєдіяльність � повсякденна діяльність,
що здатна забезпечити людині своє існування, існування інших членів сус�
пільства та всього суспільства у цілому шляхом навчання, спілкування,
орієнтації, пересування, самообслуговування, контролю за своєю поведін�
кою, участі у трудовій діяльності. Життєдіяльність являє собою інтегра�
цію фізичних, психологічних та соціальних функцій людини.

 Обмеження життєдіяльності � неможливість виконувати повсякденну
діяльність способом та в об’ємі, звичайних для людини, що створює пере�
шкоди у соціальному середовищі, ставить її в незручне становище порівня�
но зі здоровими і проявляється частковою або повною втратою здатності до
самообслуговування, пересування, орієнтації, спілкування, навчання, кон�
тролю за поведінкою, а також значним обмеженням обсягу трудової діяль�
ності, зниженням кваліфікації і призводить до соціальної дезадаптації.

 Категорії (критерії) життєдіяльності � це здатність до самообслугову�
вання, пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування,
навчання, виконання трудової діяльності.  Здатність до пересування � мож�
ливість ефективно пересуватися у своєму оточенні (ходити, бігати, долати
перепони, користуватися особистим та громадським транспортом).

 Параметри оцінки � характер ходьби, темп пересування, відстань, яку
долає хворий, здатність самостійно користуватися транспортом, потреба у
допомозі інших осіб при пересуванні.  Здатність до самообслуговування �
можливість ефективно виконувати повсякденну побутову діяльність і за�
довольняти потреби без допомоги інших осіб.

 Параметри оцінки � інтервал часу, через який виникає потреба в допо�
мозі: епізодична допомога (рідше одного разу на місяць), регулярна (дек�
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ілька разів на місяць), постійна допомога (декілька разів на тиждень � ре�
гульована або декілька разів на день � нерегульована � допомога).

 Здатність до орієнтації � можливість самостійно орієнтуватися у про�
сторі та часі, мати уяву про навколишні предмети. Основними системами
орієнтації є зір та слух (за умови нормального стану психічної діяльності
та мови).

 Параметри оцінки � можливість розрізняти зорові образи людей та пред�
метів на відстані, що збільшується, і в різних умовах (наявність або
відсутність перешкод, знайомство з обстановкою), розрізняти звуки та усну
мову (слухова орієнтація) за відсутності або наявності перешкод і ступеня
компенсації порушення слухового сприйняття усної мови іншими спосо�
бами (письмо, невербальні форми); необхідність використання технічних
засобів для орієнтації та допомоги інших осіб у різних видах повсякденної
діяльності (у побуті, у навчанні, на виробництві).

 Здатність до спілкування (комунікативна здатність) � можливість ус�
тановлювати контакти з іншими людьми та підтримувати суспільні взає�
мозв’язки (порушення спілкування, пов’язані з розладом психічної діяль�
ності, тут не розглядаються).  Основним засобом комунікації є усна мова,
допоміжним � читання, письмо, невербальна мова (жестова, знакова).

 Параметри оцінки � характеристика кола осіб, з якими можлива
підтримка контактів, а також потреба у допомозі інших осіб у процесі на�
вчання і трудової діяльності.

 Здатність контролювати свою поведінку � можливість вести себе у відпов�
ідності з морально�етичними і правовими нормами суспільного середовища.

 Параметри оцінки � здатність усвідомлювати себе і дотримуватися уста�
новлених суспільних норм, ідентифікувати людей та об’єкти і розуміти сто�
сунки між ними, правильно сприймати, інтерпретувати і адекватно реагу�
вати на традиційну і незвичну ситуації, дотримуватися особистої безпеки,
особистої охайності.  Здатність до навчання � можливість сприймати, засво�
ювати та накопичувати знання, формувати навики і уміння (побутові, куль�
турні, професійні та інші) у цілеспрямованому процесі навчання; можливість
до професійного навчання � здатність до оволодіння теоретичними знання�
ми і практичними навичками та уміннями конкретної професії.

 Параметри оцінки � можливість навчання у звичайних або спеціально
створених умовах (спеціальний учбовий заклад або група, навчання в до�
машніх умовах та інше); обсяг програми, строки і режим навчання; мож�
ливість освоєння професій різного кваліфікаційного рівня або тільки ок�
ремих видів робіт; необхідність використання спеціальних засобів навчан�
ня і залучення допомоги інших (крім викладача) осіб.

 Здатність до трудової діяльності � сукупність фізичних та духовних
можливостей людини, яка визначається станом здоров’я, що дозволяє йому
займатися різного роду трудовою діяльністю. Професійна працездатність



396

� здатність людини якісно виконувати роботу, що передбачена конкретною
професією, яка дозволяє реалізувати трудову зайнятість у певній сфері
виробництва у відповідності до вимог змісту і обсягу виробничого наванта�
ження, установленого режиму роботи та умов виробничого середовища.

 Параметри оцінки � збереження або утрата професійної здатності, мож�
ливість трудової діяльності за іншою професією, яка за кваліфікацією до�
рівнює попередній, оцінка допустимого обсягу роботи у своїй професії і по�
саді, можливість трудової зайнятості в звичайних або спеціально створе�
них умовах.

 Порушення професійної працездатності � найчастіша причина соціаль�
ної недостатності, яка може виникати первинно, коли інші категорії жит�
тєдіяльності не порушені, або вторинно на основі обмеження життєдіяль�
ності. Здатність до праці за конкретною професією у інвалідів з обмежен�
ням інших критеріїв життєдіяльності може бути збережена повністю або
частково чи відновлена засобами професійної реабілітації, після чого інва�
ліди можуть працювати у звичайних або спеціально створених умовах з
повною чи неповною тривалістю робочого часу.

 Ступінь обмеження життєдіяльності � величина відхилення від норми
діяльності людини. Ступінь обмеження життєдіяльності характеризуєть�
ся однією або поєднанням декількох зазначених найважливіших її кри�
теріїв. Виділяють три ступеня: помірно виражене, виражене, значне.

 1. Помірно виражене обмеження життєдіяльності зумовлене такими
порушеннями функцій органів і систем організму, що призводять до по�
мірного обмеження можливості навчання, спілкування, орієнтації, конт�
ролю за своєю поведінкою, пересування, самообслуговування, участі у тру�
довій діяльності.

 2. Виражене обмеження життєдіяльності обумовлюється порушенням
функцій органів та систем організму, що полягає у вираженому порушенні
можливості навчання, спілкування, орієнтації, контролю за своєю поведі�
нкою, пересування, самообслуговування, участі у трудовій діяльності.

 3. Значне обмеження життєдіяльності виникає внаслідок значних по�
рушень функцій органів чи систем організму, що призводить до неможли�
вості або значного порушення здатності чи можливості навчання, спілку�
вання, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, пересування, самообс�
луговування, участі у трудовій діяльності та супроводжується необхідні�
стю в сторонньому догляді (сторонній допомозі).

 Обмеження самообслуговування:
 1�й ступінь � здатність до самообслуговування з використанням допом�

іжних засобів;
 2�й ступінь � здатність до самообслуговування з використанням допом�

іжних засобів та за допомогою інших осіб;
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 3�й ступінь � нездатність до самообслуговування та повна залежність
від інших осіб.

 Обмеження здатності самостійно пересуватися:
 1�й ступінь � здатність самостійно пересуватися з тривалішою витра�

тою часу, пересування з зупинками і скорочення відстані;
 2�й ступінь � здатність самостійно пересуватися з використанням допо�

міжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб;
 3�й ступінь � нездатність самостійно пересуватися та повна залежність

від інших осіб.
 Обмеження здатності до навчання:
 1�й ступінь � здатність до навчання в учбових закладах загального типу

при дотриманні спеціального режиму учбового процесу та (чи) з викорис�
танням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, який
навчає);

 2�й ступінь � здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних
закладах або за спеціальними програмами в домашніх умовах;

 3�й ступінь � нездатність до навчання.
 Обмеження здатності до трудової діяльності:
 1�й ступінь � здатність до виконання трудової діяльності за іншою спец�

іальністю при відсутності зниження кваліфікації чи зменшенні обсягу ви�
робничої діяльності та неможливості виконання роботи за своєю поперед�
ньою професією;

 2�й ступінь � здатність до виконання трудової діяльності у спеціально
створених умовах з використанням допоміжних засобів та (чи) спеціально
обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;

 3�й ступінь � нездатність до трудової діяльності.
 Обмеження здатності до орієнтації:
 1�й ступінь � здатність до орієнтації за умови використання допоміж�

них засобів;
 2�й ступінь � здатність до орієнтації, що потребує допомоги інших осіб;
 3�й ступінь � нездатність до орієнтації (дезорієнтація).
 Обмеження здатності до спілкування:
 1�й ступінь � здатність до спілкування, що характеризується знижен�

ням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передання
інформації;

 2�й ступінь � здатність до спілкування з використанням допоміжних
засобів та (чи) за допомогою інших осіб;

 3�й ступінь � нездатність до спілкування.
 Обмеження здатності контролювати свою поведінку:
 1�й ступінь � часткове зниження здатності самостійно контролювати

свою поведінку;
 2�й ступінь � здатність частково чи повністю контролювати свою повед�
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інку тільки за допомогою сторонніх осіб;
 3�й ступінь � нездатність контролювати свою поведінку.
 Соціальна недостатність (дезадаптація) � нездатність людини викону�

вати звичайну для її становища роль у суспільстві, яка зумовлена обме�
женням життєдіяльності з урахуванням віку, статі, місця проживання,
освіти тощо, що призвела до нездатності до самостійного проживання, не�
можливості установлення соціальних зв’язків, потреби в допомозі інших
осіб, до підтримки економічної незалежності, занять, властивих людині,
включаючи професійну діяльність.

 Соціальний захист інвалідів � система гарантованих державою пост�
ійних або довгострокових економічних, соціальних і правових заходів, що
забезпечують інвалідам умови для подолання, заміщення, компенсації об�
меження життєдіяльності.

 Соціальна допомога � періодичні чи регулярні заходи, що сприяють усунен�
ню або зменшенню соціальної недостатності. Види соціальної допомоги � гаран�
тована соціальна допомога з боку держави у вигляді грошових виплат (пенсії,
грошова допомога, одноразові виплати), забезпечення технічними та іншими
засобами: автомобілями, крісло�колясками, протезно�ортопедичними вироба�
ми, друкованими виданнями зі спеціальним шрифтом, звукопідсилювальною
апаратурою та сигналізаторами, а також шляхом надання послуг з медичної,
соціальної, професійної реабілітації та побутового обслуговування.

 Реабілітація інвалідів � система медичних, психологічних, соціально�
економічних, юридичних, професійних, освітніх педагогічних та інших
заходів, спрямованих на усунення і компенсацію обмежень життєдіяль�
ності та соціальну адаптацію інваліда. Реабілітація інвалідів включає в
себе: медичну, професійну, соціальну реабілітацію.

 Реабілітація медична � комплекс лікувальних заходів, спрямованих на
відновлення і розвиток порушених фізіологічних функцій хворої людини,
на виявлення і активізацію компенсаторних можливостей її організму з
метою забезпечення у подальшому умов для повернення інваліда до актив�
ного самостійного життя.  Реабілітація професійна � комплекс державних
та суспільних заходів, спрямованих на відновлення працездатності хворо�
го або інваліда, повернення або залучення людини до суспільно корисної
праці у доступних їй за станом здоров’я умовах, з урахуванням особистих
здібностей та побажань з метою досягнення нею матеріальної незалежності,
самозабезпечення та інтеграції у суспільство.

 Реабілітація соціальна � комплекс державних та суспільних заходів,
спрямованих на створення і забезпечення умов для соціальної інтеграції
інваліда в суспільство, відновлення його соціального статусу та здатності
до самостійної суспільної і родинно�побутової діяльності шляхом орієнтації
у соціальному середовищі, соціально�побутової адаптації, різноманітних
видів патронажу і соціального обслуговування.
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 Реабілітаційний потенціал � комплекс біологічних, психофізіологічних
і соціально�психологічних характеристик людини, а також факторів соц�
іального середовища, що дозволяють реалізувати її потенційні можливості
до реабілітації.

 Реабілітаційний прогноз � передбачувана ймовірність реалізації реабі�
літаційного потенціалу та передбачуваний рівень інтеграції інвалідів у сус�
пільство. Реабілітаційний прогноз визначається не тільки рівнем і змістом
реабілітаційного потенціалу, а також реальними можливостями застосу�
вання для його реалізації сучасних реабілітаційних технологій, засобів і
методів.

 Трудовий прогноз � передбачувана можливість хворого відновити або
продовжити трудову діяльність інваліда за умов виконання реабілітацій�
них заходів. Він базується на сукупній оцінці клінічних, функціональних,
соціально�гігієнічних та психологічних ознак людини. Для інвалідів з ди�
тинства � можливість засвоєння трудових (професійних) навичок у процесі
навчання і реалізації їх на ринку праці.

 Соціально�трудова адаптація � процес пристосування інвалідів до адек�
ватного і оптимального виконання соціальних функцій, які пов’язані з
трудовою діяльністю.

 Соціально�трудова підтримка � допомога інваліду в отриманні профес�
ійної консультації професійної орієнтації, професійної підготовки і осві�
ти, зв’язок зі службою зайнятості та безпосередньо з підприємствами (у
тому числі спеціалізованими) для допомоги у працевлаштуванні, наданні
надомної роботи.

 Професія � вид трудової діяльності, що потребує певних знань та на�
виків, набутих шляхом навчання і практичного досвіду.  Кваліфікація �
рівень загальної і спеціальної підготовки працівника, що підтверджуєть�
ся встановленими законодавством документами (атестат, диплом, свідоц�
тво та інші).

 Посада � службове положення працівника, зумовлене колом його обо�
в’язків, посадовими правами та характером відповідальності.

 Спеціальність � сукупність набутих шляхом спеціальної підготовки та
досвіду роботи знань, умінь і навиків, необхідних для виконання певного
виду трудової діяльності в межах даної професії.

 Основна професія � робота за вищою професійною кваліфікацією серед
інших професій або кваліфікована робота, що виконується тривалий час.

 Спеціально створені умови � комплекс заходів, що забезпечують не�
обхідні для інваліда умови та режим праці: значно скорочений робочий
день з наданням показаних видів праці, індивідуальні норми вироблен�
ня, введення додаткових перерв, суворе дотримання санітарно�
гігієнічних норм, систематичне медичне спостереження, можливість по�
вністю або частково працювати вдома та інші особливості в умовах праці.
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Працевлаштування інвалідів у спеціально створених умовах здійснюєть�
ся на спеціальних робочих місцях; у спеціальних цехах, спеціальних
дільницях, на спеціалізованих підприємствах, що призначені для праці
інвалідів; в надомних умовах.

 Спеціальне робоче місце � робоче місце, що вимагає додаткових заходів
з організації праці, яке включає адаптацію основного і допоміжного об�
ладнання, технічного та організаційного оснащення, додаткового оснащен�
ня і забезпечення технічним пристосуванням з урахуванням індивідуаль�
них можливостей інвалідів.

 1.2. Інвалідність у повнолітніх осіб визначається шляхом експертного
обстеження медико�соціальними експертними комісіями (МСЕК), підпо�
рядкованими Республіканському в АР Крим, обласним та міським в містах
Києві та Севастополі центрам (бюро) медико�соціальної експертизи.

 Рішення про інвалідність ґрунтується на оцінці комплексу клініко�
функціональних, соціально�педагогічних, соціально�побутових та профес�
ійних факторів. При цьому враховуються характер захворювання, ступінь
вираженості порушених функцій організму, в тому числі, що значно впли�
вають на професію, ефективність лікування, та реабілітаційних заходів,
стан компенсаторно�адаптаційних можливостей організму, клінічний та
трудовий прогноз, здатність до соціальної адаптації, потреба в різних ви�
дах реабілітації та соціальної допомоги, особисті установки, конкретні
умови і зміст праці, освіта та професійна підготовка, вік, необхідність і
можливість працевлаштування.

 Відповідно до Положення про медико�соціальну експертизу, затверд�
женого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 року N
83 ( 83�92�п ), медико�соціальна експертиза повинна здійснюватись після
повного та всебічного медичного обстеження, проведення необхідних дос�
ліджень, визначення клініко�функціонального діагнозу, соціально�психо�
логічного стану, професійно�трудового прогнозу, отримання результатів
відновного лікування, соціально�трудової реабілітації та інших даних, що
підтверджують стійкий або необоротний характер захворювання. Хворо�
го, який направляється на медико�соціальне експертне обстеження, пред�
ставляє лікар, який лікує, або голова лікарсько�консультаційної комісії
лікувально�профілактичного закладу. Для вирішення соціальних питань
запрошуються представники власника підприємства, установи, органі�
зації, де працює хворий, або уповноваженого ним органу та профспілково�
го комітету.

 Документи, що використовуються для визначення причинного зв’яз�
ку інвалідності, подаються в оригіналі або нотаріально засвідчені. Доку�
менти іноземних громадян для огляду у МСЕК подаються в перекладі на
українську мову та нотаріально засвідчені.
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 З метою об’єктивної оцінки стану здоров’я і ступеня обмеження жит�
тєдіяльності при огляді у МСЕК в кожному випадку проводиться комплек�
сне обстеження хворого: опитування, вивчення необхідних документів,
комісійний огляд усіма членами МСЕК та оцінка стану всіх систем органі�
зму, вивчення всіх необхідних даних лабораторних та функціональних
методів дослідження.

 Після прийняття експертного рішення про групу інвалідності, визна�
чення реабілітаційного потенціалу та реабілітаційного прогнозу складаєть�
ся індивідуальна програма реабілітації, де зазначаються конкретні заходи
щодо реабілітації інваліда, передбачається їх послідовність, комплексність
і терміни виконання, очікувані результати та критерії оцінки ефективності
реабілітаційних заходів.

 Залежно від ступеня обмеження життєдіяльності встановлюють I, II,
III групу інвалідності, а також причини інвалідності:

загальне захворювання; інвалідність з дитинства; трудове каліцтво;
професійне захворювання;
поранення, контузія, травма, каліцтво, захворювання, пов’язані із за�

хистом Батьківщини;
поранення, контузія, травма, каліцтво, захворювання, пов’язані з пе�

ребуванням у партизанському загоні; поранення, контузії або каліцтва,
пов’язані з бойовими діями у період Великої Вітчизняної війни (або з на�
слідками бойових дій);

поранення, контузія, травма, каліцтво, захворювання, отримані при
виконанні обов’язків військової служби;

захворювання, отримане в період проходження військової служби;
поранення, контузія, травма, каліцтво, захворювання, отримані при

виконанні інтернаціонального обов’язку;
поранення, контузія, травма, каліцтво, захворювання, отримані при

виконанні обов’язків військової служби під час ліквідації аварії на Чорно�
бильській АЕС, інших ядерних об’єктах та випробуваннях ядерної зброї;

захворювання, травма, каліцтво, пов’язані з роботами під час ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об’єктах;

захворювання, пов’язане з впливом аварії на Чорнобильській АЕС.
 При підвищенні групи інвалідності внаслідок професійного захворю�

вання, трудового каліцтва, захворювань та травм, пов’язаних з аварією на
ЧАЕС, з бойовими діями у період Великої Вітчизняної війни в разі виник�
нення більш важкого загального захворювання причина інвалідності вста�
новлюється згідно з вибором хворого.

 2. Критерії встановлення груп інвалідності
 2.1. Перша група інвалідності
 Підставою для встановлення першої групи інвалідності є стійкі, знач�
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но вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені
захворюванням, травмою або уродженим дефектом, що призводять до знач�
ного обмеження життєдіяльності людини, неспроможності до самообслу�
говування і викликають потребу в постійному, що не регулюються, сто�
ронньому нагляді, догляді чи допомозі.

 До I групи належать особи з найважчим станом здоров’я, які повністю
нездатні до самообслуговування, потребують повного постійного сторон�
нього догляду, допомоги або нагляду, абсолютно залежні від інших осіб
або, які частково здатні до виконання окремих елементів самообслугову�
вання, потребують постійного стороннього догляду, допомоги або нагля�
ду, залежні від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально�
побутових функцій.

 Критерії встановлення I групи інвалідності: нездатність до самообслу�
говування чи повна залежність від інших осіб; нездатність до самостійно�
го пересування чи повна залежність від інших осіб; нездатність до орієн�
тації (дезорієнтація); нездатність до спілкування; нездатність контролю�
вати свою поведінку.

 2.2. Друга група інвалідності
 Підставою для встановлення другої групи інвалідності є стійкі, визна�

ченої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворю�
ванням, травмою або уродженим дефектом, що призводять до значного об�
меження життєдіяльності людини, при збереженій здатності до самообс�
луговування, однак не викликають потреби в постійному сторонньому на�
гляді, догляді чи допомозі.

 Критерії встановлення II групи інвалідності: здатність до самообслуго�
вування з використанням допоміжних засобів і (або) за допомогою інших
осіб; здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних
засобів і (або) за допомогою інших осіб; нездатність до трудової діяльності
чи здатність до виконання трудової діяльності у спеціально створених умо�
вах з використанням допоміжних засобів і (або) спеціально обладнаного
робочого місця, за допомогою інших осіб; нездатність до навчання чи
здатність до навчання тільки у спеціальних учбових закладах або за спец�
іальними програмами вдома; здатність до орієнтації в часі і просторі, що
потребує допомоги інших осіб; здатність до спілкування з використанням
допоміжних засобів і (або) за допомогою інших осіб; здатність частково чи
повністю контролювати свою поведінку тільки при допомозі сторонніх осіб.

 До II групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві
або більше хвороби, що призводять до інвалідності, наслідки травми або
уроджені дефекти та їх комбінації, що в сукупності функціональних пору�
шень призводять до значного обмеження життєдіяльності людини та її
працездатності.

 Друга група визначається інвалідам з дитинства (учням, студентам) на
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період навчання; після закінчення учбового закладу надається довідка про
придатність їх до роботи внаслідок набуття професії.

 Інваліди II групи можуть виконувати ту чи іншу роботу в спеціально ство�
рених умовах: в спеціальних для інвалідів цехах, де забезпечується організа�
ція особливого режиму праці (скорочення робочого дня, індивідуальні норми
виробітку, додаткові перерви у роботі, суворе дотримання санітарно�
гігієнічних норм, медичний нагляд і систематична лікарська допомога і т. ін.),
на спеціально створених робочих місцях, в надомних умовах з індивідуаль�
ним ритмом роботи без обов’язкових норм виробітку, з доставкою в необхід�
них випадках сировини додому та прийманням вдома готової продукції.

 Інваліди II групи можуть виконувати не протипоказані види праці, в
тому числі і висококваліфікованої, у будь�яких установах і на підприєм�
ствах різних форм власності, де адміністрація забезпечує спеціальні умо�
ви (наприклад, ненормований робочий день, невеликий обсяг роботи, не�
обхідні перерви в роботі, режим харчування, окремі приміщення і т. ін.).

 2.3. Третя група інвалідності
 Підставою для встановлення третьої групи інвалідності є стійкі, по�

мірної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захво�
рюванням, наслідками травм або уродженими дефектами, що призвели до
помірно вираженого обмеження життєдіяльності, в тому числі працездат�
ності, які потребують соціальної допомоги і соціального захисту.

 Критерії встановлення III групи інвалідності: здатність до самообслу�
говування з використанням допоміжних засобів; здатність до самостійно�
го пересування з більшим витрачанням часу, часткового пересування та
скорочення відстані; здатність до навчання в учбових закладах загального
типу при дотриманні спеціального режиму учбового процесу і (або) з вико�
ристанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу,
що навчає); здатність до орієнтації в часі, у просторі за умови використан�
ня допоміжних засобів; здатність до спілкування, що характеризується
зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та пере�
давання інформації.

 Помірно виражене обмеження життєдіяльності визначається частко�
вою втратою можливостей до повноцінної трудової діяльності (втрата про�
фесії, значне зниження кваліфікації або зменшення обсягу трудової діяль�
ності; значне утруднення в набутті професії чи в працевлаштуванні): знач�
не зменшення (більше ніж на 25%) обсягу трудової діяльності; втрата про�
фесії чи значне зниження кваліфікації; значне утруднення в набутті про�
фесії чи в працевлаштуванні в осіб, що раніше ніколи не працювали та не
мають професії.

 3. Терміни переогляду інвалідів
 Переогляд інвалідів з нестійкими, зворотними морфологічними зміна�
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ми та порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначен�
ня ефективності відновного лікування та реабілітаційних заходів, стану
здоров’я і ступеня соціальної адаптації проводиться через 1�3 роки.

 Переогляд інвалідів раніше вказаних строків, а також громадян,
інвалідність яким встановлено без зазначення строку переогляду, прово�
диться при зміні стану здоров’я і працездатності або при виявленні фактів
зловживань чи помилок, допущених у встановленні групи інвалідності.

 Група інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється
громадянам при анатомічних дефектах і прирівняних до них станах (розділ
4), стійких необоротних морфологічних змінах та порушеннях функцій
органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, немож�
ливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому прогнозі дина�
міки працездатності з урахуванням реальних соціально�економічних об�
ставин у районі проживання інваліда, а також чоловікам старше шістде�
сяти років і жінкам старше п’ятдесяти п’яти років, інвалідам, у яких строк
переогляду настає у чоловіків після досягнення шістдесяти років, жінок �
п’ятдесяти п’яти років.

 4. Анатомічні дефекти і прирівняні до них стани
 4.1. Перша група інвалідності
 4.1.1. Відсутність очей.
 4.1.2. Уроджені рудиментарні очні яблука.
 4.1.3. Субатрофія обох очних яблук з гостротою зору з переносимою

корекцією до 0,01.
 4.1.4. Хронічні, спадково�дегенеративні захворювання ЦНС та травми

при незворотних станах та при хронічно�прогресувальному перебігу з од�
ним або декількома такими синдромами: геміплегією, вираженим аміос�
татичним синдромом, вираженою атаксією, гіперкінетичним синдромом з
неможливістю стояння та ходьби, тетраплегією, верхньою чи нижньою
параплегією або різко вираженим парапарезом, з вираженим нижнім па�
рапарезом зі значним порушенням функції тазових органів, тотальною
афазією, вираженим парезом трьох кінцівок.

 4.1.5. Кукси двох кінцівок: нижніх � на рівні середньої третини стегна
і вище, кукси кистей з відсутністю усіх фаланг чотирьох пальців, за ви�
нятком першого чи трьох пальців кисті, включаючи перший, і більш висо�
кий рівень ампутації.

 4.2. Друга група інвалідності
 4.2.1. Відсутність однієї легені і хронічна дихальна недостатність II

ступеня внаслідок патологічних змін другої легені.
 4.2.2. Стійкий повний птоз на обох очах після усіх видів відновного

лікування.
 4.2.3. Параліч верхньої кінцівки.
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 4.2.4. Параліч нижньої кінцівки.
 4.2.5. Виражений верхній або нижній парапарез, виражений геміпарез.
 4.2.6. Значні дефекти черепа (60 кв. см і більше), які не заміщені аутот�

каниною.
 4.2.7. Кукса плеча чи передпліччя при помірному порушенні функції

іншої верхньої кінцівки: привідна контрактура плечового суглоба I�II ст.,
деформувальний артроз ліктьового суглоба I�II ст., деформувальний арт�
роз променево�зап’ястного суглоба I�II ст.; кукса кисті або передпліччя і
кукса гомілки.

 4.2.8. Екзартикуляція верхньої кінцівки в плечовому суглобі.
 4.2.9. Кукса верхньої і нижньої кінцівки та відсутність зору або глухо�

та.
 4.2.10. Кукса верхньої і нижньої кінцівки та відсутність зору на одне

око.
 4.2.11. Екзартикуляція стегна.
 4.2.12. Коротка кукса стегна при неможливості протезування.
 4.2.13. Кукса обох гомілок.
 4.2.14. Хибна кукса нижньої кінцівки або обох стоп на рівні суглоба

Шопара при відсутності можливості медичної реабілітації і протезування.
 4.2.15. Анкілоз кульшового суглоба з помірним порушенням функції

другого кульшового суглоба (ПФС II).
 4.2.16. Двобічний коксартроз (III�IV ст.).
 4.2.17. Калова (сечова) нориця, неприродний задній прохід при неефек�

тивності або наявності протипоказань до оперативного втручання.
 4.2.18. Кукса стегна при помірному порушенні рухових чи статичних

функцій іншої нижньої кінцівки (деформувальний артроз кульшового суг�
лоба I�II ст., неправильно зрослий перелом стегнової кісти зі скривленням
осі, укороченням кінцівки на 2�3 см, фіброзний анкілоз колінного сугло�
ба, помірна контрактура колінного суглоба, помірна контрактура гоміл�
ково�ступневого суглоба порушення функції суглоба II ст.), кукси обох го�
мілок, анкілоз кульшового суглоба з помірним порушенням функції дру�
гого кульшового суглоба порушення функції суглоба II�III ст., двобічний
коксартроз.

 4.2.19. Стан після ендопротезування двох кульшових чи двох колін�
них суглобів.

 4.3. Третя група інвалідності
 4.3.1. Відсутність однієї легені.
 4.3.2. Відсутність чи субатрофія одного ока.
 4.3.3. Стійкий повний птоз на одному оці після проведення усіх видів

відновного лікування.
 4.3.4. Практична сліпота на одне око (гострота зору з переносимою ко�

рекцією нижче 0,05 або концентричне звуження меж поля зору до 10 град.
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від точки фіксації) внаслідок професійного захворювання, трудового кал�
іцтва чи воєнної травми.

 Примітка. Третя група інвалідності встановлюється при одноокості
внаслідок побутової травми або хвороби, не пов’язаних зі службою в армії
або професійною діяльністю на період перенавчання та придбання нової
професії.

 4.3.5. Двобічна глухота.
 4.3.6. Стійка трахеостома при неможливості пластичного закриття.
 4.3.7. Стеноз гортані II�III ступеня внаслідок травматичного або інфек�

ційного ураження нервово�м’язового апарату гортані з одно� або двобічним
парезом і стійкою дисфонією.

 4.3.8. Стійка афонія органічного генезу.
 4.3.9. Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не

забезпечує жування.
 4.3.10. Гіпофізарний нанізм (зріст менше 150 см).
 4.3.11. Параліч кисті.
 4.3.12. Параліч верхньої кінцівки або параліч нижньої кінцівки.
 4.3.13. Виражений парез верхньої або нижньої кінцівки, що супровод�

жується значним обмеженням обсягу активних рухів у всіх суглобах і гіпот�
рофією м’язів: плеча � більше 4 см, передпліччя � більше 3 см, стегна � більше
8 см, гомілки � більше 6 см, а також гіпотрофією м’язів кисті чи стопи.

 4.3.14. Чужорідне тіло в речовині головного мозку (внаслідок травми),
якщо травма супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом.

 Примітка. Введення чужорідних тіл в речовину головного мозку з ме�
тою лікування не є дефектом і група інвалідності встановлюється в залеж�
ності від порушень нервової системи та психіки.

 4.3.15. Значний дефект кісток черепа (3 х 1 кв. см і більше, крім ви�
падків заміщення його аутотканиною) або при менших розмірах, якщо має
місце пульсація мозку, або при відсутності пульсації у випадках, коли трав�
ма протікала з ускладненнями (інфекційно�гнійним процесом).

 4.3.16. Відсутність кисті і вищий рівень ампутації верхньої кінцівки.
 4.3.17. Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя.
 4.3.18. Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком

першого.
 4.3.19. Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз

чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідно�
му положенні.

 4.3.20. Відсутність першого, другого пальців з відповідними п’ястко�
вими кістками.

 4.3.21. Відсутність перших пальців обох кистей.
 4.3.22. Відсутність трьох пальців кисті з відповідними п’ястковими

кістками.
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 4.3.23. Кукса стегна чи гомілки.
 4.3.24. Кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні.
 4.3.25. Двобічна кукса стопи з резекцією голівок плюсневих кісток за

Шарпом.
 4.3.26. Різко виражена контрактура чи анкілоз 2�х гомілково�ступне�

вих суглобів; різко виражена контрактура чи анкілоз гомілково�ступнево�
го суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні.

 4.3.27. Різко виражена контрактура чи анкілоз кульшового або колін�
ного суглоба у функціонально невигідному положенні або укорочення
кінцівки більше 7 см після резекції суглоба.

 4.3.28. Уроджений чи набутий вивих кульшових суглобів чи одного
кульшового суглоба із значним порушенням функції.

 4.3.29. Деформація грудної клітини внаслідок резекції п’яти і більше
ребер при наявності дихальної недостатності I ст. і більше.

 4.3.30. Неконсолідований перелом стегна чи обох кісток гомілки.
 4.3.31. Нестійкий колінний чи кульшовий суглоб з вираженим пору�

шенням функції кінцівки.
 4.3.32. Укорочення нижньої кінцівки на 7 см і більше.
 4.3.33. Ендопротез колінного чи кульшового суглоба.
 4.3.34. Остеохондропатія, остеохондродистрофія при зрості менше 150 см.
 4.3.35. Кіфосколіоз III ст. з наявністю дихальної недостатності чи кіфос�

коліоз IV ст.
 4.3.36. Екстирпація шлунка.
 4.3.37. Тотальна тиреоідектомія з приводу раку.
 4.3.38. Штучний клапан серця.
 4.3.39. Штучний водій ритму серцевої діяльності.
 4.3.40. Інорідне тіло в серцевому м’язі чи у перикарді.
 4.3.41. Відсутність однієї нирки з патологією другої.
 4.3.42. Двобічна мастектомія.

 Начальник Управління
 медико5соціальної експертизи В.В.Марунич

 ПОРЯДОК
 організації та проведення медико5соціальної

 експертизи втрати працездатності
(ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 квітня 1994 р. N 221)

 1. Експертиза тривалої або стійкої втрати працездатності проводиться
медико�соціальними експертними комісіями (МСЕК) МОЗ.
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 2. У МСЕК проходять огляд громадяни, які частково чи повністю втра�
тили здоров’я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що
обмежують їх життєдіяльність, а також особи, які за чинним законодав�
ством мають право на соціальну допомогу, з метою виявлення компенса�
торно�адаптаційних можливостей особи для реалізації заходів реабілітації
та адаптації інвалідів.

 3. Направлення для огляду хворого у МСЕК видається лікарсько�кон�
сультаційною комісією (ЛКК) відповідного лікувально�профілактичного
закладу за формою, затвердженою МОЗ, після клінічних досліджень, що
підтверджують стійкий чи необоротний характер захворювання, а також
у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох
місяців з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти
місяців у зв’язку з одним і тим же захворюванням за останні дванадцять
місяців, а хворий на туберкульоз � протягом десяти місяців з дня настання
непрацездатності.

 4. Огляд хворих у МСЕК проводиться за місцем проживання або ліку�
вання з пред’явленням паспорта чи іншого документа, що посвідчує осо�
бу, та направлення, зазначеного у пункті 3 цього Порядку.

 Якщо хворий за станом здоров’я не може з’явитися на МСЕК, огляд
проводиться вдома або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні.

 5. МСЕК у разі потреби приймає рішення щодо продовження термінів
тимчасової непрацездатності понад зазначені у пункті 3 цього Порядку для
долікування хворого.

 6. Огляд у МСЕК тимчасово непрацездатного громадянина повинен
здійснюватися не більше семи днів.

 Якщо МСЕК не прийняла рішення про продовження терміну тимчасо�
вої непрацездатності лікарняний листок закривається датою огляду хво�
рого у МСЕК.

 7. У разі визнання хворого інвалідом інвалідність установлюється з дня
надходження до МСЕК документів, на підставі яких приймається відпові�
дне рішення.

 8. МСЕК установлює:
 а) ступінь обмеження життєдіяльності людини, стан працездатності,

групу інвалідності, причину і час настання інвалідності внаслідок загаль�
ного захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання;

 б) ступінь втрати працездатності (у відсотках);
 в) причинний зв’язок інвалідності колишніх військовослужбовців з

перебуванням на фронті або з виконанням інших обов’язків військової
служби;

 г) причинний зв’язок інвалідності з захворюванням чи каліцтвом, що
виникли в дитинстві, уродженим дефектом;

 д) ступінь втрати здоров’я, групу, причину, зв’язок і час настання інва�
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лідності громадян, які постраждали внаслідок політичних репресій та Чор�
нобильської катастрофи;

 е) ступінь стійкої втрати працездатності у хворих для направлення їх у
будинки�інтернати для престарілих та інвалідів;

 є) медичні показання на право одержання інвалідами автомобілів з руч�
ним керуванням і протипоказання до їх керування.

 9. Інвалідність внаслідок трудового каліцтва встановлюється на
підставі акта про нещасний випадок, складеного за місцем роботи, чи
рішенням суду про факт травмування на виробництві.  Інвалідність вва�
жається такою, що настала внаслідок трудового каліцтва, якщо нещасний
випадок, який спричинив інвалідність, стався (крім випадків протиправ�
ного діяння):

 а) під час виконання трудових обов’язків (у тому числі під час відряд�
ження), а також здійснення будь�яких дій в інтересах підприємства, уста�
нови, організації (навіть без спеціального доручення);

 б) по дорозі на роботу або з роботи;
 в) на території підприємства, установи, організації або в іншому місці

роботи протягом робочого часу (включаючи встановлені перерви);
 г) поблизу підприємства, установи, організації або іншого місця ро�

боти протягом робочого часу (включаючи встановлені перерви), якщо
перебування там не суперечило правилам внутрішнього трудового роз�
порядку;

 д) у разі виконання державних або громадських обов’язків;
 е) у разі виконання дій для рятування людського життя, охорони дер�

жавної, колективної та індивідуальної власності, а також для охорони пра�
вопорядку.

 10. Інвалідність внаслідок професійного захворювання встановлюєть�
ся відповідно до висновку спеціалізованого медичного закладу про на�
явність професійного захворювання.

 Список професійних захворювань затверджується в порядку, що виз�
начається Кабінетом Міністрів України.

 11. Ступінь втрати професійної працездатності працівників, ушкоджен�
ня здоров’я яких пов’язано з виконанням ними трудових обов’язків, уста�
новлюється у відсотках на підставі направлення власника підприємства,
установи, організації або уповноваженого ним органу чи рішення суду,
постанови прокурора, висновку органів дізнання або попереднього слідства.

 12. Причинний зв’язок інвалідності колишніх військовослужбовців з
перебуванням на фронті або з виконанням інших обов’язків військової
служби встановлюється МСЕК на підставі документів військово�лікуваль�
них закладів (свідоцтво про хворобу, довідка про поранення), а також
військово�облікових документів про термін служби, відомостей про участь
в антифашистському підпіллі.
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 13. Ступінь втрати працездатності військовослужбовців і військовозо�
бов’язаних у період проходження служби (зборів) з метою виплати страхо�
вих сум за державним обов’язковим особистим страхуванням встанов�
люється у відсотках і рішення про це приймається на підставі:

 а) копії свідоцтва про хворобу за формою N 8, затвердженою Міноборо�
ни, що видане військово�лікувальним закладом або районним військовим
комісаріатом у разі визнання військово�лікарською комісією (ВЛК)
військовослужбовця або військовозобов’язаного в період проходження
служби (зборів) непридатним за станом здоров’я для подальшого проход�
ження служби (зборів) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцт�
ва), захворювання. При цьому ступінь втрати працездатності застрахова�
ного встановлюється з дня огляду ВЛК, але не пізніше дати звільнення з
військової служби;

 б) довідки за формою N 12, затвердженою Міноборони, що видана заз�
наченим у підпункті “а” цього пункту закладом або військовим комісаріа�
том, якщо застрахованого визнано обмежено придатним до військової
служби (зборів) або професійної діяльності у разі втрати ним здоров’я внас�
лідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержа�
них в період проходження військової служби (зборів), але не підлягає
звільненню з військової служби (зборів). При цьому ступінь втрати пра�
цездатності встановлюється МСЕК на підставі поданих ВЛК документів з
дня їх розгляду;

 в) довідки, зазначеної у підпункті “б” цього пункту, якщо застрахова�
ного визнано ВЛК придатним до військової служби (зборів) у разі втрати
ним здоров’я внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), захво�
рювання, одержаних в період проходження військової служби (зборів).
Ступінь втрати працездатності встановлюється МСЕК після закінчення
лікування.

 14. Ступінь втрати працездатності працівників, які відповідно до чин�
ного законодавства підлягають державному обов’язковому особистому
страхуванню, з метою виплати страхових сум установлюється у відсотках
згідно з довідкою про страхову подію. Зазначена довідка видається за
місцем роботи (служби) працівника.

 15. Причинний зв’язок інвалідності з хворобами, перенесеними у ди�
тинстві, встановлюється за наявності документів лікувально�профілактич�
них закладів, що свідчать про початок захворювання або перенесену трав�
му до 16�річного віку (для тих, хто навчається, � до 18�річного віку).

 16. Інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, по�
в’язаних з бойовими діями в період Великої Вітчизняної війни, чи з їх
наслідками для осіб до 16�річного віку, а для тих, хто навчається, � до
18�річного віку встановлюється відповідно до висновків лікувально�
профілактичних закладів і довідки органів соціального захисту насе�
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лення чи інших державних органів з приводу цих подій.
 17. Ступінь втрати здоров’я, група і час настання інвалідності, які по�

страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається МСЕК за
наявності посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорно�
бильській АЕС, висновків лікувально�профілактичних закладів, міжвідом�
чих експертних рад чи постанови ВЛК або посвідчення потерпілого від
Чорнобильської катастрофи, висновків лікувально�профілактичних зак�
ладів і спеціалізованих ЛКК.

 18. Ступінь втрати здоров’я, група і причинний зв’язок інвалідності
громадян з політичними репресіями встановлюються на підставі висновків
лікувально�профілактичних закладів про виникнення захворювання у пе�
ріод цих політичних репресій.

 19. Питання про ступінь стійкої втрати працездатності у хворих для
направлення їх у будинки�інтернати для престарілих та інвалідів вирішу�
ються згідно з висновками лікувально�профілактичних закладів і виходя�
чи із можливості перебування у цих закладах.

20. Рішення про необхідність виділення інвалідові автомобіля з ручним
керуванням приймається МСЕК відповідно до висновку лікувально�проф�
ілактичного закладу згідно з переліками медичних показань і протипока�
зань, які затверджуються МОЗ за погодженням з Мінсоцзахистом.

21. МСЕК видає особам, які визнані інвалідами чи стосовно яких вста�
новлено факт втрати професійної працездатності, довідки і індивідуальні
програми реабілітації і у триденний термін відсилає копії цих документів
до відповідних органів, що здійснюють пенсійне забезпечення та держав�
не страхування. За місцем роботи цих осіб надсилається повідомлення щодо
групи та причини інвалідності, а у разі встановлення ступеня втрати про�
фесійної працездатності � витяг із акта огляду у МСЕК про результати виз�
начення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках.

22. Відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда МСЕК
розробляє для кожного інваліда рекомендації щодо його реабілітації за
участю лікуючого лікаря лікувально�профілактичного закладу.

 23. МСЕК визначає не протипоказані для кожного інваліда за станом
здоров’я види трудової діяльності і умови праці, які сприятимуть віднов�
ленню порушених функцій організму, та перевіряє відповідність умов праці
інвалідів своїм висновкам.

24. У разі незгоди громадянина з рішенням районної, міжрайонної,
міської медико�соціальної експертної комісії він має право подати протя�
гом місяця письмову заяву до Кримської республіканської, обласної, цен�
тральної міської МСЕК або до медико�соціальної експертної комісії, в якій
проходив він огляд, чи до відповідного управління охорони здоров’я. Ком�
ісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров’я надсилають в
триденний термін з дня одержання заяви усі наявні документи разом із
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заявою на розгляд Кримської республіканської, обласної, центральної
міської медико�соціальної експертної комісії, яка протягом місяця з дня
подання заяви проводить повторний огляд хворого і приймає відповідне
рішення.

25. Рішення Кримської республіканської, обласної, центральної міської
МСЕК може бути оскаржено до МОЗ.  МОЗ за наявності фактів порушення
законодавства про медико�соціальну експертизу доручає іншому складу
Кримської республіканської, обласної або центральної міської МСЕК з ура�
хуванням усіх наявних обставин повторно розглянути те питання, з якого
оскаржується рішення, а також вживає інших заходів для забезпечення
дотримання чинного законодавства під час проведення медико�соціальної
експертизи.

26. Рішення МСЕК може бути оскаржено в судовому порядку.

Список МСЕК України

Назва
закладу

УМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

БМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

Назва областей

м. Київ

АР Крим

Вінницька

Волинська

Дніпропет�
ровська

Донецька

Житомирська

Код

044

0652

0432

0332

0562

0622

0412

Телефон

463�75�01

22�85�08

51�11�92
51�11�93

2�42�39

46�33�45

95�84�53

37�04�55

Додаткові
телефони

51�11�86
51�11�97

72�22�39

                 Адреса

04071, м. Київ, вул.
Костянтинівська, 36

95000, м. Сімферополь,
вул. Кечкемецька, 97

21029, м. Вінниця, вул.
Хмельницьке шосе, 92

43000, м. Луцьк,
пр. Волі, 1�а

49065,
м. Дніпропетровськ,
Жовтнева площа, 14

83000, м. Донецьк,
пр. Ілліча, 14 лікарня
ім. Калініна,
10�й корпус

10000, м. Житомир,
вул. Фещенко�
Чопивського, 15

Телефон
5факс

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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№

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Назва
закладу

ЦМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

БМСЕ

БМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

БМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

Назва областей

Закарпатська

Запорізька

Івано�
Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Код

03122

0612

03422

044

0522

0642

0322

0512

0482

05322

03622

0542

0352

Телефон

3�28�56

64�13�34

9�72�71

213�24�55

56�74�35

58�05�54

72�55�28

37�31�15

55�31�28

2�06�27

22�31�41

25�74�13

25�34�42

Додаткові
телефони

3�13�87
3�12�09

55�13�03

56�01�10

2�56�90

25�74�68

25�49�01

                 Адреса

88018, м. Ужгород, вул.
Перемоги, 22/24,каб.24

69103, м. Запоріжжя,
вул. Дзержинського, 46

76025,
м. Івано�Франківськ,
вул. Гетьмана Мазепи,
114, корп.3

04107, м. Київ,
вул. Боговутівська, 1

25000, м. Кіровоград,
вул. Біляєва, 5, корп. 3

91000, м. Луганськ,
вул. Шовкового, 1�а

79008, м. Львів, вул.
Руська, 20,к.26

54010, м. Миколаїв,
пров. Корабелів, 1

65117, м. Одеса, вул.
Заболотного, 32

25690, м. Полтава,
вул. Комсомольська, 43

33026, м. Рівне,
вул. Словацького, 10

40022, м. Суми,
вул. Леваневського, 28

46004, м. Тернопіль,
вул. Князя Острозького, 6

Телефон
5факс

213�99�64

56�31�83

37�40�22



414

№

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Назва
закладу

ЦМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

ЦМСЕ

Інститут

Інститут

Назва областей

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

м. Севастополь

УкрДерНДІ
реабілітації
інвалідів

УкрДержНДІ
МСПІ

Код

0572

0552

0382

0472

0372

04622

0692

0432

056

Телефон

705�18�23

24�00�57

65�85�82

65�12�12

22�22�21

5�99�50

54�39�27

Прямий
511130

Додаткові
телефони

55�15�22

52�41�10

Експ�від
511117

Заст. дир.
2470223

                 Адреса

61058, м. Харків,
вул. Галана, 6

73022, м. Херсон,
вул. Ушакова, 67

29000, м. Хмельниць�
кий, вул. Пілотська, 1

18029, м. Черкаси, вул.
30 років Перемоги, 20,
к. 406

58000, м. Чернівці,
вул. Руська, 7

14034, м. Чернігів, вул.
Волковича, 25

99011, м. Севастополь,
вул. В. Морська, 34

21029, м. Вінниця, вул.
Хмельницьке шоссе,
104

49027, м. Дніпропет�
ровськ, пров. Радя�
нський, 1�а

Телефон
5факс

5�69�44

54�23�67

Прийомна
511266
ф.43�
80�45

Прий�
омна
ф.7448626
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про реабілітацію інвалідів в Україні

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні засади
створення правових, соціально�економічних, організаційних умов для усу�
нення або компенсації обмежень життєдіяльності, викликаних порушен�
ням здоров’я зі стійким розладом функцій організму, функціонування си�
стеми підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального благо�
получчя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалеж�
ності.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
інвалід – особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим зах�

ворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами розумового
чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєді�
яльності, викликає в особи потребу в соціальній допомозі і посиленому соц�
іальному захисті, а також виконання з боку держави відповідних заходів
для забезпечення її законодавчо визначених прав;

дитина�інвалід – особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким розла�
дом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідка�
ми) або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що при�
зводить до обмеження нормальної життєдіяльності та викликає не�
обхідність надання їй соціальної допомоги і захисту;

інвалідність – міра втрати здоров’я та обмеження життєдіяльності, що
перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості
здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи нор�
мальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних фак�
торів;

втрата здоров’я – наявність хвороб і фізичних дефектів, які призводять
до фізичного, душевного і соціального неблагополуччя;

життєдіяльність – повсякденна діяльність, здатність організму особи
здійснювати діяльність у спосіб і в межах, звичайних для людини;

обмеження життєдіяльності – повна або часткова втрата особою внасл�
ідок захворювання, травми або вроджених вад здатності або можливості
самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, орієнтації,
контролювання своєї поведінки;

медико�соціальна експертиза – визначення на основі комплексного об�
стеження усіх систем організму конкретної особи міри втрати здоров’я,
ступеня обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким розладом
функцій організму, групи інвалідності, причини і часу її настання, а та�
кож рекомендацій щодо можливих для особи за станом здоров’я видів тру�
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дової діяльності та умов праці, потреби у сторонньому догляді, відповід�
них видів санаторно�курортного лікування і соціального захисту для най�
повнішого відновлення усіх функцій життєдіяльності особи;

попередження інвалідності – здійснення комплексу медичних,
гігієнічних, фізичних, педагогічних, психологічних, професійних та інших
заходів, спрямованих на профілактику переходу захворювання, наслідків
травми або вади у постійне обмеження життєдіяльності чи інвалідність
особи або на зменшення тяжкості інвалідності;

усунення обмежень життєдіяльності – система заходів, спрямованих
на створення умов для досягнення або відновлення особою оптимального
фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяль�
ності та забезпечення її законодавчо визначених прав;

реабілітація інвалідів – система медичних, психологічних, педагогіч�
них, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання
особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених
функцій організму, усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнен�
ня і підтримання соціальної і матеріальної незалежності, трудової адап�
тації та інтеграції в суспільство;

реабілітаційні послуги – послуги, спрямовані на відновлення оптималь�
ного фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєд�
іяльності особи з метою сприяння її інтеграції в суспільство;

реабілітаційні заходи – комплекс заходів, якими здійснюється реабілі�
тація інвалідів;

медична реабілітація – система лікувальних заходів, що спрямовані на
відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на вияв�
лення та активізацію компенсаторних можливостей організму з метою за�
безпечення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на
профілактику ускладнень та рецидивів захворювання;

психолого�педагогічна реабілітація – система психологічних та педа�
гогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знан�
нями, уміннями і навичками, надання психологічної допомоги, зокрема
щодо формування самоутвердження і належної самооцінки особою своїх
можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення
системної навчально�виховної роботи;

професійна реабілітація – система заходів, спрямованих на підготовку
особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної пра�
цездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи
перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням та необхід�
ним соціальним супроводженням з урахуванням особистих схильностей та
побажань особи;

трудова реабілітація – система заходів, розроблених з урахуванням
схильностей, фізичних, розумових і психічних можливостей особи і спря�
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мованих на оволодіння трудовими навичками забезпечення трудової діяль�
ності та адаптацію у виробничих умовах, у тому числі шляхом створення
спеціальних чи спеціально пристосованих робочих місць;

фізкультурно�спортивна реабілітація – система заходів, розроблених із
застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров’я особи та спрямо�
ваних на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною куль�
турою і спортом функціональних можливостей її організму для покращен�
ня фізичного і психологічного стану;

фізична реабілітація – система заходів, спрямованих на вироблення і
застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і ре�
абілітації, що забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють
і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом ви�
роблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічни�
ми та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення;

соціальна реабілітація – система заходів, спрямованих на створення і
забезпечення умов для повернення особи до активної участі у житті, віднов�
лення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родин�
но�побутової діяльності шляхом соціально�середовищної орієнтації та соц�
іально�побутової адаптації, соціального обслуговування задоволення по�
треби у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації;

психологічна реабілітація – система заходів, спрямованих на віднов�
лення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей особи,
створення сприятливих умов для розвитку та утвердження особистості;

соціальна допомога – система заходів, спрямованих на повернення осо�
би до активного життя та праці, відновлення соціального статусу і форму�
вання в особи якостей, установок щодо пристосування до умов нормальної
життєдіяльності шляхом правового і матеріального захисту її існування,
підготовки до самообслуговування з формуванням здатності до пересуван�
ня і спілкування, повсякденних життєвих потреб тощо;

абілітація – система заходів, спрямованих на опанування особою знань
та навичок, необхідних для її незалежного проживання в соціальному сере�
довищі: усвідомлення своїх можливостей та обмежень, соціальних ролей,
розуміння прав та обов’язків, уміння здійснювати самообслуговування;

професійна орієнтація – науково обґрунтована система форм, методів,
засобів впливу на особу для сприяння її професійному самовизначенню на
основі врахування стану здоров’я, освітнього і професійно�кваліфікацій�
ного рівнів, інтересів, здібностей, індивідуальних, психофізіологічних
особливостей та потреб галузей економіки;

професійний відбір – науково обґрунтована система визначення ступе�
ня придатності особи до конкретної професії, спеціальності (робочого місця,
посади) відповідно до встановлених законодавством нормативних вимог;

професійна адаптація – система заходів, спрямованих на забезпечення
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успішного професійного становлення працюючої особи, формування в неї
професійних якостей, установок, потреби активно і творчо працювати;

психологічна підтримка – система соціально�психологічних, психоло�
го�педагогічних способів і методів допомоги особі з метою оптимізації її
психоемоційного стану в процесі формування здібностей і самосвідомості,
сприяння соціально�професійному самовизначенню, підвищенню конку�
рентоспроможності на ринку праці та спрямуванню зусиль особи на реалі�
зацію власної професійної кар’єри;

психолого�педагогічний супровід – системна діяльність практичного
психолога та корекційного педагога, спрямована на створення комплекс�
ної системи клініко�психологічних, психолого�педагогічних і психотера�
певтичних умов, що сприяють засвоєнню знань, умінь і навичок, успішній
адаптації, реабілітації, особистісному становленню особи, нормалізації
сімейних стосунків, її інтеграції в соціум;

психологічна адаптація – система заходів, спрямованих на формуван�
ня в особи здатності пристосовуватися до існуючих у суспільстві вимог та
критеріїв за рахунок присвоєння їй норм і цінностей даного суспільства;

робоче місце інваліда – місце або виробнича ділянка постійного або тим�
часового знаходження особи у процесі трудової діяльності на підприєм�
ствах, в установах і організаціях;

спеціальне робоче місце інваліда – окреме робоче місце або ділянка ви�
робничої площі, яка потребує додаткових заходів з організації праці особи
з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумов�
лених інвалідністю, шляхом пристосування основного і додаткового устат�
кування, технічного обладнання тощо;

індивідуальна програма реабілітації – комплекс оптимальних видів, форм,
обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх
проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втра�
чених функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів
діяльності, визначених у рекомендаціях медико�соціальної експертної комісії;

реабілітаційна установа – установа, підприємство, заклад, у тому числі
їх відділення, структурні підрозділи, незалежно від форми власності, що
здійснює реабілітацію інвалідів і дітей�інвалідів відповідно до державних
соціальних нормативів у сфері реабілітації.

Стаття 2. Законодавство України з питань реабілітації інвалідів
Законодавство України з питань реабілітації інвалідів ґрунтується на

Конституції України і складається з цього Закону, законів України “Про
державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії”, “Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про соціальні послуги”,
інших нормативно�правових актів, що регулюють правовідносини у цій
сфері, та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.
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Стаття 3. Основні завдання законодавства України з питань реабілі5
тації інвалідів

Основними завданнями законодавства України з питань реабілітації
інвалідів є:

створення умов для усунення обмежень життєдіяльності інвалідів,
відновлення і компенсації їх порушених або втрачених здатностей до по�
бутової, професійної, суспільної діяльності;

визначення основних завдань системи реабілітації інвалідів, видів і
форм реабілітаційних заходів;

розмежування повноважень між центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

регламентування матеріально�технічного, кадрового, фінансового, на�
укового забезпечення системи реабілітації інвалідів;

структурно�організаційне забезпечення державної соціальної політики
по відношенню до інвалідів і дітей�інвалідів;

сприяння залученню громадських організацій інвалідів до реалізації
державної політики у цій сфері.

Стаття 4. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на:
громадян України, які в установленому порядку визнані інвалідами;
сім’ї інвалідів, дітей�інвалідів;
інвалідів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно прожи�

вають в Україні, та осіб, які набули статусу біженців в Україні, якщо інше
не передбачено законами України чи міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

інвалідів з числа іноземців та осіб без громадянства, які на законних
підставах тимчасово перебувають в Україні і мають право на реабілітацію
згідно із законами України чи міжнародними договорами, згода на обо�
в’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 5. Реалізація державної політики у сфері реабілітації інвалідів
Державна політика України у сфері реабілітації інвалідів:
забезпечує координованість системи реабілітації, що реалізується че�

рез своєчасність, безперервність та комплексність відновлювальних заходів
і методик, а також доступність технічних та інших засобів реабілітації і
виробів медичного призначення, реабілітаційних послуг, відповідність їх
змісту, рівня та обсягу фізичним, розумовим, психічним можливостям і
стану здоров’я інваліда, дитини�інваліда;

регламентує правові, економічні, соціальні умови надання інвалідам,
дітям�інвалідам реабілітаційних послуг з урахуванням їх функціональних
можливостей, потреби у виробах медичного призначення, технічних та
інших засобах реабілітації;

гарантує матеріально�технічне, фінансове, кадрове і наукове забезпе�
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чення системи реабілітації;
визначає умови для відновлення або здобуття трудових навичок, отри�

мання освіти, професійної перепідготовки і працевлаштування з урахуван�
ням функціональних можливостей осіб з інвалідністю, сприяння вироб�
ничій діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів;

забезпечує реабілітаційним установам незалежно від їх відомчого підпо�
рядкування, типу і форми власності рівні умови для здійснення реабілі�
тації інвалідів, дітей�інвалідів;

формулює вимоги до об’єктів соціальної інфраструктури та інформації
для створення безперешкодного доступу до них інвалідів шляхом усунен�
ня природних, комунікаційних і архітектурних перешкод;

сприяє участі громадських організацій, у тому числі громадських орган�
ізацій інвалідів, у формуванні і реалізації державної політики у цій сфері.

Реалізація державної політики у сфері реабілітації інвалідів покла�
дається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
які у співпраці та партнерстві з громадськими організаціями інвалідів за�
безпечують розробку і виконання програм для запобігання виникненню
інвалідності, компенсації вад і розладів функцій організму особи, створення
умов для їх усунення шляхом медичної, психолого�педагогічної, психоло�
гічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно�спортивної, соціаль�
ної реабілітації інвалідів, дітей�інвалідів.

Стаття 6. Державне управління системою реабілітації інвалідів
Державне управління системою реабілітації інвалідів покладається на

центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самовря�
дування, які в межах своїх повноважень здійснюють керівництво підприє�
мствами, установами, закладами системи реабілітації інвалідів, аналітич�
но�прогнозну діяльність, визначають тенденції розвитку і вплив демогра�
фічної, соціально�економічної, екологічної ситуації, інфраструктури ви�
робничої та невиробничої сфер, ринку праці на стан інвалідності населен�
ня, формують напрями взаємодії різних ланок системи реабілітації
інвалідів, стратегічні напрями її розвитку, узагальнюють світовий і вітчиз�
няний досвід у цій сфері.

До органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління си�
стемою реабілітації інвалідів, належать центральні органи виконавчої вла�
ди у сферах праці та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, куль�
тури, фізичної культури і спорту, будівництва та архітектури, інші цент�
ральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, які в межах своїх
повноважень займаються формуванням і реалізацією державної соціаль�
ної політики та/або здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, дітей�
інвалідів.

Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень коор�
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динують діяльність місцевих органів виконавчої влади у здійсненні реабі�
літаційних заходів, організовують розробку та виконання цільових дер�
жавних програм, запроваджують правові, економічні та організаційні ме�
ханізми, що стимулюють ефективну діяльність реабілітаційних установ і
забезпечують розвиток їх мережі, сприяють міжнародному співробітниц�
тву.

Стаття 7. Медико5соціальна експертиза щодо визначення ступеня об5
меження життєдіяльності інваліда

Інвалідність і ступінь втрати здоров’я повнолітніх хворих встановлю�
ються медико�соціальними експертними комісіями, а неповнолітніх –
лікарсько�консультативними комісіями лікувально�профілактичних зак�
ладів.

Огляд повнолітніх хворих, інвалідів, дітей�інвалідів проводиться за
направленням відповідного лікувально�профілактичного закладу після
проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за на�
явності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму,
обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами,
які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Залежно від ступеня розладу функцій організму та обмеження життєд�
іяльності особі, визнаній інвалідом, встановлюється перша, друга чи тре�
тя група інвалідності.

Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від
ступеня втрати здоров’я інваліда та обсягів потреби в постійному сторон�
ньому догляді, допомозі або нагляді.

До підгрупи А першої групи інвалідності відносяться особи з виключно
високим ступенем втрати здоров’я, надзвичайною залежністю від постійно�
го стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб і які фактично
не здатні до самообслуговування.

До підгрупи Б першої групи інвалідності відносяться особи з високим
ступенем втрати здоров’я, значною залежністю від інших осіб у забезпе�
ченні життєво важливих соціально�побутових функцій і які частково здатні
до виконання окремих елементів самообслуговування.

Особам у віці до 18 років лікарсько�консультативними комісіями ліку�
вально�профілактичних закладів встановлюється категорія “дитина�
інвалід”.

Встановлення інвалідності і ступеня втрати здоров’я супроводжується
складанням індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини�інвал�
іда, що визначає реабілітаційні заходи і терміни їх реалізації.

Медико�соціальні експертні комісії визначають:
ступінь обмеження життєдіяльності особи, стан працездатності, групу

інвалідності, причину і час настання інвалідності внаслідок загального
захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання;
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види трудової діяльності, рекомендовані для інваліда за станом його
здоров’я;

причинний зв’язок інвалідності із захворюванням чи каліцтвом, що
виникли в дитинстві, уродженим дефектом;

ступінь втрати здоров’я, групу, причину, зв’язок і час настання інвалі�
дності громадян, які постраждали внаслідок політичних репресій або Чор�
нобильської катастрофи;

ступінь стійкого обмеження життєдіяльності у хворих для направлен�
ня їх у стаціонарні установи соціального обслуговування;

медичні показання на право одержання інвалідами спеціального авто�
транспорту і протипоказання до керування ним.

Медико�соціальні експертні комісії здійснюють організацію робіт щодо
вивчення виробничих, медичних, психологічних, екологічних, соціальних
причин виникнення інвалідності, її рівня і динаміки.

Медико�соціальні експертні комісії зобов’язані забезпечити своєчасний
огляд (переогляд) повнолітніх хворих, інвалідів, а лікувально�консульта�
тивні комісії лікувально�профілактичних закладів – дітей�інвалідів сто�
совно інвалідності і ступеня втрати здоров’я.

Медико�соціальні послуги з огляду повнолітніх осіб і послуги лікарсь�
ко�консультативних комісій з огляду неповнолітніх надаються безоплат�
но.

Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Експертиза професійної придатності інвалідів
Експертиза професійної придатності повнолітніх інвалідів здійснюєть�

ся медико�соціальними експертними комісіями. До роботи цих комісій
залучаються спеціалісти з інженерної психології (психології праці) та пси�
хології професійного відбору, педагогічні працівники, що займаються на�
вчанням і професійною підготовкою інвалідів, спеціалісти державної служ�
би зайнятості.

Висновок медико�соціальної експертної комісії з професійної придат�
ності включається в індивідуальну програму реабілітації інваліда і є підста�
вою для здійснення професійної орієнтації, професійної освіти і наступно�
го працевлаштування з урахуванням побажань і думки інваліда (дитини�
інваліда – для навчання).

Рішення медико�соціальних експертних комісій є обов’язковими для
виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядуван�
ня, підприємствами, установами, організаціями, реабілітаційними уста�
новами незалежно від відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.
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Розділ II. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У
СФЕРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Стаття 9. Основні повноваження центрального органу виконавчої вла5
ди у сфері праці та соціальної політики

Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної пол�
ітики в межах своїх повноважень щодо здійснення державної політики у
сфері реабілітації інвалідів:

розробляє нормативно�правові акти з питань соціального захисту
інвалідів, дітей�інвалідів, здійснює контроль за додержанням законодав�
ства, що регламентує правовідносини у сфері соціального захисту інвалідів;

організовує розробку та впровадження державних соціальних норма�
тивів у сфері реабілітації, Державної типової програми реабілітації
інвалідів на основі матеріалів відповідних центральних органів виконав�
чої влади;

бере участь у розробці державних і цільових програм, заходів з проф�
ілактики інвалідності та медичної, психологічної, фізичної, трудової,
фізкультурно�спортивної, соціальної реабілітації інвалідів, дітей�інвалідів;

організовує здійснення заходів щодо забезпечення інвалідів, дітей�
інвалідів соціальним, культурним та інформаційним обслуговуванням,
технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призна�
чення, спеціальним автотранспортом, занять фізичною культурою, дозві�
лля;

запроваджує правові, економічні та організаційні механізми, що сти�
мулюють ефективну діяльність реабілітаційних установ і забезпечують
розвиток їх мережі;

забезпечує сертифікацію технічних та інших засобів реабілітації, ви�
робів медичного призначення, які виготовляються протезно�ортопедични�
ми підприємствами;

забезпечує ведення Державного реєстру реабілітаційних установ (далі
– Реєстр установ), розробляє типові штатні нормативи професійного скла�
ду працівників реабілітаційних установ;

забезпечує проведення моніторингу професійного навчання, трудової
зайнятості інвалідів, дітей�інвалідів, аналізу і прогнозування розвитку
процесів у цих сферах;

організовує працевлаштування інвалідів через державну службу зай�
нятості, сприяє створенню робочих місць для них, у тому числі шляхом
надання державної підтримки виробничій діяльності підприємств та орган�
ізацій громадських організацій інвалідів;

сприяє координації діяльності органів виконавчої влади і органів місце�
вого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спрямованій на
забезпечення доступності для інвалідів об’єктів соціальної інфраструкту�
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ри та інформації, виготовлення спеціального виробничого і побутового об�
ладнання, пристосувань для полегшення побуту і праці цієї категорії гро�
мадян;

сприяє роботі громадських організацій, у тому числі громадських орган�
ізацій інвалідів, залучає їх до співпраці та партнерства у цій сфері;

сприяє міжнародному співробітництву у сфері реабілітації інвалідів;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Стаття 10. Основні повноваження центральних органів виконавчої вла5

ди, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації
інвалідів

Центральні органи виконавчої влади беруть участь у здійсненні держав�
ної політики у сфері реабілітації інвалідів та в межах своїх повноважень
забезпечують:

контроль за втіленням державної політики у сфері реабілітації інвалідів;
розробку нормативно�правових актів з питань соціального захисту

інвалідів, дітей�інвалідів, контроль за додержанням законодавства, що
регламентує правовідносини у сфері соціального захисту інвалідів;

розробку галузевих програм розвитку системи реабілітації інвалідів, а
також участь у розробці таких міжгалузевих програм;

участь у розробці єдиних науково обґрунтованих державних соціаль�
них нормативів у сфері реабілітації, критеріїв та вимог до реабілітаційних
заходів, Державної типової програми реабілітації інвалідів, вимог щодо
медичного, освітнього, науково�методичного, матеріально�технічного,
фінансового і кадрового забезпечення реабілітаційних установ;

контроль якості виробів медичного призначення, технічних та інших
засобів реабілітації;

затвердження типових положень про реабілітаційні установи, положень
(статутів) реабілітаційних установ своєї сфери управління;

створення умов для забезпечення інвалідів, дітей�інвалідів технічни�
ми та іншими засобами і послугами реабілітації, виробами медичного при�
значення;

організацію професійної підготовки кадрів для системи реабілітації
інвалідів, впровадження новітніх реабілітаційних методик і технологій,
передового досвіду у цій сфері;

науково�методичне керівництво, контроль за дотриманням норматив�
но�правових актів, державних соціальних нормативів у сфері реабілітації,
критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів, перевірку діяльності реабі�
літаційних установ;

доступність для інвалідів об’єктів соціальної інфраструктури та інфор�
мації, виготовлення спеціального виробничого і побутового обладнання,
пристосувань для полегшення побуту і праці цієї категорії громадян;

участь у створенні і підтримці міжвідомчого інформаційного простору



425

з проблем інвалідності;
співробітництво з державними органами і реабілітаційними установа�

ми іноземних держав.
Стаття 11. Основні повноваження місцевих органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування у сфері реабілітації інвалідів
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

в межах повноважень, передбачених нормативно�правовими актами:
вживають заходів щодо розширення мережі реабілітаційних установ, у

тому числі шляхом створення недержавних реабілітаційних установ;
організують виконання державних програм у сфері реабілітації

інвалідів;
організують контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, які

здійснюють реабілітаційні заходи, незалежно від підпорядкування і фор�
ми власності, за додержанням ними вимог ліцензування;

створюють умови для забезпечення інвалідів, дітей�інвалідів, виходя�
чи з їх потреб та відповідно до рекомендацій медико�соціальних експерт�
них комісій (лікарсько�консультативних комісій лікувально�профілактич�
них закладів), технічними та іншими засобами і послугами реабілітації,
виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом;

створюють умови для розвитку творчих здібностей інвалідів, дітей�
інвалідів, занять фізичною культурою і спортом інвалідів, дітей�інвалідів;

затверджують положення (статути) реабілітаційних установ комуналь�
ної форми власності, погоджують положення (статути) реабілітаційних
установ недержавної форми власності;

організують підготовку і підвищення кваліфікації кадрів з реабілітації
інвалідів, дітей�інвалідів, роботу з науково�методичного забезпечення ре�
абілітаційних установ;

забезпечують реалізацію державних програм, розробляють з урахуван�
ням соціально�економічних, демографічних та інших особливостей і фінан�
сують регіональні, місцеві програми зазначеного напряму;

сприяють роботі громадських організацій, у тому числі громадських
організацій інвалідів, залучають їх до співпраці та партнерства у цій сфері;

беруть участь у створенні і підтримці міжвідомчого інформаційного
простору з проблем інвалідності;

організують інформування інвалідів про зміни у законодавстві про реа�
білітацію інвалідів.

Розділ III. СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ, ДІТЕЙ5ІНВАЛІДІВ
Стаття 12. Структура системи реабілітації інвалідів, дітей5інвалідів
Система реабілітації інвалідів, дітей�інвалідів забезпечує своєчасність,

комплексність і неперервність медичної, психолого�педагогічної, фізичної,
професійної, трудової, фізкультурно�спортивної, соціальної реабілітації,
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досягнення інвалідами, дітьми�інвалідами оптимального фізичного, інте�
лектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності.

Систему реабілітації інвалідів, дітей�інвалідів складають:
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які

здійснюють державне управління системою реабілітації інвалідів;
реабілітаційні установи для інвалідів, дітей�інвалідів незалежно від

відомчого підпорядкування, типу і форми власності;
будинки дитини – дошкільні навчальні заклади для дітей з вадами

фізичного та/або розумового розвитку віком до чотирьох років незалежно
від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;

спеціальні та санаторні дошкільні навчальні заклади (ясла�садки) ком�
пенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які по�
требують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого ліку�
вання та реабілітації, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і
форми власності;

дошкільні навчальні заклади (ясла�садки) комбінованого типу для дітей
віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі яких можуть бути
групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в
яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей,
їх розумового, психологічного, фізичного розвитку, незалежно від відом�
чого підпорядкування, типу і форми власності;

дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини) системи осві�
ти, в яких забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток,
корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які
відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

спеціальні загальноосвітні школи (школи�інтернати) – загальноосвітні
навчальні заклади системи освіти для дітей, які потребують корекції фізич�
ного та/або розумового розвитку;

загальноосвітні санаторні школи (школи�інтернати) – загальноосвітні
навчальні заклади I�ІII ступенів з відповідним профілем системи освіти для
дітей, які потребують тривалого лікування;

навчальні заклади системи органів праці та соціального захисту насе�
лення;

установи соціального обслуговування інвалідів, дітей�інвалідів неза�
лежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;

санаторно�курортні установи системи органів праці та соціального за�
хисту населення;

протезно�ортопедичні підприємства незалежно від відомчого підпоряд�
кування, типу і форми власності;

установи культури, санаторно�курортні та оздоровчі заклади громадсь�
ких організацій інвалідів;

академічні та галузеві науково�дослідні, науково�методичні установи, які
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беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів.
Стаття 13. Типи реабілітаційних установ
Реабілітаційні установи залежно від змісту реабілітаційних заходів, які

вони здійснюють, відносяться до таких типів:
медичної реабілітації;
медико�соціальної реабілітації;
соціальної реабілітації;
психолого�педагогічної реабілітації;
фізичної реабілітації;
професійної реабілітації;
трудової реабілітації;
фізкультурно�спортивної реабілітації.
Реабілітаційні установи можуть мати змішаний тип.
Стаття 14. Створення та припинення діяльності реабілітаційних установ
Реабілітаційні установи в Україні створюються на основі державної,

комунальної і приватної власності, а також шляхом об’єднання майна
різних форм власності.

Порядок створення, реорганізації та ліквідації реабілітаційних установ
встановлюється законом.

Потреба в державних реабілітаційних установах визначається відпові�
дно до соціально�економічних і демографічних потреб України та її регі�
онів центральними органами виконавчої влади в межах своїх повноважень.
Рішення про їх створення приймаються Кабінетом Міністрів України.

Потребу в комунальних реабілітаційних установах визначають місцеві
органи виконавчої влади. Рішення про їх створення приймаються органа�
ми місцевого самоврядування.

Реабілітаційні установи, засновані на приватній власності (в тому числі
власності громадських організацій), можуть надавати реабілітаційні по�
слуги на професійній основі за рахунок власних коштів, залучених коштів
або коштів державного чи місцевих бюджетів у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

Реабілітаційні установи незалежно від свого статусу і відомчої підпо�
рядкованості забезпечують якість реабілітації (абілітації) відповідно до
державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, критеріїв і вимог
до реабілітаційних заходів.

Відомості про реабілітаційні установи незалежно від їх форми власності
та відомчої підпорядкованості центральний орган виконавчої влади у сфері
праці та соціальної політики вносить до Реєстру установ.

Стаття 15. Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації
Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації інвалідів встанов�

люють вимоги до змісту та обсягу реабілітаційних заходів з відновлення
та компенсації обмежених функціональних можливостей інваліда з ура�
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хуванням оцінки стану його здоров’я щодо здатності до самообслуговуван�
ня, самостійного пересування, спілкування, контролювання своєї поведі�
нки, навчання і зайняття трудовою діяльністю.

Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації інвалідів розробля�
ються центральними органами виконавчої влади у межах їх повноважень,
за участю реабілітаційних установ, відповідних науково�дослідних уста�
нов, на основі наукових досліджень.

Стаття 16. Державна типова програма реабілітації інвалідів
Державна типова програма реабілітації інвалідів встановлює гаранто�

ваний державою перелік послуг з медичної, психолого�педагогічної, фізич�
ної, професійної, трудової, фізкультурно�спортивної, побутової і соціаль�
ної реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медично�
го призначення, які надаються інваліду, дитині�інваліду з урахуванням
фактичних потреб залежно від віку, статі, виду захворювання безоплатно
або на пільгових умовах.

Державна типова програма реабілітації інвалідів розробляється цент�
ральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за
участю інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють дер�
жавне управління системою реабілітації інвалідів, з урахуванням пропо�
зицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

Державна типова програма реабілітації інвалідів і порядок її реалізації
погоджуються Радою у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України
та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ
УСТАНОВ

Стаття 17. Організація реабілітаційного процесу
Реабілітаційний процес включає такі складові:
відновлювальні медичні заходи, реконструктивна хірургія, ендопроте�

зування, протезування, ортезування, санаторно�курортне лікування;
медична, медико�соціальна, соціальна, психологічна, психолого�педа�

гогічна, фізична, професійна, трудова, фізкультурно�спортивна реабіліта�
ція, соціальна адаптація;

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення;

освіта, професійна орієнтація, сприяння в працевлаштуванні, виробни�
ча адаптація;

фізкультурно�спортивні заходи, оздоровлення.
Реабілітаційні установи здійснюють комплексну реабілітацію інвалідів,

дітей�інвалідів шляхом реалізації соціально�економічних, медичних,
фізичних, психологічних, педагогічних, професійних та інших заходів
відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресуван�
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ня патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенса�
цію обмежень життєдіяльності, відновлення здоров’я та трудових навичок
інвалідів, дітей�інвалідів, корекцію психічних процесів, здобуття ними
освіти, їх трудову зайнятість незалежно від категорії і причин інвалідності.

Реабілітаційні установи можуть створювати реабілітаційні комісії, до
складу яких входять провідні фахівці реабілітаційної установи та представ�
ники місцевих органів виконавчої влади відповідно до типу реабілітацій�
ної установи.

Реабілітаційні комісії здійснюють:
планування навчально�виховної та корекційно�відновлювальної робо�

ти, контроль за її ефективністю;
визначення реабілітаційних технологій, строків і тривалості проход�

ження реабілітації інвалідом, дитиною�інвалідом відповідно до їх індиві�
дуальної програми реабілітації з урахуванням реабілітаційного потенціа�
лу інваліда та реабілітаційного прогнозу;

контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації інвалі�
да, дитини�інваліда;

забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконан�
ня реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності;

внесення змін до індивідуальної програми реабілітації інваліда, дити�
ни�інваліда у разі необхідності її оперативного коригування;

затвердження висновку про виконання індивідуальної програми реабі�
літації інваліда, дитини�інваліда.

Стаття 18. Організація медичного обслуговування в реабілітаційних
установах

Заклади охорони здоров’я проводять медичний огляд інвалідів, дітей�
інвалідів, які проходять реабілітацію, моніторинг і корекцію стану здоро�
в’я, здійснення лікувально�профілактичних заходів.

Інвалідам, дітям�інвалідам, які проходять реабілітацію в реабілітацій�
них установах державної і комунальної форм власності, надається безоп�
латне медичне обслуговування.

Контроль за станом здоров’я інвалідів, дітей�інвалідів, які проходять
реабілітацію, покладається на органи охорони здоров’я незалежно від відом�
чого підпорядкування реабілітаційних установ, їх типу і форми власності.

Порядок організації і перелік медичних послуг, що надаються реабілі�
таційними установами державної і комунальної форм власності, встанов�
люються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Організація психологічної підтримки в реабілітаційних ус5
тановах

Для організації психологічної підтримки і супроводу інвалідів, дітей�
інвалідів, їх сімей у реабілітаційних установах може створюватися психо�
логічна служба.
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На психологічну службу покладаються функції щодо:
забезпечення єдності психолого�педагогічних і медико�соціальних ре�

комендацій, професійного відбору та професійного навчання;
діагностики та розвитку задатків і здібностей до професії;
формування свідомого підходу до вибору (зміни) професії, спеціаль�

ності, виду та місця трудової діяльності відповідно до стану здоров’я, інди�
відуальних особливостей і потреб галузей економіки;

створення сприятливих психологічних умов для розвитку задатків,
здібностей, професійно важливих якостей особистості;

психологічного супроводу та систематичної психологічної підтримки в
процесі професійної адаптації після працевлаштування;

забезпечення психологічної підтримки та супроводу сім’ї інваліда, ди�
тини�інваліда;

участі у підготовці та перепідготовці спеціалістів для реабілітаційних
установ.

Інвалідам, дітям�інвалідам, які проходять реабілітацію в реабілітацій�
них установах державної і комунальної форм власності, послуги психоло�
гічних служб надаються безоплатно.

Стаття 20. Організація харчування в реабілітаційних установах
Організація та відповідальність за якість харчування в реабілітаційних

установах незалежно від відомчого підпорядкування, типу, форми влас�
ності покладається на засновників (власників) і керівників реабілітацій�
них установ.

Харчування інвалідів, дітей�інвалідів, які проходять реабілітацію в
реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності,
здійснюється безоплатно.

Порядок організації і норми харчування осіб, які проходять реабіліта�
цію в реабілітаційних установах, встановлюються Кабінетом Міністрів
України.

Стаття 21. Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ
Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ державної і

комунальної форм власності здійснюють центральні органи виконавчої
влади та їх територіальні органи, які в межах своїх повноважень беруть
участь у формуванні і реалізації державної соціальної політики та /або
здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, дітей�інвалідів.

Наукові дослідження у сфері реабілітації інвалідів на замовлення цен�
тральних органів виконавчої влади здійснюють Національна академія наук
України, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук
України, академічні, галузеві науково�дослідні інститути, інші науково�
методичні установи.

Стаття 22. Кадрове забезпечення реабілітаційних установ
Навантаження, тривалість і режим робочого часу, тривалість і види
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відпусток працівників реабілітаційних установ державної і комунальної
форм власності встановлюються відповідно до нормативно�правових актів
і не залежать від відомчої підпорядкованості, типу реабілітаційних уста�
нов.

Умови оплати праці працівників реабілітаційних установ державної і
комунальної форм власності визначаються згідно із законодавством неза�
лежно від відомчої підпорядкованості.

Умови оплати праці та штатна чисельність працівників недержавних
реабілітаційних установ, заснованих на приватній власності (у тому числі
власності громадських організацій), встановлюються власником (заснов�
ником).

Розділ V. СКЛАДОВІ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
Стаття 23. Індивідуальна програма реабілітації інваліда
Індивідуальна програма реабілітації інваліда розробляється відповід�

но до Державної типової програми реабілітації інвалідів для повнолітніх
інвалідів – медико�соціальною експертною комісією, для дітей�інвалідів –
лікарсько�консультативними комісіями лікувально�профілактичних зак�
ладів. Визначення конкретних обсягів, методів і термінів проведення реа�
білітаційних заходів, які повинні бути здійснені щодо інваліда, дитини�
інваліда, кошторис витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообо�
в’язкового державного соціального страхування, а також контроль за ви�
конанням індивідуальної програми реабілітації інваліда в межах своїх по�
вноважень здійснюють медико�соціальні експертні комісії (лікарсько�кон�
сультаційні комісії лікувально�профілактичних закладів – щодо дітей�
інвалідів), органи праці та соціального захисту населення, служби зайня�
тості, реабілітаційні установи, розпорядники відповідних коштів.

Обсяг реабілітаційних заходів, що передбачається індивідуальною про�
грамою реабілітації інваліда, не може бути меншим від передбаченого Дер�
жавною типовою програмою реабілітації інвалідів.

Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов’язковою для вико�
нання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організація�
ми, в яких працює або перебуває інвалід, дитина�інвалід, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.

Індивідуальна програма реабілітації має для інваліда, дитини�інваліда
рекомендаційний характер. Інвалід (законний представник дитини�інва�
ліда) має право відмовитися від будь�якого виду, форми та обсягу реабілі�
таційних заходів, передбачених його індивідуальною програмою реабілі�
тації, або від усієї програми в цілому. Інвалід (законний представник ди�
тини�інваліда) самостійно вирішує питання про вибір та забезпечення кон�
кретними засобами чи послугами реабілітації, включаючи засоби пересу�
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вання, вироби медичного призначення, друковані видання зі спеціальним
шрифтом, звукопідсилювальну апаратуру, санаторно�курортне лікування
тощо в межах його індивідуальної програми реабілітації.

Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, порядок
її фінансування та реалізації затверджується Кабінетом Міністрів Украї�
ни.

Стаття 24. Види реабілітаційних заходів
Відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів можуть

здійснюватися такі види реабілітаційних заходів щодо інвалідів, дітей�
інвалідів:

медичні, які передбачають медикаментозне лікування, відновлюваль�
ну терапію, реконструктивну хірургію, ендопротезування, забезпечення
виробами медичного призначення, протезуванням, ортезуванням;

фізичні, які передбачають відновлення, покращення, стабілізацію, ко�
ординацію рухових дій, уміння користуватися протезами, ортезами та
іншими технічними засобами реабілітації, що поліпшать самообслугову�
вання, адаптацію інваліда, дитини�інваліда в суспільному житті;

психологічні, які мають на меті психокорекцію якостей і функцій інва�
ліда, його мотивації до життєдіяльності та праці, профілактику негатив�
них психічних станів, навчання прийомів і методів психологічної саморе�
гуляції;

професійні, які передбачають сприяння у професійному навчанні і про�
фесійній адаптації;

трудові, які передбачають раціональне працевлаштування і психологі�
чну підтримку в процесі професійної адаптації до виробничих умов;

соціальні, які передбачають соціально�побутову адаптацію і соціально�
середовищну орієнтацію, соціальне обслуговування, забезпечення техніч�
ними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення;

психолого�педагогічні, які передбачають психологічну і педагогічну
корекцію розвитку;

фізкультурно�спортивні, які передбачають фізкультурно�спортивну
підготовку та адаптацію, організацію і проведення фізкультурно�оздоров�
чих і спортивних занять.

Стаття 25. Форми реабілітаційних заходів
Основними формами реабілітаційних заходів є:
надання реабілітаційних послуг;
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами

медичного призначення;
матеріальне забезпечення.
Реабілітаційні послуги надаються інвалідам, дітям�інвалідам в устано�

вах і закладах системи реабілітації інвалідів, а також у разі потреби за
місцем проживання інваліда, дитини�інваліда.
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Для забезпечення догляду за інвалідом, дитиною�інвалідом з важкими
формами інвалідності у разі тимчасової відсутності осіб, які доглядають за
ним (під час хвороби, відпустки, у вихідні дні), органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування створюють відділення тимчасового пе�
ребування інвалідів, дітей�інвалідів при установах соціального обслугову�
вання, реабілітаційних установах, а також можуть створювати будинки
тимчасового перебування інвалідів.

Порядок здійснення реабілітаційних заходів визначається Кабінетом
Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики, інших центральних органів виконав�
чої влади в межах їх повноважень.

Стаття 26. Засоби реабілітації інвалідів
Держава забезпечує розробку, виробництво, закупівлю технічних та

інших засобів реабілітації, спеціального автотранспорту, виробів медич�
ного призначення для соціальної адаптації, полегшення умов праці і побу�
ту, спілкування інвалідів, дітей�інвалідів, поширює інформацію про таку
продукцію.

Технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів є:
засоби для пересування;
спеціальні засоби для самообслуговування;
спеціальні засоби для догляду;
спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформа�

цією;
спеціальні засоби для освіти (включаючи літературу для сліпих) і за�

нять трудовою діяльністю;
протезні вироби (включаючи протезно�ортопедичні вироби, ортопедич�

не взуття і спеціальний одяг);
спеціальне фізкультурно�спортивне обладнання і спорядження,

спортивний інвентар.
Виробами медичного призначення є прилади, комплекси, системи об�

ладнання, інструменти, пристрої, імплантанти, приладдя, матеріали або
інші вироби, призначені для діагностики, лікування та профілактики зах�
ворювань.

Рішення про забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами
реабілітації, виробами медичного призначення приймається медико�соц�
іальними експертними комісіями (лікарсько�консультативними комісія�
ми лікувально�профілактичних закладів –щодо дітей�інвалідів) на підставі
медичних показань і протипоказань, а також соціальних критеріїв.

За медичними показаннями встановлюється необхідність надання інва�
ліду технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призна�
чення, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень жит�
тєдіяльності інваліда.
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За соціальними критеріями встановлюється необхідність надання інва�
ліду технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призна�
чення для відновлення втрачених або придбання нових професійних знань,
навичок та умінь, соціальної адаптації, занять фізичною культурою і
спортом, задоволення духовних потреб, дозвілля.

Державне замовлення на забезпечення інвалідів, дітей�інвалідів техні�
чними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначен�
ня, спеціальним автотранспортом здійснюють у межах своїх повноважень
органи праці та соціальної політики, охорони здоров’я.

Перелік технічних та інших засобів реабілітації, порядок забезпечен�
ня ними інвалідів, дітей�інвалідів та формування відповідного державно�
го замовлення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Діти�інваліди мають пріоритетне право на забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.

Вироби медичного призначення, технічні та інші засоби реабілітації,
комплектуючі до них, що випускаються в умовах серійного виробництва,
підлягають сертифікації в державній системі сертифікації відповідно до
номенклатури, що затверджується в установленому законодавством поряд�
ку. Забороняється реалізація цієї продукції без сертифіката і знака відпо�
відності, що підтверджують її відповідність вимогам стандартів або інших
нормативно�технічних документів.

Сертифікація засобів реабілітації здійснюється органами сертифікації
технічних засобів реабілітації і послуг, підпорядкованими центральним
органам виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, охорони
здоров’я, відповідно до їх повноважень, в установленому законодавством
порядку.

У разі реалізації несертифікованої продукції виробник (продавець) несе
відповідальність згідно із законом.

Протезно�ортопедичні підприємства здійснюють розробку, виробницт�
во, реалізацію технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного
призначення, що компенсують чи відновлюють порушені або втрачені
функції організму, а також надають послуги з обслуговування і ремонту
зазначеної продукції.

Протезно�ортопедичні підприємства користуються режимом найбіль�
шого сприяння, що полягає у включенні їх продукції до складу державно�
го замовлення, в наданні пільг з оподаткування, виділенні земельних діля�
нок і виробничих приміщень, які перебувають у державній або комунальній
власності, у визначеному законом порядку.

Протезно�ортопедичні підприємства здійснюють свою діяльність на
підставі її ліцензування. Обов’язковою умовою ліцензування є
відповідність виробничої бази підприємства заявленій номенклатурі тех�
нічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення,
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відповідна кваліфікаційна підготовка спеціалістів, наявність повної нор�
мативно�технічної бази, яка регламентує вимоги щодо надійності і техно�
логії їх виготовлення, необхідна документація системи контролю якості.

Ліцензування діяльності протезно�ортопедичних підприємств у межах
своїх повноважень здійснюють центральні органи виконавчої влади у сфері
праці та соціальної політики, охорони здоров’я, які також формують пе�
реліки продукції, яка підлягає сертифікації.

Стаття 27. Виплата грошових компенсацій при реалізації індивідуаль5
них програм реабілітації інвалідів

Грошові компенсації інвалідам, на дітей�інвалідів при реалізації інди�
відуальних програм реабілітації інвалідів виплачуються у випадках, коли
передбачений індивідуальною програмою реабілітації інваліда і Держав�
ною типовою програмою реабілітації інвалідів засіб або послуга реабілі�
тації, які повинні бути надані інваліду, дитині�інваліду безоплатно, не
можуть бути надані чи якщо інвалід (законний представник дитини�інва�
ліда) придбав відповідний засіб або оплатив послугу за власний рахунок.

Зазначені грошові компенсації призначають і виплачують органи праці
та соціального захисту населення з урахуванням дотримання інвалідом
індивідуальної програми реабілітації інваліда.

Розміри грошових компенсацій інвалідам, на дітей�інвалідів визнача�
ються відповідно до вартості технічних та інших засобів та/або послуг ре�
абілітації, виробів медичного призначення, які повинні бути надані інвал�
іду, дитині�інваліду безоплатно або на пільгових умовах згідно з Держав�
ною типовою програмою реабілітації інвалідів.

Порядок виплати і розміри грошових компенсацій на послуги з рекон�
структивної хірургії та ендопротезування, технічні та інші засоби реабілі�
тації, вироби медичного призначення, послуги з реабілітації, професійної
освіти при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів виз�
начаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28. Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і техніч5
не обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування спец�
іального автотранспорту та на транспортне обслуговування виплачуються
інвалідам, на дітей�інвалідів, які відповідно до законодавства мають пра�
во на забезпечення спеціальним автотранспортом.

Грошова компенсація на транспортне обслуговування виплачується
інвалідам, законним представникам дітей�інвалідів, які перебувають на
обліку для одержання автомобілів, а також які мають право на забезпе�
чення автомобілями і за власним бажанням відмовилися від їх одержання
і бажають отримувати грошову компенсацію чи які не одержали автомобілі
у зв’язку з протипоказаннями для їх керування.

Після одержання інвалідом, законним представником дитини�
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інваліда спеціального автотранспорту виплата йому грошової ком�
пенсації на транспортне обслуговування припиняється і виплачуєть�
ся грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговуван�
ня автомобіля.

Грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування ав�
томобілів виплачується інвалідам, законним представникам дітей�
інвалідів, які забезпечені автомобілями безоплатно чи на пільгових умо�
вах або які мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом бе�
зоплатно чи на пільгових умовах, але не одержали його і користуються ав�
томобілями, придбаними за власні кошти.

Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування спец�
іального автотранспорту та на транспортне обслуговування призначають і
виплачують органи праці та соціального захисту населення.

Порядок виплати і розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 29. Виплата грошової компенсації замість санаторно5курорт5
ної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно5курортного
лікування

Грошова компенсація замість санаторно�курортної путівки і компенса�
ція вартості самостійного санаторно�курортного лікування виплачується
інвалідам, законним представникам дітей�інвалідів на підставі медичних
рекомендацій відповідно до законодавства, що визначає їх право на безоп�
латне забезпечення санаторно�курортним лікуванням.

Грошову компенсацію замість санаторно�курортної путівки і компен�
сацію вартості самостійного санаторно�курортного лікування призначає і
виплачує місцевий орган виконавчої влади, який відповідно до своїх по�
вноважень забезпечує санаторно�курортне лікування інвалідів, категорії
яких визначені законом.

Порядок виплати і розміри грошової компенсації замість санаторно�
курортної путівки і компенсації вартості самостійного санаторно�курорт�
ного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 30. Учасники реабілітаційного процесу
Учасниками реабілітаційного процесу є:
педагогічні, медичні, соціальні, музичні працівники, психологи, пси�

хотерапевти, спортивні тренери, майстри виробничого навчання реабілі�
таційної установи, реабілітологи та інші фахівці, пов’язані з реабілітацій�
ним процесом;

інваліди, діти�інваліди, які проходять реабілітацію;
законні представники інвалідів, дітей�інвалідів.
Стаття 31. Основні права інвалідів при проведенні реабілітації
При здійсненні реабілітаційних заходів інваліди мають право на:
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поважливе і гуманне ставлення з боку працівників реабілітаційних ус�
танов;

вибір виду реабілітації і реабілітаційної установи;
отримання інформації про свої права, обов’язки, умови та форми

здійснення реабілітаційних заходів;
відмову від реабілітаційних заходів;
конфіденційність інформації особистого характеру, в тому числі стосов�

но особливостей і характеру ураження здоров’я;
захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в судовому поряд�

ку.
Інваліди, законні представники дітей�інвалідів мають право брати

участь у розробці реабілітаційних заходів. Законні представники дітей�
інвалідів мають право брати участь у процесі проведення реабілітаційних
заходів.

При здійсненні реабілітаційних заходів діти�інваліди користуються
всіма правами, визначеними в цій статті для інвалідів. Права дітей�
інвалідів реалізуються за рішенням чи за участі їх законних представників.

Інваліди, діти�інваліди, які проходять реабілітацію в реабілітаційних
установах у сільській місцевості, забезпечуються реабілітаційними уста�
новами транспортним обслуговуванням до місця реабілітації і до місця
проживання безоплатно.

Стаття 32. Порядок і умови отримання реабілітаційних послуг
Інвалідам, дітям�інвалідам, у тому числі з важкими формами інвалід�

ності, які потребують реабілітації відповідно до висновків медико�соціаль�
них комісій, створюються необхідні умови для отримання реабілітаційних
послуг.

Для отримання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальною
програмою реабілітації інваліда, в реабілітаційній установі державної або
комунальної форми власності інвалід, законний представник дитини�інва�
ліда повинен звернутися з письмовою заявою до органу праці та соціально�
го захисту населення за місцем проживання.

Для отримання реабілітаційних послуг у недержавній реабілітаційній
установі інвалід, законний представник дитини�інваліда повинен зверну�
тися до цієї реабілітаційної установи.

У разі неможливості реабілітації інваліда, дитини�інваліда в Україні і
за наявності відповідних коштів центральні органи виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики, охорони здоров’я в межах своїх повно�
важень приймають рішення про направлення інваліда, дитини�інваліда на
реабілітацію за кордон.

Стаття 33. Медична реабілітація
Медична реабілітація інвалідів, дітей�інвалідів здійснюється в лікуваль�

но�профілактичних закладах, реабілітаційних установах відповідного типу.
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Медична реабілітація включає всі види відновного лікування у стаціо�
нарних, амбулаторних і санаторно�курортних умовах, диспансерне спос�
тереження, профілактичні заходи, а також реконструктивну хірургію,
протезування та ортезування.

При виникненні у хворих дефекту здоров’я в результаті захворювання
або травми, у тому числі при переході захворювання в хронічну стадію,
медико�соціальні експертні комісії (лікарсько�консультативні комісії ліку�
вально�профілактичних закладів – для неповнолітніх) або реабілітаційні
установи складають відповідний розділ індивідуальної програми реабілі�
тації інваліда.

Конкретні обсяги, методи, місце реалізації і строки проведення реабіл�
ітаційних заходів визначаються в індивідуальній програмі реабілітації
інваліда.

Інваліди, діти�інваліди з важкими формами інвалідності, які згідно з
медичним висновком потребують постійного стороннього догляду, забез�
печуються медичним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем
проживання (вдома). У разі необхідності медичний патронаж здійснюють
виїзні реабілітаційні бригади.

Стаття 34. Рання реабілітація дітей5інвалідів
Рання реабілітація дітей�інвалідів раннього віку (до 7 років) спрямо�

вується на зменшення або подолання фізичних, психічних розладів та інте�
лектуальних вад, набуття побутових та соціальних навичок, розвиток
здібностей, поступову повну або часткову інтеграцію в суспільство.

Рання реабілітація забезпечує комплексний підхід до дитини�інваліда,
який полягає в поєднанні різних видів та форм реабілітації, передбачає за�
лучення до реабілітаційного процесу батьків або осіб, які їх замінюють, вклю�
чає соціальну, психологічну, освітню, консультативну допомогу сім’ям, в
яких виховуються діти�інваліди, за місцем їх проживання (вдома).

Рання реабілітація дітей�інвалідів здійснюється відповідно до їх індив�
ідуальних програм реабілітації і супроводжується медичним і психологіч�
ним спостереженням за ними.

Стаття 35. Фізична реабілітація
Фізична реабілітація передбачає відновлення та/або компенсацію втра�

чених функцій організму, досягнення фізичної самостійності та активності,
покращення фізичного стану життєдіяльності інваліда, дитини�інваліда.

Фізична реабілітація інвалідів, дітей�інвалідів здійснюється відповід�
но до індивідуальної програми реабілітації, яка розробляється на підставі
фізичного обстеження та визначає комплекс фізичних вправ і рекомендацій
інвалідам, дітям�інвалідам стосовно їх послідовності, дозованості, трива�
лості тощо, спрямованих на поліпшення діяльності організму і координації
вправності рухів, відновлення фізичної дієздатності, підтримання нормаль�
ного рівня життєдіяльності.
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Стаття 36. Психологічна реабілітація
Психологічна реабілітація здійснюється за наявності психологічних

проблем, пов’язаних з інвалідністю особи, у тому числі у сім’ї, та у випад�
ках виявлення порушень та/або відхилень у психічній діяльності, поведінці
інваліда, дитини�інваліда.

Медико�соціальні експертні комісії (лікарсько�консультативні комісії
лікувально�профілактичних закладів – щодо дітей�інвалідів) або реабілі�
таційні установи проводять психологічну діагностику особистості інвалі�
да, дитини�інваліда, визначають в індивідуальній програмі реабілітації
інваліда методи, засоби, строки і процедуру їх психологічної реабілітації
(консультування, корекції, профілактики, професійної освіти), організу�
ють психопрофілактичну та психокорекційну роботу з сім’єю інваліда,
дитини�інваліда.

При здійсненні психологічної реабілітації інвалідів, дітей�інвалідів з
відхиленнями у психічній сфері навчають прийомів, методів саморегуляції,
самовиховання, самонавчання з метою зниження в реальних умовах жит�
тєдіяльності негативних психічних станів, формування позитивних моти�
вацій, соціальних установок на життя та професію.

Стаття 37. Соціальна реабілітація
Соціальна реабілітація (абілітація) спрямовується на оптимізацію і ко�

ригування ставлення інвалідів, дітей�інвалідів до своїх вад, становища в
сім’ї та суспільстві, виховання у них навичок до самообслуговування, адап�
тацію в навколишньому середовищі.

Соціальна реабілітація (абілітація) передбачає навчання інваліда, дити�
ни�інваліда основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслугову�
вання, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до
потреб інваліда, дитини�інваліда, соціально�побутове влаштування та обслу�
говування, педагогічну корекцію для інвалідів, дітей�інвалідів з метою ви�
роблення та підтримання навичок автономного проживання, стереотипів
безпечної поведінки, опанування навичками захисту власних прав та інте�
ресів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та
оточуючих, навичок спілкування, забезпечення автономного проживання у
суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний, медичний, юридичний
супровід, побутові послуги), протезування, ортезування, забезпечення
інвалідів, дітей�інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, са�
наторно�курортне лікування відповідно до медичних показань.

Інваліди, діти�інваліди з важкими формами інвалідності, які згідно з
медичним висновком потребують постійного стороннього догляду, забез�
печуються соціальним, педагогічним і психологічним патронажем (повсяк�
денною допомогою) за місцем проживання (вдома). У разі необхідності по�
слуги з соціального і педагогічного патронажу надають виїзні реабілі�
таційні бригади.
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Соціальна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуальних про�
грам реабілітації інваліда та в разі необхідності супроводжується медич�
ним спостереженням за інвалідами, дітьми�інвалідами.

Стаття 38. Професійна реабілітація
Професійна реабілітація передбачає відновлення знижених або втраче�

них професійних функцій, відбір професії та адаптацію до неї інваліда,
дитини�інваліда, поновлення трудової діяльності інваліда в колишній або
в новій професії.

Професійна реабілітація включає заходи із забезпечення зайнятості
інвалідів, експертизи потенційних професійних здібностей, професійної
орієнтації, професійної підготовки, підготовки робочого місця, професій�
но�виробничої адаптації, раціонального працевлаштування, динамічного
контролю за раціональністю працевлаштування і успішністю професійно�
виробничої адаптації.

Професійна реабілітація (професійний відбір, професійна орієнтація,
професійна освіта, професійні підготовка, перепідготовка, перекваліфіка�
ція, раціональне працевлаштування) спрямовується на забезпечення кон�
курентоспроможності інваліда на ринку праці і його трудового влаштуван�
ня як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умо�
вах праці.

Професійна орієнтація інвалідів у працездатному віці, дітей�інвалідів
здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда
для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, визначення
можливостей до професійної підготовки, перепідготовки і наступного пра�
цевлаштування.

Послуги з професійної орієнтації дітям�інвалідам надають спеціальні
загальноосвітні школи (школи�інтернати), загальноосвітні санаторні шко�
ли (школи�інтернати) за участю, у разі необхідності, центрів соціальних
служб для молоді, реабілітаційних установ.

Професійну орієнтацію інвалідів у працездатному віці, які мають ба�
жання працювати і зареєстровані у державній службі зайнятості, може
здійснювати державна служба зайнятості.

Держава гарантує інвалідам право на безоплатне отримання професій�
ної освіти і пов’язане з цим обслуговування відповідно до індивідуальної
програми реабілітації інваліда.

Інваліди, діти�інваліди з важкими формами інвалідності, які потребу�
ють спеціальних умов для одержання професійної освіти, за своїм бажан�
ням можуть навчатися у спеціальних навчальних закладах чи в навчаль�
них закладах загального типу, де створюються відповідні умови згідно з
державними соціальними нормативами, та у разі необхідності – за навчаль�
ними програмами, адаптованими для навчання осіб, які потребують ко�
рекції фізичного та/або розумового розвитку.
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У разі неможливості здійснювати професійну освіту інвалідів, дітей�
інвалідів у загальних і спеціальних навчальних закладах їх навчання орган�
ізовується (за їх згодою або за згодою їх законних представників) вдома за
індивідуальними навчальними планами, якщо ця форма допускається
змістом професійного навчання за визначеною спеціальністю.

Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації
інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, може здійсню�
ватися державною службою зайнятості і підприємствами, установами, зак�
ладами, з якими державною службою зайнятості укладені договори.

Професійна реабілітація інвалідів, дітей�інвалідів здійснюється відпо�
відно до індивідуальних програм реабілітації інвалідів та в разі необхід�
ності супроводжується медичним спостереженням за ними.

Стаття 39. Трудова реабілітація
Трудова реабілітація передбачає тренування відновленої моторної здат�

ності з використанням засобів реабілітації з метою створення інваліду, ди�
тині�інваліду умов для праці по можливості у звичайному виробничому
середовищі за допомогою індивідуальних заходів.

Індивідуальні заходи, що розробляються з урахуванням здібностей і
бажань інваліда, дитини�інваліда, повинні передбачати:

створення умов для отримання найвищої можливої професійної квалі�
фікації;

працевлаштування (професійну освіту, професійні підготовку, пере�
підготовку, перекваліфікацію), при якому інвалідність якнайменше зава�
жатиме виконанню професійних обов’язків;

пристосування робочого місця (місця навчання) з урахуванням безпе�
ки та особливих потреб інваліда;

використання спеціальних пристосувань та/або одягу, необхідного у
зв’язку з характером інвалідності.

Трудова реабілітація інвалідів, дітей�інвалідів здійснюється відповід�
но до їх індивідуальних програм реабілітації та в разі необхідності супро�
воджується медичним спостереженням за ними.

Стаття 40. Фізкультурно5спортивна реабілітація
Фізкультурно�спортивна реабілітація спрямовується на підвищення

рухової активності, оздоровлення, формування компенсаторних функцій
організму і позитивної мотивації в інвалідів, дітей�інвалідів до суспільної
адаптації.

Фізкультурно�спортивну реабілітацію, проведення з інвалідами,
дітьми�інвалідами фізкультурно�оздоровчих і спортивних заходів органі�
зовують центральний орган виконавчої влади у справах молоді та спорту,
Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган вико�
навчої влади у галузі освіти.

Інвалідам, дітям�інвалідам послуги з фізкультурно�спортивної реабіл�
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ітації реабілітаційними установами державної і комунальної форм влас�
ності надаються безоплатно.

Фізкультурно�спортивна реабілітація інвалідів, дітей�інвалідів
здійснюється відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та суп�
роводжується медичним спостереженням за ними.

Розділ VI. ФІНАНСОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ, ДІТЕЙ5ІНВАЛІДІВ

Стаття 41. Інформаційне забезпечення системи реабілітації інвалідів
Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються у виг�

ляді централізованого банку даних з проблем інвалідності, що містить дані
про характер і причини інвалідності, освітній і професійний рівень
інвалідів, дітей�інвалідів, склад сім’ї, рівень доходів, потребу і забезпечен�
ня технічними та іншими засобами реабілітації, протезно�ортопедичними
виробами, виробами медичного призначення, послугами реабілітації, спец�
іальним автотранспортом, санаторно�курортним лікуванням тощо.

Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються і підтри�
муються в межах своїх повноважень:

на центральному рівні – центральними органами виконавчої влади, які
беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації
інвалідів;

на регіональному рівні – органами виконавчої влади Автономної Рес�
публіки Крим, відповідними управліннями обласних, Київської та Севас�
топольської міських державних адміністрацій;

на місцевому рівні – відповідними підрозділами районних, районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та органами місце�
вого самоврядування.

Одержання, використання, поширення та зберігання конфіденційних
даних, що містяться в інформаційних ресурсах, здійснюється з дотриман�
ням вимог законодавства.

На підставі даних інформаційних ресурсів органи виконавчої влади
здійснюють соціальний моніторинг, планування і прогнозування потреб
інвалідів, дітей�інвалідів у засобах і послугах реабілітації.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпе�
чують доступ інвалідів до інформаційних ресурсів щодо законодавчо виз�
начених прав інвалідів на реабілітацію, наявних можливостей для отри�
мання реабілітаційних засобів і послуг, сертифікованої продукції протез�
но�ортопедичних підприємств тощо.

Стаття 42. Фінансове забезпечення системи реабілітації інвалідів
Фінансування заходів з реабілітації інвалідів, дітей�інвалідів, витрат

на утримання реабілітаційних установ здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, цільових страхових фондів, засновників
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реабілітаційних установ, добровільних пожертвувань та інших джерел,
передбачених законом.

Щорічно при формуванні державного і місцевих бюджетів визначають�
ся видатки на реалізацію індивідуальних програм реабілітації інвалідів,
дітей�інвалідів, а також на функціонування реабілітаційних установ – для
відповідних розпорядників коштів.

Стаття 43. Звітність з питань реабілітації інвалідів
Оцінка результатів державної соціальної політики у сфері реабілітації

інвалідів, аналіз діяльності органів виконавчої влади, закладів охорони
здоров’я, навчальних закладів, реабілітаційних установ, протезно�ортопе�
дичних підприємств здійснюється на підставі звітних показників.

Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень роз�
робляють і затверджують звітні показники діяльності підвідомчих місце�
вих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладів,
а також форми і терміни подання ними звітів.

Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 44. Організація міжнародного співробітництва
Міжнародне співробітництво у вирішенні проблем, пов’язаних з реабі�

літацією інвалідів, здійснюється центральними органами виконавчої вла�
ди, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації
інвалідів, підпорядкованими їм місцевими органами виконавчої влади,
громадськими організаціями інвалідів у порядку, визначеному законом та
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України.

Розділ VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ

Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства про реабілі5
тацію інвалідів

Особи, винні у порушенні законодавства про реабілітацію інвалідів,
несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, крім статей 15 і 26,

які набирають чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання

чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведен�

ня законів України у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно�правових актів, спрямованих на

реалізацію цього Закону;
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забезпечити реалізацію статей 27–29 цього Закону шляхом поетапного
фінансового забезпечення відповідних видатків;

розробити державну програму розвитку системи реабілітації інвалідів
та порядок розміщення державного замовлення на надання реабілітацій�
них послуг інвалідам, дітям�інвалідам.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
6 жовтня 2005 року, № 2961&IV

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо про5

фесійної і трудової реабілітації інвалідів

 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 188�1 Кодексу України про адміністративні правопорушення

( 80731�10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.
1122) доповнити частиною другою такого змісту:

 “Невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати
на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найма�
ну працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, не�
подання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та пра�
цевлаштування інвалідів

 � тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неопо�
датковуваних мінімумів доходів громадян”.

 2. У Законі України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук�
раїні” ( 875�12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 21, ст. 252;
1994 р., N 45, ст. 404, ст. 406; 1996 р., N 52, ст. 301; 2000 р., N 43, ст. 363; 2001
р., N 45, ст. 237; 2003 р., N 37, ст. 300, N 39, ст. 333; 2004 р., N 17�18, ст. 250,
N 37, ст. 451, ст. 453; 2005 р., N 7�8, ст. 162, NN 17�19, ст. 267, N 25, ст. 337):

 1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
 “Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого са�

моврядування, підприємства, установи і організації (незалежно від форм
власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх
філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів
фінансової та господарської діяльності, банки та інші фінансові установи,
фізичні особи, які використовують найману працю, а також представниц�
тва іноземних юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які
використовують працю найманих працівників � громадян України, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’яз�
ковість яких надана Верховною Радою України, залучають представників
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громадських організацій інвалідів до підготовки рішень, що стосуються
інтересів інвалідів”;

 2) статті 10�12 викласти в такій редакції:
 “Стаття 10. Фінансування заходів щодо соціальної захищеності

інвалідів і дітей�інвалідів здійснюється Фондом соціального захисту
інвалідів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими про�
грамами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок
коштів місцевих бюджетів.

 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затверджується
Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських
громадських організацій інвалідів.

 Стаття 11. Бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за
рахунок коштів державного бюджету, благодійних внесків, добровільних
пожертвувань та інших надходжень.

 Органи місцевого самоврядування мають право утворювати цільові
фонди соціальної допомоги інвалідам, які є складовою спеціального фон�
ду відповідного місцевого бюджету. Порядок і умови витрачання коштів
цих фондів визначаються органами місцевого самоврядування за участю
громадських організацій інвалідів.

 Стаття 12. Громадські організації інвалідів та спілки громадських
організацій інвалідів (далі � громадські організації інвалідів) створюють�
ся з метою здійснення заходів щодо соціального захисту, реабілітації
інвалідів, залучення їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною
культурою і спортом та мають право користуватися пільгами і преференц�
іями, передбаченими законодавством”;

 3) частини першу і другу статті 14 викласти в такій редакції:
 “Стаття 14. Громадські організації інвалідів надають соціальні послу�

ги, здійснюють громадський контроль за дотриманням прав інвалідів, пред�
ставництво інтересів та захист прав інвалідів, створюють підприємства, які
здійснюють комерційну і некомерційну господарську та іншу діяльність,
не заборонену законодавством.

 Продукція підприємств і організацій громадських організацій інвалідів
включається до державного замовлення в порядку, встановленому Кабіне�
том Міністрів України”;

 4) статті 14�1 � 14�3 викласти в такій редакції:
 “Стаття 1451. Підприємства та організації громадських організацій

інвалідів мають право на пільги із сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування. Застосо�
вувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за
наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який
надається на квартал, півріччя, три квартали, рік міжвідомчою Комісією
з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій
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інвалідів (далі � Комісія).
 Комісія є спеціально уповноваженим державним органом, створеним з

метою визначення доцільності надання державної допомоги підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з опо�
даткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі � фінан�
сової допомоги), позик, сприяння в наданні пріоритетів при розміщенні
державного замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах,
а також здійснення обліку і контролю за використанням такої допомоги.

 Фінансове та матеріально�технічне забезпечення Комісії здійснюється
за рахунок Державного бюджету України.

 Положення про міжвідомчу Комісію з питань діяльності підприємств та
організацій громадських організацій інвалідів, типове положення про регі�
ональні комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

До складу Комісії входять представники Міністерства праці та соціаль�
ної політики України (у тому числі Фонду соціального захисту інвалідів),
Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби
України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства
фінансів України (у тому числі Головного контрольно�ревізійного управл�
іння України), Міністерства економіки України, Державного комітету
України по земельних ресурсах, народний депутат України � представник
профільного комітету Верховної Ради України з питань соціального захи�
сту інвалідів та представник, делегований всеукраїнськими громадськи�
ми організаціями інвалідів.

Співголовами Комісії за посадою є Міністр праці та соціальної політи�
ки України та голова профільного комітету Верховної Ради України з пи�
тань соціального захисту інвалідів або уповноважені ними особи.

Комісія має регіональні (територіальні) органи � комісії з питань діяль�
ності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Ав�
тономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі �
регіональні комісії).

До складу регіональних комісій входять представники відповідних уп�
равлінь Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севасто�
польської міських державних адміністрацій, Міністерства праці та соціаль�
ної політики України (у тому числі Фонду соціального захисту інвалідів),
Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби
України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства
фінансів України (у тому числі Головного контрольно�ревізійного управл�
іння України), Міністерства економіки України, Державного комітету
України по земельних ресурсах, представник комітету (комісії) з питань
соціального захисту інвалідів відповідно Верховної Ради Автономної Рес�
публіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та
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представник, делегований громадськими організаціями інвалідів.
Співголовами регіональних комісій є відповідно заступник Голови Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Киї�
вської та Севастопольської міських державних адміністрацій та голови
профільних комісій з питань соціального захисту інвалідів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських рад або уповноважені ними особи.

Стаття 1452. Рішення про надання дозволу підприємствам та організаці�
ям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з опо�
даткування, отримання позик, фінансової допомоги приймаються Комісією
та регіональними комісіями згідно з положенням, затвердженим Кабінетом
Міністрів України, виходячи з техніко�економічного та соціального обґрун�
тування заходів, для здійснення яких використовуватимуться ці кошти.

Рішення Комісії і регіональних комісій про надання дозволу підприєм�
ствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право корис�
тування пільгами з оподаткування або відмову в наданні такого дозволу
має бути вмотивованим та базуватися на аналізі соціальної значимості
відповідного підприємства, організації громадської організації інвалідів
та можливості працевлаштування інвалідів.

 Комісія приймає рішення щодо:
 надання дозволу підприємствам та організаціям громадських органі�

зацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування;
 доцільності надання підприємствам та організаціям громадських орган�

ізацій інвалідів позик, фінансової допомоги (крім фінансової допомоги на
здійснення заходів щодо фізкультурно�спортивної реабілітації, яка на�
дається за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) з
урахуванням фінансових можливостей Фонду соціального захисту
інвалідів.

 Регіональні комісії приймають рішення з питань, зазначених у частині
третій цієї статті, стосовно підприємств та організацій громадських орган�
ізацій інвалідів, що отримали за попередній податковий рік валовий дохід
в обсязі, меншому за 8400 мінімальних заробітних плат.

 Комісія здійснює контроль за діяльністю регіональних комісій та вир�
ішує спірні питання.

 Порядок і критерії надання дозволу на право користування пільгами з
оподаткування, підстави для відмови в наданні такого дозволу та його ска�
сування, а також порядок та умови надання позик, фінансової допомоги
підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів визна�
чаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраї�
нських громадських організацій інвалідів.

 Стаття 1453. Рішення про скасування дозволу на право користування
пільгами з оподаткування підприємством, організацією громадської орган�
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ізації інвалідів приймається Комісією в разі:
отримання заяви від громадської організації інвалідів щодо скасуван�

ня зазначеного дозволу;
подання відповідних органів державної податкової служби та інших

державних органів про порушення законодавства України підприємством,
організацією громадської організації інвалідів;

неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значи�
мості за результатами аналізу Комісією соціально�економічних показників
діяльності підприємства, організації громадської організації інвалідів;

ліквідації підприємства, організації громадської організації інвалідів”;
5) статті 19 і 20 викласти в такій редакції:
“Стаття 19. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі

підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб,
які використовують найману працю, установлюється норматив робочих
місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків серед�
ньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а
якщо працює від 8 до 25 осіб, � у кількості одного робочого місця.

 Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, орган�
ізації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використову�
ють найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для
працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого час�
тиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів. При
розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, органі�
зації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують
найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у ра�
хунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону.

У межах зазначених нормативів здійснюється також працевлаштуван�
ня інвалідів унаслідок психічного розладу відповідно до Закону України
“Про психіатричну допомогу” ( 1489�14 ).

 Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з
частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприєм�
ством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією
громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує
найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним.

До виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними
особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць,
визначеного згідно з частиною першою цієї статті, може бути зараховано
забезпечення роботою інвалідів на підприємствах, в організаціях громадсь�
ких організацій інвалідів шляхом створення господарських об’єднань
підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які вико�
ристовують найману працю, та підприємствами, організаціями громадських
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організацій інвалідів з метою координації виробничої, наукової та іншої
діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Порядок реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділен�
нях, строки подання йому звітів про зайнятість та працевлаштування
інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування
інвалідів, контролю за виконанням нормативів робочих місць та перевірки
підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій
громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують най�
ману працю, щодо їх реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його
відділеннях, подачі щорічного звіту та сплати ними адміністративно�гос�
подарських санкцій, а також надання державній службі зайнятості інфор�
мації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів, визначають�
ся Кабінетом Міністрів України.

Відділення Фонду соціального захисту інвалідів з метою контролю за
виконанням нормативу робочих місць, передбаченого частиною першою
цієї статті, мають право в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів
України, здійснювати перевірки підприємств, установ, організацій, у тому
числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізич�
них осіб, які використовують найману працю, щодо реєстрації у Фонді соц�
іального захисту інвалідів, подачі ними звітів про зайнятість та працев�
лаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених
для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом зарахування, та
сплати ними адміністративно�господарських санкцій.

 Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, орган�
ізації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основ�
ним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних
відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходжен�
ням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаш�
тування інвалідів.

 Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств,
організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які викорис�
товують найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативів робо�
чих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального
захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть
відповідальність у встановленому законом порядку.

 Норматив робочих місць, призначених для працевлаштування
інвалідів, порядок його встановлення визначаються виключно цим Зако�
ном. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів, або порядок їх встановлен�
ня, відмінні від зазначених у цьому Законі, застосовуються положення
цього Закону.

Стаття 20. Підприємства, установи, організації, у тому числі підприє�
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мства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які
використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працю�
ючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим стат�
тею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду
соціального захисту інвалідів адміністративно�господарські санкції, сума
яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповід�
ному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, орган�
ізації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використо�
вує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлашту�
вання інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, органі�
зацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій
інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адмініст�
ративно�господарських санкцій за робоче місце, призначене для працев�
лаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі поло�
вини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в
установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських
організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Порушення термінів сплати адміністративно�господарських санкцій
тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120
відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла
на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Сплату адміністративно�господарських санкцій і пені підприємства,
установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських
організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю,
проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в
їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов’язкових пла�
тежів).

Адміністративно�господарські санкції розраховуються та сплачуються
підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємства�
ми, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами,
зазначеними в частині першій цієї статті, самостійно в строк до 15 квітня
року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, вста�
новленого частиною першою статті 19 цього Закону. При цьому до право�
відносин із стягнення адміністративно�господарських санкцій, передбаче�
них цим Законом, не застосовуються строки, визначені статтею 250 Госпо�
дарського кодексу України ( 436�15 ).

У разі несплати адміністративно�господарських санкцій або пені чи не�
можливості їх сплати за рішенням господарського суду їх стягнення в при�
мусовому порядку може бути звернено на майно підприємства, установи,
організації, у тому числі підприємства, організації громадських органі�
зацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, в по�
рядку, передбаченому законом.
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 Суми адміністративно�господарських санкцій і пені, що надійшли до
державного бюджету, використовуються Фондом соціального захисту
інвалідів на:

фінансування цим Фондом заходів, які здійснюються центральними
органами виконавчої влади та підпорядкованими їм установами, у тому
числі спеціалізованими, і підприємствами, організаціями громадських
організацій інвалідів, щодо соціальної, трудової, фізкультурно�спортив�
ної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) та про�
фесійної реабілітації інвалідів;

надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприє�
мствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам,
які використовують найману працю, цільової позики (на поворотній ос�
нові з терміном повернення до трьох років) на створення робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів, у межах коштів, передба�
чених на зазначені потреби у відповідному році. Цільові позики підприєм�
ствам та організаціям громадських організацій інвалідів надаються лише
за наявності відповідного рішення Комісії;

фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів,
у тому числі за направленням державної служби зайнятості, на професій�
не навчання інвалідів із числа випускників спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл�інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл�інтер�
натів), загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих
місцях підприємств, організацій інвалідів;

надання фінансової допомоги на здійснення заходів соціальної, трудо�
вої, фізкультурно�спортивної (за поданням Національного комітету спорту
інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів (відновлення пра�
цездатності шляхом забезпечення інваліда технічними реабілітаційними
засобами, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оп�
лата навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці інваліда
належних санітарно�гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з
індивідуальною програмою реабілітації інваліда, випуск для інвалідів спец�
іальної літератури та аудіозаписів для їх професійної підготовки), працев�
лаштування інвалідів шляхом створення робочих місць, у тому числі спец�
іальних робочих місць, а також надання фінансової допомоги на технічне
оснащення діючих робочих місць для працевлаштування на них інвалідів
та на технічне переоснащення виробництва підприємств, організацій гро�
мадських організацій інвалідів з метою створення додаткових робочих
місць і працевлаштування на них інвалідів. Фінансова допомога надаєть�
ся лише за наявності відповідного рішення Комісії.

У разі нецільового використання фінансової допомоги, позики або їх
частин підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприє�
мствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними осо�
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бами, які використовують найману працю, або створення ними робочих
місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбача�
лось умовами надання позики чи поворотної фінансової допомоги, відпов�
ідна сума цих коштів, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підля�
гає поверненню до державного бюджету на підставі відповідного рішення
Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії (у межах її повноважень).

Порядок сплати адміністративно�господарських санкцій і пені до
відділень Фонду соціального захисту інвалідів, їх акумуляції, обліку, а
також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій
інвалідів � використання цих коштів затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19, 20 цього Зако�
ну, вирішуються Фондом соціального захисту інвалідів або в судовому по�
рядку.

Фонд соціального захисту інвалідів, його відділення мають право захи�
щати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді”.

3. Пункт 3 частини першої статті 12 Закону України “Про плату за зем�
лю” ( 2535�12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238;
2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17�18,
ст. 250; 2005 р., N 7�8, ст. 262, NN 17�19, ст. 267, N 25, ст. 335) викласти в
такій редакції:

“3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, орга�
ни прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утриму�
ються за рахунок бюджету (за винятком військових формувань, утворе�
них відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Дер�
жавної прикордонної служби України), спеціалізовані санаторії України
для реабілітації хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів дер�
жавного або місцевих бюджетів, санаторно�курортні та оздоровчі заклади
громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських
організацій інвалідів, дитячі санаторно�курортні та оздоровчі заклади Ук�
раїни, громадські організації інвалідів України, підприємства та органі�
зації громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими орган�
ізаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там
основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду
не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників
облікового складу за рік, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів
становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків
суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових
витрат виробництва (обігу).

Зазначені підприємства та організації громадських організацій
інвалідів, санаторно�курортні та оздоровчі заклади громадських органі�
зацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів
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мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право корис�
тування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань
діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні” ( 875�12 ).

 У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації
інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми земель�
ного податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня
інфляції, а також штраф згідно з чинним законодавством України”.

 4. Статтю 14 Закону України “Про систему оподаткування” ( 1251�12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 5�6,
ст. 39, N 20�21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 36, ст. 298;
2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 10�11, ст. 87, N 12, ст. 88, N 33�34, ст. 267;
2004 р., N 7, ст. 56, NN 40�42, ст. 492; 2005 р., NN 17�19, ст. 267, N 20, ст.
278) викласти в такій редакції:

“Стаття 14. Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі)
 1. До загальнодержавних належать такі податки і збори(обов’язкові

платежі):
 1) податок на додану вартість;
 2) акцизний збір;
 3) податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що спла�

чуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або
комунальними підприємствами;

 4) податок на доходи фізичних осіб;
 5) мито;
 6) державне мито;
 7) податок на нерухоме майно (нерухомість);
 8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за зе�

мельні ділянки державної і комунальної власності);
 9) рентні платежі;
 10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма�

шин і механізмів;
 11) податок на промисел;
 12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держав�

ного бюджету;
 13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;
 14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;
 15) збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чор�

нобильської катастрофи та соціального захисту населення;
 16) збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 17) збір до Державного інноваційного фонду;
 18) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
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 19) фіксований сільськогосподарський податок;
 20) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
 21) гербовий збір (застосовується до 1 січня 2000 року);
 22) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через держав�

ний кордон України;
 23) збір за використання радіочастотного ресурсу України;
 24) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий,

регулярний, спеціальний);
 25) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну

та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими ко�
генераційними установками;

 26) збір за проведення гастрольних заходів;
 27) судовий збір;
 28) збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на при�

родний газ для споживачів усіх форм власності.
 2. Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) встановлю�

ються Верховною Радою України і справляються на всій території України.
 3. Порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов’яз�

кових платежів) до Державного бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визна�
чається згідно з законами України.

 4. Податки і збори (обов’язкові платежі), зазначені в пунктах 7, 8, 10,
11, 13, 14 частини першої цієї статті, на території Автономної Республіки
Крим встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим.
При цьому ставки податків і зборів (обов’язкових платежів) визначаються
в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України.

 5. Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заз�
начений у пункті 24 частини першої цієї статті, встановлюється у поряд�
ку, визначеному Законом України “Про Фонд гарантування вкладів фізич�
них осіб” ( 2740�14 ).

 6. Підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів можуть
надаватися пільги щодо сплати податків, зазначених у пунктах 1, 3, 8 частини
першої цієї статті, на підставі дозволу на право користування такою пільгою,
який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та орган�
ізацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України “Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” ( 875�12 ).

 Санаторно�курортним та оздоровчим закладам громадських органі�
зацій інвалідів, реабілітаційним установам громадських організацій
інвалідів можуть надаватися пільги щодо сплати податку, зазначеного в
пункті 8 частини першої цієї статті, на таких же умовах”.

 5. У Законі України “Про податок на додану вартість” ( 168/97�ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 36�
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37, ст. 244; 2005 р., NN 17�19, ст. 267):
 1) підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 викласти в такій редакції:
 “5.2.1. поставки товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім

грального і лотерейного бізнесу та послуг з поставки підакцизних товарів,
отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення,
довірчого управління, інших цивільно�правових договорів, що уповнова�
жують такого платника податку (далі � комісіонера) здійснювати поставку
товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі � комітента) без пере�
дання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються
підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які
засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де
кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протя�
гом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньообліко�
вої чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд
оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не мен�
ше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до
складу валових витрат виробництва.

 Безпосереднім вважається виготовлення товарів, унаслідок якого сума
витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сиро�
вини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які
використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8
відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів.

 Зазначені підприємства та організації громадських організацій
інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у
відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання
позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви плат�
ника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону Ук�
раїни “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” ( 875�12 ).

 При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий
орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу,
а податкові зобов’язання такого платника податку перераховуються з по�
даткового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення,
відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Зако�
ном, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.

 Податкова звітність таких підприємств та організацій надається в по�
рядку, встановленому згідно із законодавством”;

 2) підпункт 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 викласти в такій редакції:
 “6.2.8. поставки товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім

грального і лотерейного бізнесу та послуг з поставки підакцизних товарів,
отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення,
довірчого управління, інших цивільно�правових договорів, що уповнова�
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жують такого комісіонера здійснювати поставку товарів від імені та за до�
рученням комітента без передання права власності на такі товари), що без�
посередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських
організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів
і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце робо�
ти, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і
за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітно�
го періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці,
що відносяться до складу валових витрат виробництва.

 Безпосереднім вважається виготовлення товарів, внаслідок якого сума
витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сиро�
вини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які
використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8
відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів.

 Зазначені підприємства та організації громадських організацій
інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у
відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання
позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств
та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви плат�
ника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону Ук�
раїни “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” ( 875�12 ).

 При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий
орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу,
а податкові зобов’язання такого платника податку перераховуються з по�
даткового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення,
відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Зако�
ном, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.

 Податкова звітність таких підприємств та організацій надається в по�
рядку, встановленому згідно із законодавством”.

 6. Пункт “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” ( 280/97�ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170) доповнити підпунктом 9 такого змісту:

 “9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визна�
чення порядку і умов витрачання коштів цих фондів”.

 7. Підпункт 7.12.1 пункту 7.12 статті 7 Закону України “Про оподат�
кування прибутку підприємств” ( 334/94�ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 43, ст. 363) викласти в такій
редакції:

 “7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та
організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх по�
вною власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підак�
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цизних товарів, послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у ме�
жах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управ�
ління, інших цивільно�правових договорів, що уповноважують такого
платника податку здійснювати поставку товарів від імені та за доручен�
ням іншої особи без передання права власності на такі товари, та прибут�
ку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного
(податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце ро�
боти, становить не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штат�
них працівників облікового складу за рік за умови, що фонд оплати праці
таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків
суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових
витрат виробництва (обігу).

 Зазначені підприємства та організації громадських організацій
інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на пра�
во користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з
питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів відповідно до Закону України “Про основи соціальної захище�
ності інвалідів в Україні” ( 875�12 ).

 У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації
інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми подат�
ку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а
також штраф згідно із законом.

 Підприємства та організації, на які поширюється дія цього підпункту,
реєструються у відповідному органі податкової служби в порядку, перед�
баченому для платників цього податку”.

 II. Прикінцеві положення
 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, крім пункту 1,

підпунктів 1�3 пункту 2, пункту 6 розділу I, які набирають чинності з дня
опублікування цього Закону.

 2. Кабінету Міністрів України у п’ятимісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:

 підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції
щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Зако�
ном;

 привести свої нормативно�правові акти у відповідність із цим Законом;
 забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними орга�

нами виконавчої влади їх нормативно�правових актів у відповідність із цим
Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

 Президент України В.ЮЩЕНКО
 м. Київ, 6 жовтня 2005 року

 N 2960&IV
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РАЗДЕЛ XI. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Національний комітет товариства Червоного Хреста України
01004 м. Київ, вул. Пушкінська, 30
факс (044) 246�56�58, 235�10�96
Веб�сайт: www.redcross.org.ua
Президент 235�01�576
Референт 235�01�57

1. Комітет організації Автономної республіки Крим
95011 м. Сімферополь, пр. Кірова, 1
тел. код – 0652 факс 27�63�51
e�mail: clurc@mail.strace.net
Голова 27�26�13
Секретар 27�26�13

2. Вінницька обласна організація
21050 м. Вінниця, вул. Грушевського, 12
тел.код – 0432 факс 32�50�22
Голова 32�06�87 32�50�22

3. Волинська обласна організація
43000 м. Луцьк, вул. Суворова, 5
тел.код. – 03322 факс 4�15�34
Голова 4�15�34

4. Дніпропетровська обласна організація
49033 м. Дніпропетровськ, МСП тупік Будівельний, 12
тел.код – 0562 факс 96�89�80
Голова 31�31�75 96�89�80

5. Донецька обласна організація
83015 м. Донецьк, пр. Ватутіна, 39
тел.код – 0662 факс 337�85�07
e�mail: krkrest@skit.net
Голова 337�85�07 93�44�88

6. Житомирська обласна організація
10003 м. Житомир, вул. Л. Українки, 18
тел.код – 0412 факс 25�63�47 25�80�85
e�mail: zhit rc@zt.ukrpack.net
Голова 25�80�85 25�63�47
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7.Закарпаська обласна організація
88000 м. Ужгород, Набережна Незалежності, 1
тел.код – 03122 факс 3�33�15 3�70�41
e�mail: root@ redcross.uzhgorod.ua
Голова 3�33�15 1�61�08
Секретар 3�70�41

8. Запорізька обласна організація
69063 м. Запоріжжя вул. Горького,4�а
тел.код 0612 факс 224�43�28
e�mail: redcross@rp.utrtel.net
Голова 64�28�82
Секретар 64�28�92

9. Івано;Франківська обласна організація
76000 м. Івано�Франківськ, вул. Незалежності, 59�а
тел.код 03422 факс 7�57�77 3�14�95
e�mail: uos@il.it.ua
Голова 3�14�95

10. Кіровоградська обласна організація
25006 м. Кіровоград, вул. Гоголя, 98
тел.код 0522 факс 22�64�12
e�mail: tch@radiotom.tr.ua
Голова 22�64�12

11. Київська обласна організація
01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51�б
тел.код 044 факс 234�16�96 234�43�85

12. Луганська обласна організація
91055 м. Луганськ, вул. Леніна, 38
тел.код 0642 факс 52�65�13
e�mail: krkrest@gts.lg.ua
Голова 52�65�13
Секретар 52�65�13

13. Львівська обласна організація
79000 м. Львів�Центр, вул. Словацького, 14
тел.код 0322 факс 97�08�60
e�mail: reder.luiu@utel.uet.net.ua
В.о. голови 97�08�60
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14. Миколаївська обласна організація
54029 м. Миколаїв, вул. Леніна, 28
тел.код 0512 факс 46�23�17
e�mail: red�cross@mtsat.net.opto@vabank.nikolaev.ua
Голова 46�23�16

15. Одеська обласна організація
65107 м. Одеса, вул. Канатна, 83
тел.код 0482 факс 22�70�05 24�70�79
e�mail: redrossOdessa@fromru.com redcossodessa@Rambler.ru
Голова 24�70�79
Секретар 22�70�05

16. Полтавська обласна організація
36029 м. Полтава, вул. Шведська, 52
тел.код 05322 факс 7�43�08
e�mail: polredcross@.net.ua
Голова 7�43�08

17. Рівненська обласна організація
33002 м. Рівне, вул. Степана Бендери, 54
тел.код 03622 факс 22�24�84 22�20�94
e�mail: octchxu@rivne.com
Голова 22�24�84

18. Сумська обласна організація
40030 м. Суми, вул. Холодногорська, 41
тел.код 0542 факс 27�52�00
Голова 27�52�00

19. Тернопільська обласна організація
46001 м. Тернопіль, вул. Гоголя, 2
тел.код 0352 факс 25�25�87
e�mail: admsn@redcross.ssft.net
Голова 25�25�87

20. Харківська обласна організація
61145 м. Харків вул. Новгородська, 4
тел.код 0572 тел. 32�82�18
В.о. голови 32�82�40
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21. Херсонська обласна організація
73000 м. Херсон, вул. Московська, 30
тел.код 0552 факс 49�30�51 26�60�09
e�mail: redcross�kherson@ua.fin
Голова 49�30�51

22. Хмельницька обласна організація
29000 м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46
тел.код 0382(2) факс 76�54�57
Голова 76�54�57
23. Чернівецька обласна організація
58000 м. Чернівці, вул. Маяковського, 31
тел.код 03722 факс 2�80�09
Голова 2�80�09

24. Чернігівська обласна організація
14005 м. Чернігів, вул. Щорса, 1�б
тел.код 04622 факс 4�00�92
e�mail: redcross@gls.net.ua
Голова 4�00�92

25. Черкаська обласна організація
18000 м. Черкаси, вул. Шевченка, 185
тел.код 0472 факс 45�32�77
e�mail: Concelas@oda.ck.ua
Голова 47�13�90 47�34�94

26. Київська міська організація
01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 44�б
тел.код 044 факс 235�80�00
Голова 235�80�00

Міжнародна федерація товариства Червоного Хреста та
Червоного Півмісяця

Республіка Біларусь м. Мінськ, вул. Маяковського,14
тел. 8�10�375�17 факс 221�90�60
Голова 216�21�08

м. Київ, вул. Пушкінська, 30
тел.код 044 факс 234�50�82
Голова Київського представництва 228�61�10
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Центральне правління Українського товариства сліпих
ЦП УТОС
Поштова адреса: 01023, м. Київ�23, Печерський узвіз, 3
Факс: 234�43�09 234�43�35 246�79�33
E�mail: Utos@carrier.Kiev.ua

Телефонний довідник
Станом на 01.01.2005 року

Керівництво Центрального правління Українського товариства
сліпих

Голова ЦП УТОС 234�11�27 (2�18)
Перший заступник 246�79�33 (2�19)
Заступник  235�30�05 (2�25)
Секретар приймальної Голови правління  234�11�27 (2�44)

Обласні організації Українського товариства сліпих

Вінницька
21021, м. Вінниця, вул. 600�річчя, 9
Тел. код 043�2
Голова правління 44�79�22
Інструктор 44�79�22
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Волинська
43001, м. Луцьк, Волинська обл., вул. Шевченка, 36
Тел. код 033�22 Факс 4�90�32
Голова правління 4�90�32
Інструктор 4�94�17
Головний бухгалтер 2�54�56

Дніпропетровська
49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шолом�Алейхема, 4�а
Тел. код 056�2 Факс 744�51�08
Голова правління 744�51�08
Інструктор 744�51�08

Донецька
83014, м. Донецьк. Вул. Лівобережна, 58
Тел. код 062�2
Голова правління 95�77�06
Інструктор 95�77�06

Житомирська
10014, м. Житомир, вул. 8 Березня, 5�а
Тел. код 041�2
Голова правління 24�08�88
Інструктор 24�08�88

Закарпатська
88000, м. Ужгород Закарпатської області, вул. Мукачівська, 20
Тел. код 031�22
Голова правління 3�43�12
Інструктор 3�43�12

Запорізька
69063, м. Запоріжжя, вул. Комсомольська, 9
Тел. код 061�2 Факс 64�35�39
E�mail: utos.zp@mail.ru
Голова правління 64�63�39

Івано;Франківська
76�014, м. Івано�Франківськ, вул. Слави Стецько, 4
Тел. код. 034�22 Факс 3�11�78
Голова правління 3�01�15
Телефон цілодобово 2�23�16
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Київська (міська та обласна)
02156, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 31
Тел. код 044 Факс 513�50�14
Голова правління 513�50�14
Інструктор 513�50�14 513�83�85

Кіровоградська
25006, м. Кіровоград, вул. Пашутіна, 13
Тел. код 052�2
Голова правління 22�45�26
Інструктор 22�45�26

Організація УТОС в Автономній Республіці Крим
95011, м. Сімферополь, вул. Сергєєва�Ценського, 5
Тел. код 065�2 Факс 27�33�14
Голова правління 27�33�14
Інструктор 27�33�14

Луганська
91055, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 27
Тел. код 064�2
Голова правління 58�03�17
Інструктор 58�03�17

Львівська
79000, м. Львів, вул. Січових стрільців, 5
Тел. код 032�2
Голова правління 72�98�49
Інструктор 72�98�49

Миколаївська
54008, м. Миколаїв, вул. Комсомольська, 103�а
Тел. код 051�2
Голова правління 24�63�52
Інструктор 24�63�52

Одеська
65012, м. Одеса, вул. Отрадна, 15
Тел. код 048�2
В.о.голови правління 25�85�03
Інструктор 25�85�03
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Полтавська
36021, м. Полтава, вул. Фурманова, 4
Тел. код 053�2 Факс 59�26�38
Голова правління 59�26�38
Інструктор�бухгалтер 59�26�38
Телефон цілодобово 59�32�80

Рівненська
33028, м. Рівне, вул. Гоголя, 12
Тел. код 036�2
Голова правління 22�13�09
Інструктор 22�13�09

Сумська
40030, м. Суми, вул. Кузнечна, 6/14
Тел. код 054�2
Голова правління 22�07�39
Інструктор 22�07�39

Тернопільська
46001, м. Тернопіль�1, вул. Князя Острозького, 23
Тел. код 035�2
Голова правління 52�69�25
Інструктор 52�69�25

Харківська
61036, м. Харків, вул. Ковтуна, 50
Тел. код 057�2 Факс 52�81�82
Голова правління 52�81�82
Інструктор 52�81�82
Телефон цілодобово 52�54�44

Хмельницька
29000, м. Хмельницький, вул. Театральна, 24, кв. 8
Тел. код 038�22 Факс 65�85�01
E�mail: Kir 36@yandex.ru
Голова правління 65�85�01
Інструктор 65�85�01
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Черкаська
18000 МСП, м. Черкаси, вул. Університетська, 39
Тел. код 047�2
Голова правління 37�32�69
Інструктор�бухгалтер 37�32�69

Чернівецька
58002, м. Чернівці, вул. А. Кохановського, 5
Тел. код 037�22
E�mail: festryga@unikom.cv.ua
Голова правління 2�59�30
Інструктор 2�59�30

Чернігівська
14013, м. Чернігів, вул. Менделєєва, 3
Тел. код 046�22
Голова правління 3�70�35

Реабілітаційний Центр УТОС
03118, м. Київ, пр. Червонозоряний, 136
Тел. код 044 Факс 265�91�57
Директор 525�91�57
Заступник директора 525�94�75

Боярський будинок відпочинку УТОС
08150, м. Боярка Київської області, вул. Лісова. 1
Тел. код 044�98 (з м. Києва 2�98)
Директор 35�596
Головний бухгалтер 35�039
Корпус 2 40�630
Прохідна 35�397

Євпаторійський санаторій ім. Наговіцина УТОС
97404, м. Євпаторія, АР Крим, вул. Московська, 33
Тел. код 065�69 Факс 3�05�58
Директор 3�05�58
Заст. директора по медичній частині 3�01�08
Телефон цілодобово 3�04�16
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ВСЕУКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

 Согласно заданиям Государственной программы трудовой
реабилитации инвалидов, приоритет отдается профессиональному
обучению по тем профессиям, которые более оптимально соответствуют
возможностям и желаниям конкретного человека с ограниченными
возможностями.

Помогает в этом инвалидам Всеукраинский центр профессиональной
реабилитации инвалидов, который находится по адресу: Киевская обл.,
Вышгородский р�н., пгт Лютеж. Здесь уже отработано несколько
направлений профессионального обучения инвалидов, которое успешно
сочетается с оздоровительной реабилитацией.

 В 2004 году Всеукраинский центр профессиональной реабилитации
инвалидов осуществляет профессиональную реабилитацию по следующим
рабочим профессиям: оператор компьютерного набора 4 р. (курс обучения
— 5 мес.), секретарь руководителя (курс обучения — 5 мес.), социальный
работник (курс обучения — 5 мес.), швея 2 р. (курс обучения — 7 мес.),
пчеловод 4 р. (курс обучения — 2 мес.), парикмахер (курс обучения — 5 мес.),
слесарь по ремонту автомобилей 1�2 р. (курс обучения — 5 мес.), мастер по
ремонту обуви 2 р. (курс обучения — 3,5 мес.), вышивальщица 3 р. (курс
обучения — 5 мес.).

В соответствии с Положением Всеукраинский центр профессиональной
реабилитации инвалидов на обучение принимает граждан Украины из
числа инвалидов трудоспособного возраста I�III групп, имеющих полное
или базовое среднее образование, которые по заключению МСЭК
нуждаются в профессиональной реабилитации и которым не
противопоказано обучение, проходящее в центре.

Пакет документов, необходимый для зачисления в Центр, формируется
в управлении труда и социальной защиты населения и направляется в
областное управление труда и социальной защиты населения. Желающие
пройти обучение в Центре могут получить консультацию в управлении.

Инвалидам, зачисленным в Центр, приемная комиссия высылает
приглашение с указанием даты прибытия в Центр. До начала занятий
зачисленные для обучения инвалиды проходят медицинское обследование
и тестирование.

Инвалиды, которые проходят профессиональную реабилитацию в
Центре, обеспечиваются питанием, проживанием и медикаментами в
соответствии с действующим Законодательством. По окончании курса
обучения по избранной профессии Центр выдает документ о присвоении
рабочей профессии государственного образца.

Также в системе Министерства труда и социальной политики Украины
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работает Житомирское высшее профучилище�интернат и Луганское
профучилище�интернат, где дети�инвалиды имеют возможность получить
рабочую профессию — оператор компьютерного набора. В эти учебные
заведения принимаются дети�инвалиды по направлению управления труда
и социальной защиты населения при наличии справки МСЭК с указанием
показаний для обучения. Поэтому необходимо получить рекомендацию об
отсутствии медицинских показаний для получения избранной профессии,
а с их учетом — уже и направление.

Учащиеся этих учебных заведений�интернатов обеспечиваются
бесплатным проживанием, питанием, медицинским обслуживанием. Здесь
созданы условия для медицинской, физической, трудовой и социальной
реабилитации детей�инвалидов. По данным Министерства труда и
социальной политики Украины, почти 85% выпускников
трудоустраиваются или начинают собственный бизнес, т. е. становятся
конкурентоспособными на рынке труда.

К сожалению, инвалиды не очень активно откликаются на предложение
пройти курс профессиональной подготовки во Всеукраинском центре
профессиональной реабилитации инвалидов. Мы понимаем, что это
сопряжено и с финансовыми трудностями, конечно, приходится на время
расставаться с семьей, но мы рекомендуем посетить управление труда и
социальной защиты населения, ознакомиться более подробно с условиями
обучения и проживания в Центре. И тогда можно более смело и взвешенно
принимать решение о получении будущей профессии. Будущие
выпускники школ, дети�инвалиды и инвалиды I�III группы более зрелого
возраста уже могут сейчас, на 2005 учебный год, планировать свое
обучение. Для этого приглашаем всех обратиться за информацией в наше
управление.

Правила прийому та направлення інвалідів до Всеукраїнського центру
професійної реабілітації інвалідів

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів (далі – Центр)
є державною соціальною установою Міністерства праці та соціальної
політики України, що здійснює професійну реабілітацію за такими
робітничими професіями:

1. Оператор комп’ютерного набору 4 розряду. Курс навчання – 5 місяців
(622 акад. год). Кваліфікаційні вимоги: повна загальна освіта. Професійно�
технічна освіта без вимог до стажу роботи.

2. Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Курс
навчання – 5 місяців (622 акад. год). Кваліфікаційні вимоги: повна загальна
середня освіта. Професійно�технічна освіта без вимог до стажу роботи.

3. Соціальний робітник. Курс навчання – 5 місяців (622 акад. год).
Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта.
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4. Вишивальниця 3 розряду. Курс навчання – 5 місяців (622 акад. год).
Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.

5. Швачка 2 розряду. Курс навчання – 5 місяців (622 акад. год).
Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.

6. Бджоляр 4 розряду. Курс навчання – 2 місяці (238 акад. год).
Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня освіта.

7. Перукар. Курс навчання – 5 місяців (622 акад. год). Кваліфікаційні
вимоги: базова або повна загальна середня освіта.

8. Слюсар з ремонту автомобілів 1�2 розряду. Курс навчання – 5 місяців
(622 акад. год). Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня
освіта.

9. Взуттьовик з ремонту взуття 2 розряду. Курс навчання – 3,5 місяці
(454 акад. год). Кваліфікаційні вимоги: базова або повна загальна середня
освіта. Професійно�технічна освіта без вимог до стажу роботи.

В Центрі здійснюється навчання за академічними годинами при 30�
годинному тижневому навантаженні.

1. Загальні положення прийому та направлення інвалідів до Центру
До Центру приймаються громадяни України працездатного віку із числа

інвалідів I�III груп, які постійно проживають на території України і
перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також
за висновком медико�соціальної комісії потребують професійної
реабілітації; їм не протипоказане навчання та робота за робітничими
професіями, за якими здійснюється професійна реабілітація у центрі;
мають документ державного зразка про повну чи базову загальну середню
освіту або освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими
професіями.

Інваліди користуються рівними правами при прийомі до Центру
відповідно до своїх здібностей, нахилів та стану здоров’я. Обмеження
допускаються за медичними й віковими показниками, а також
показниками професійної придатності.

Відбір і направлення інвалідів до Центру здійснюють регіональні органи
праці та соціального захисту населення, регіональних відділень Фонду
соціального захисту інвалідів і Державного центру зайнятості, а також
підприємств, установ, організацій, громадських організацій інвалідів (за
винятком осіб з інвалідністю, яка отримана внаслідок нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань), яким інваліди подають заяви
та документи, зазначені у пункті 2 цих Правил.

Відбір і направлення до Центру інвалідів внаслідок нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань здійснюється Фондом
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України на договірних засадах.
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Регіональні органи праці та соціального захисту населення в
установлені чинним законодавством строки розглядають заяви та
документи (згідно переліку визначеного у п. 2 цих Правил) інвалідів, що
надійшли до них від зазначених вище організацій, оформлюють
направлення і надсилають до Центру.

2. Прийом документів
2.1 Прийом документів у Центрі здійснює постійно діюча Приймальна

комісія, яку очолює директор.
2.2 Вступники особисто подають зазначеним вище організаціям за

місцем проживання на ім’я директора Центру заяву на проходження
професійної реабілітації в Центрі із обов’язковим зазначенням у ній обраної
професії (із числа тих, за якими здійснюється професійна реабілітація у
Центрі), групи інвалідності, місця проживання, номера домашнього
телефону (або контактної особи), засобів пересування (якщо маються) та
необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої
подають:

· документ про освіту (копія):
свідоцтво про базову загальну середню освіту (9 класів);
атестат про повну загальну середню освіту (11 класів);
диплом про середню спеціальну освіту;
· медичну довідку (форма 086�У) з обов’язковим висновком медичної

комісії про професійну придатність в такій редакції: “…навчатися та
працювати за обраною робітничою професією (вказати професію) може”; у
довідці обов’язково вказується інвалідизуючий діагноз і діагнози супутніх
захворювань, сформульовані згідно з класифікацією, затвердженою МОЗ
України;

·  виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки
інвалідизуючого захворювання за останні два роки;

· довідки від психіатра, нарколога, онколога, а також проктолога (для
інвалідів у віці понад 30 років);

· довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності (копія);
· індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК;
·  паспорт (копія);
· довідку з місця проживання;
· дві фотокартки розміром 3х4 см;
· копію довідки про ідентифікаційний номер з податкової інспекції;
· картку індивідуальної профконсультації клієнта, видану місцевим

центром зайнятості;
· гарантійний лист про працевлаштування (якщо мається) від

підприємств, організацій, установ, що дає право на переважне зарахування
до Центру.
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2.3 Особи, яких направляють до Центру регіональні відділення Фонду
соціального захисту інвалідів і Державного центру зайнятості, а також
підприємства, установи, організації, громадські організації інвалідів,
додають до заяви відповідний документ – лист�рекомендацію.

2.4 До Центру не приймаються особи, стан здоров’я, фізичні і сенсорні
вади яких унеможливлюють їх навчання, та з медичними
протипоказаннями:

– гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
– психічні розлади;
– венеричні захворювання;
– епілепсія;
– онкологічні захворювання середньої та тяжкої стадії перебігу;
– усі інші захворювання в гострій, підгострій та заразній формах;
– протипоказання до обраної професії.
2.5 Проходити професійну реабілітацію в Центрі повторно за рахунок

державного бюджету інвалід може лише за висновком медико�соціальної
експертної комісії.

3. Зарахування до Центру
3.1 Приймальна комісія реєструє і в десятиденний термін розглядає

зазначені вище документи інвалідів, що надійшли від регіональних органів
праці та соціального захисту населення, виносить рішення про
рекомендацію щодо прийняття інвалідів до Центру або відмову їм у
прийнятті, комплектує з вступників потенційні навчальні групи за
робітничими професіями згідно планових обсягів набору на поточний рік.

3.2 За умов, якщо на одне місце кількість вступників перевищує
заплановані обсяги набору, інваліди, дані яких відповідають вимогам
прийому, беруться на облік у Центрі, як резерв, для комплектування
наступних навчальних груп.

3.3 Приймальна комісія своєчасно доводить до відома інвалідів і
регіональних органів праці та соціального захисту населення та інших
організацій, що направили їх до Центру, рішення про рекомендацію щодо
прийняття вступників до Центру, відмову у прийняті або взяття їх у резерв
для комплектування наступних навчальних груп.

3.4 Інвалідам – вступникам до Центру, якими укомплектовані
потенційні навчальні групи, Приймальна комісія не пізніше як за 15 днів
до початку занять надсилає виклик із зазначенням дати прибуття до
Центру, а також повідомляє про це регіональні органи праці та соціального
захисту населення.

3.5 Інваліди, які за викликом прибули до Центру, пред’являють
Приймальній комісії оригінали документів: про освіту, паспорт. Довідку
МСЕК про встановлення групи інвалідності, а також видані за місцем
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проживання довідки:
· про епідеміологічне оточення;
· про санацію ротової порожнини;
· від дерматовенеролога;
· від гінеколога.
3.6До початку занять (протягом 5 робочих днів) інваліди в Центрі

проходять медичне обстеження та тестування на професійну придатність.
3.7 Приймальна комісія Центру з прибулими за викликом вступниками

проводить бесіди з питань вибору професії, правил навчання та перебування
в Центрі, матеріального забезпечення та їх соціального захисту,
працевлаштування, організовує роботу по остаточному комплектуванню
груп з урахуванням здібностей і нахилів, стану здоров’я та професійної
придатності вступників, а також вирішує інші питання, пов’язані с
прийомом.

3.8 Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявністю
ліцензії на здійснення курсової професійно�технічної підготовки за
обраною робітничою професією фіксується в заяві вступника і завіряється
його особистим підписом.

3.9 За результатами медичного обстеження, тестування і співбесіди
Приймальна комісія виносить остаточне рішення про рекомендацію щодо
зарахування (відмови) вступникам на професійну реабілітацію в Центрі.

3.10 Зарахування вступників до Центру для проходження професійної
реабілітації (або відмова в зарахуванні) оформляється протоколом
Приймальної комісії і затверджується наказом директора Центру.

3.11 Інваліди, які без поважних причин не приступили до занять
протягом 5 робочих днів від дня їх початку, із Центру відраховуються. На
звільнені місця може провадитися додаткове зарахування інвалідів.

3.12 Інваліди, які проходять професійну реабілітацію в Центрі,
навчаються, забезпечуються харчуванням, проживанням, медикаментами
і лікарськими засобами згідно чинного законодавства.

3.13 Фінансування професійної реабілітації інвалідів у Центрі
здійснюється відповідно за рахунок коштів Фонду соціального захисту
інвалідів і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України.

3.14 Проїзд інвалідів до Центру для проходження професійної
реабілітації і після її завершення у зворотному напрямку здійснюється за
їх власний рахунок.

3.15 Особам, які пройшли в центрі професійну реабілітацію і набули
робітничої професії, видається свідоцтво державного зразка про присвоєння
робітничої професії.

3.16 Зарахування інвалідів до Центру за рахунок коштів юридичних і
фізичних осіб здійснюється на основі контракту.
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3.17 Працевлаштування інвалідів�випускників Центру здійснюється
згідно чинного законодавства.

4. Порядок оскаржень результатів вступних випробувань
4.1 Якщо вступник бере під сумнів об’єктивність результатів вступних

випробувань, то він подає письмову заву, яку протягом двох днів повинна
розглянути Приймальна комісія та надати йому відповідь.

4.2 Коли вступника не влаштовує отримана відповідь, то заява повторно
розглядається головою Приймальної комісії, який приймає остаточне
рішення.

 Головной детский клинический санаторий “Хаджибей”
Включает в себя 3 комплекса.
Комплекс №1, базовый.
Расположение: с. Усатово, Одесской обл.
Профиль лечения: тяжелые патологии нервной системы и опорно

двигательного аппарата. Принимаются дети возрастом от 1,5 до 10 лет.
Размещение: в 2�, 4�местных комнатах, Т, У, Д – на этаже, родителей с

детьми � в 2�местных комнатах.
Лечебно;диагностическая база: нейрофункциональная диагностика с

использованием уникальной аппаратуры � компьютерного энцефалографа,
аппарата “Сономед”. Применение иловых грязей Куяльницкого лимана;
водотеплолечение; кабинеты электролечения – электрофорез
лекарственных препаратов, лазеро�, магнито�, КВЧ�, ультразвукотерапия,
СМТ; функциональная терапия, рефлексотерапия; ортопедическая
коррекция. По показаниям – проведение хирургических операций с
послеоперационным уходом в условиях санаторного режима.

Инфраструкутра, досуг: учебно�игровые комнаты, холлы с
телевизорами. Сауна, фитобар. Психологи, педагоги, логопеды проводят
занятия в игровой форме в соответствии с индивидуальной
реабилитационной программой ребенка; работают кружки.

Особенности: по научному потенциалу, объему медико�педагогической
реабилитации и социальной адаптации в условиях одного учреждения –
один из лучших центров в Украине.

Адрес: Украина, Одесская обл., с. Усатово, ул. Вернидуба, 1.

Комплекс №2
Расположение: в с. Холодная балка Одесской обл., в реликтовом парке.
Профиль лечения: органическая патология нервной системы и

заболевания опорно�двигательного аппарата. Принимаются дети возрастом
от 10 до 15 лет.
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Размещение: в 2�, 4�местных комнатах, Т, У, Д; в 6�8�местных комнатах,
Т, У, Д – на этаже.

Лечебно;диагностическая база: водогрязелечение; массажи, лечебная
гимнастика, механотерапия; электролечение; ортопедическая
профилактика и лечение; рефлексотерапия, психолого�педагогическая и
логопедическая коррекция.

Инфраструктура, досуг: 9�летняя школа, учебный комплекс; центр
профессионального обучения с мастерскими, необходимым оборудованием.

Особенности: комплексный подход, сочетающий медицинскую,
психологическую реабилитацию и социальную адаптацию,
профессиональное обучение.

Адрес: Украина, Одесская обл., Беляевский район, с. Холодная Балка,
ул. Санаторная,1

Комплекс №3, Отделение реабилитации детей с заболеваниями глаз.
Расположение: в курортном районе г. Одессы.
Профиль лечения: офтальмологический. Принимаются дети возрастом

от 5 до 15 лет.
Размещение: в 2�4�местных номерах, Т, У, Д; 6�8�местных комнатах,

Т, У, Д – на этаже.
Лечебно;диагностическая база: большой объем диагностических

исследований; электролечение – электростимуляция, электрофорез,
медицинские манипуляции на глазных яблоках, плеопто�ортоптика,
комплексная система специальных упражнений; климатотерапия.

Инфраструктура, досуг: 9�летняя школа, учебно�игровые комнаты;
фитобар; артпрограммы.

Особенности: высокий профессионализм специалистов; консультации
профессоров Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.
Филатова.

Адрес: Украина, г. Одесса, пер. Кирпичный, 2.
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Профиль лечения: офтальмологический. Принимаются дети возрастом
от 5 до 15 лет.

Размещение: в 2�4�местных номерах, Т, У, Д; 6�8�местных комнатах,
Т, У, Д – на этаже.

Лечебно;диагностическая база: большой объем диагностических
исследований; электролечение – электростимуляция, электрофорез,
медицинские манипуляции на глазных яблоках, плеопто�ортоптика,
комплексная система специальных упражнений; климатотерапия.

Инфраструктура, досуг: 9�летняя школа, учебно�игровые комнаты;
фитобар; артпрограммы.

Особенности: высокий профессионализм специалистов; консультации
профессоров Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.
Филатова.

Адрес: Украина, г. Одесса, пер. Кирпичный, 2.
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Органы власти Украины (г. Киев)
Администрация Президента Украины
01220, Киев ул. Банковая, 11
(044)255�73�33 226�20�77

Верховная Рада Украины
01008, Киев ул. Михаила Грушевского, 5
(044)253�23�15 253�07�43 254�09�08

Отдел по вопросам обращений
01021, Киев ул. Институтская, 8
(044)253�23�15

Кабинет министров Украины
01008, Киев ул. Михаила Грушевского, 12
(044)226�32�63 253�44�18 253�24�59

Государственный секретарь Кабинета  министров Украины
01008, Киев ул. Михаила Грушевского, 12
(044)226�32�10 253�16�63 253�01�63 253�21�71

Министерство транспорта Украины
03680, Киев�150 ул. Щорса, 7\9
(044)226�22�04

Министерство юстиции Украины
01001, Киев ул. Архитектора Городецкого
(044)229�66�64

Государственный комитет по строительству и архитектуре
03150, Киев ул. Димитрова, 24
(044)226�22�08

Государственный комитет статистики Украины
1601, Киев ул. Шота Руставели, 3
(044)226�20�21

Государственный комитет Украины в делах ветеранов
04053, Киев ул. Львовская, 8
(044)212�51�30
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Государственный комитет Украины
по вопросам жилищно�коммунального хозяйства
031150, Киев ул. Димитрова, 24
(044)220�19�70

Пенсионный фонд Украины
01014, Киев ул. Бастионная, 9
(044)294�42�01

Национальная Рада Социального партнерства при
Президенте Украины
01133, Киев ул. Леси Украинки, 26
(044)294�62�71

Фонд социального страхования по временной потере
трудоспособности
04070, Киев ул. Борычив Тик, 28
(044)416�44�53

Фонд социальной защиты инвалидов
04050, Киев ул. Глибочинская, 72
(044)416�01�29

ІВАНО;ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
1. Обласна громадська асоціація інвалідів
7600, м. Івано�Франківськ, вул. Вовчинецька, 127
тел. 2�34�48, тел./факс 8�03422�23448
р/р 2600030015102 в обласній дирекції УСБ, МФО 336019
2. Облдержадміністрація
м. Івано�Франківськ, вул. Грушевського, 21
тел. 55�20�07
3. Обласна рада
вул. Грушевського, 21
тел. 55�20�38
4. Міськвиконком
вул. Грушевського, 21
тел. 55�65�15
5. Обласне управління праці і соціального захисту населення
вул. Л.Курбаса, 2
тел. 2�22�57, 2�55�78
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6. Обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів
вул. Гуцульська, 9
тел. 77�36�65, 77�36�68
7. Обласне товариство Червоного Христа
вул. Незалежності, 59�а
тел. 3�14�95, 2�52�61
8. Міський військкомат
вул. Шевченка, 11 тел. 2�25�12
9. Обласне управління охорони здоров’я
вул. Грушевського, 21 тел. 55�20�14
10. Міське товариство захисту дітей;інвалідів
вул. Вовчинецька, 178�а/53 58�24�37
11. Навчально;реабілітаційний центр соц. служб для молоді
вул. Г.Хоткевича, 52�а тел. 55�05�24

Київська область
Київська обласна організація “Союз організацій інвалідів

України”
Юридична адреса: 07300, м. Вишгород Київської області, проспект

І. Мазепи, 8.
Фактична адреса: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, офіс

901.
Голова 8(044)289�71�72 8(044)253�54�08
Головний бухгалтер 8(04496) 5�28�56

Київська обласна державна адміністрація (01196, м. Київ, площа
Лесі Українки, 1)

Голова адміністрації 294�93�95
Приймальна 286�82�30
Керівник апарату 226�32�08
Приймальна 286�81�05
Відділ роботи зі зверненнями громадян 286�14�75
Сектор організації особистого прийому громадян 286�10�06
Юридичний відділ 286�26�58
Відділ з питань внутрішньої політики 286�14�96

Головне управління праці та соціального захисту населення (вул.
Мельникова, 40)

Начальник управління 206�74�85
Заступник начальника управління 286�81�93
Приймальна 488�74�88



489

Управління у справах захисту інвалідів від наслідків
орнобильської катастрофи

Начальник управління 286�83�64
Приймальна 286�81�45
Перший заступник 286�83�26

Управління охорони здоров’я (вул. Артема, 45) 491;91;71
Приймальна 484�17�57

Головне управління МВС України у Київській області (вул.
Володимирська, 15) 212;14;95

Приймальна 212�18�02
Чергова частина 212�23�12 224�33�53 212�63�60

Управління Державтоінспекції Головного Управління МВС
України в Київській області 275;33;92

Приймальна 275�31�99
Чергова частина 245�77�93 277�00�80 246�21�76

Обласне управління у справах захисту прав споживачів (вул.
Хрещатик, 6) 278;23;82

Приймальна 228�22�63

Обласне управління юстиції 417;87;35 463;75;88

Обласна рада професійних спілок (Майдан Незалежності, 2) 228;
68;81

Голова ради 229�49�87 278�84�70

Прокуратура області (бульвар Лесі Українки, 27/2) 295;60;45
Приймальна 286�16�48

Апеляційний суд області (вул. Володимирська. 15) 278;29;23

Обласна організація інвалідів війни та збройних сил 286;83;02
Обласна рада ветеранів 286�13�33
Обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану
286�87�09 286�84�02
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Київська обласна рада
Голова ради 295�95�58
Приймальна 286�83�48

Регіональна комісія з питань діяльності підприємств та
громадських організацій інвалідів у Київській області (07400, м.
Бровари, Київська область, вул. Кірова, 92, кімн. 2; тел. 8(4494) 6�50�
71)

Николаевская область
Николаевская областная государственная администрация (54009,

г. Николаев, ул. Адмиральская, 22)
Приемная председателя облгосадминистрации – 35�40�51
Заместитель председателя облгосадминистрации по социальным и

гуманитарным вопросам
Приемная – 35�15�66

Главное управление труда и социальной защиты населения
облгосадминистрации (54003, г. Николаев, ул. Акима, 2)

Приемная – 55�00�85

Областное отделение Фонда социальной защиты инвалидов (54001,
г. Николаев, ул. Никольская, 46)

Приемная – 35�32�01

Областной благотворительный фонд социальной помощи
малообеспеченным (57003, г. Николаев, ул. Акима, 2)

Председатель правления – 24�03�80

Региональная комиссия по вопросам деятельности предприятий и
организаций общественных организаций инвалидов в Николаевской
области (54030, г. Николаев, ул. Фалеевская, 15)

Руководитель секретариата – 35�95�97

Областная организация Союза организаций инвалидов Украины
(54001, г. Николаев, ул. Спасская, 43)

Председатель – 35�90�51
Заместители – 35�20�29

Заводский район г. Николаева
Администрация исполкома горсовета (54020, г. Николаев, ул.

Чигрина, 9)
Приемная – 8�0512�36�93�28
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Управление труда и соцзащиты населения (54010, ул.
Мореходная, 10)

Приемная начальника – 8�0512�34�61�52
Районная организация инвалидов (54002, ул. Корабелов, 17)
Председатель – 8�0512�36�23�26

Корабельный район г. Николаева
Администрация исполкома горсовета (54050, г. Николаев, пр.

Октябрьский, 314)
Приемная – 8�0512�25�70�53
Управление труда и соцзащиты населения (54050, ул.

Новостройная, 2)
Приемная начальника – 8�0512�25�92�25
Районная организация инвалидов (54050, ул. Новостройная, 1)
Председатель – 8�0512�25�90�85

Ленинский район г. Николаева
Администрация исполкома горсовета (54008, г. Николаев, пр.

Октябрьский, 1)
Приемная – 8�0512�24�91�38
Управление труда и соцзащиты населения (54004, ул.

Николаевская, 17)
Приемная начальника – 8�0512�21�70�35
Районное общество инвалидов (54044, ул. Николаевская, 17)
Председатель – 8�0512�22�43�00

Центральный район г. Николаева
Администрация исполкома горсовета (54001, г. Николаев, ул.

Инженерная, 1)
Приемная – 8�0512�35�43�70
Управление труда и соцзащиты населения (54017, ул.

Декабристов, 17)
Приемная начальника – 8�0512�37�36�11
Районная организация инвалидов (54017, ул. Защука, 34)
Председатель – 8�0512�47�97�54

г. Николаев
Городской голова (54027, г. Николаев, ул. Адмиральская, 20)
Приемная – 8�0512�35�30�11
Заместитель головы по вопросам социальной защиты населения

(54027, ул. Адмиральская, 20)
Приемная – 8�0512�35�90�81
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Управление труда и соцзащиты населения (54027, ул.
Адмиральская, 20)

Приемная – 8�0512�35�91�80

г. Вознесенск
Администрация исполкома горсовета (56500, г. Вознесенск, пл.

Центральная, 1)
Приемная – 8�234�4�25�70
Управление труда и соцзащиты населения (56500, ул.

Пушкинская, 1)
Приемная начальника – 8�234�4�52�70
Городская организация инвалидов (56500, ул. Пушкинская, 1)
Председатель – 8�234�4�46�40

г. Очаков
Администрация исполкома горсовета (57500, г. Очаков, пр. 50 лет

Октября, 7�а)
Приемная – 8�254�2�41�36
Управление труда и соцзащиты населения (57500, ул.

Шкрептиенко, 10)
Приемная начальника – 8�254�2�26�76
Городская организация инвалидов (57500, ул. Чижикова, 9�а)
Председатель – 8�254�2�26�76

г. Первомайск
Администрация исполкома горсовета (55213, г. Первомайск, ул.

Грушевского, 3)
Управление труда и соцзащиты населения (55213, ул.

Грушевского, 3)
Приемная начальника – 8�261�5�44�63
Городское общество инвалидов (55213, ул. Карла Маркса, 1)
Председатель – 8�261�4�23�19

г. Южноукраинск
Администрация исполкома горсовета (55000, г. Южноукраинск,

ул. Дружбы народов, 48)
Приемная – 8�236�5�55�65
Управление труда и соцзащиты населения (55000, ул. Дружбы

народов, 9)
Приемная начальника – 8�236�2�76�36
Городское общество инвалидов (55000, ул. Дружбы народов, 23)
Председатель – 8�236�5�12�28
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Рівненська область
Організації та установи, що опікується інвалідами

Рівненське обласне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів

33000, м. Рівне, вул. Замкова, 10�а/1, тел. (0362) 26�58�80
E�mail: royfszi@ukr.net

Головне управління праці та соціального захисту населення
33028, м. Рівне, вул. Словацького, 1, тел. (0362) 221�215

Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській
області

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 7, тел. (0362) 269�648

Обласний центр соціальних служб для молоді
33027, м. Рівне, вул. Орлова, 40, тел. (0362) 289�604, 280�743.

В області створена мережа центрів соціальних служб для молоді.
Всього їх 21, зокрема: обласний, 4 міських та 16 районних центрів
служб для молоді.

При центрах ССМ для молоді діють спеціалізовані формування:
– методкабінет;
– соціальні служби сім’ї;
– центр реабілітації дітей та молоді з особливими потребами;
– вечірні жіночі гімназії;
– соціальні служби товарного обміну безкоштовного обміну речей;
– телефони “Довір’я”;
– пошта “Довір’я”;
– мобільний пересувний консультпункт;
– клубні об’єднання;
– школи волонтерів.
Діяльність:
– соціальна підтримка молодої сім’ї;
– соціальна робота з жіночою молоддю;
– соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами;
– соціальна підтримка дітей�сиріт, які залишилися без піклування

батьків;
– соціальна робота з допризовною та призовою молоддю,

військовослужбовцями та членами їх сімей, службовцями за
призовом, молоддю, яка звільняється з лав ЗСУ;

– сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді;
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– соціальна робота із сільською молоддю;
– профілактика негативних явищ, правопорушень та злочинності

в молодіжному середовищі.

Обласний центр інвалідного спорту “Інваспорт”
33000, м. Рівне, вул. Поштова, 5, тел. 221�443, 262�631
Діяльність:
Реабілітація і зміцнення здоров’я інвалідів, залучення їх до

активного життя.
Центр працює у 4�х нозологіях: вади зору, вади слуху, вади

опорно�рухового апарату, розумові і фізичні вади (СО).
На базі обласного центру інвалідного спорту “Інваспорт”

функціонує спеціальна дитячо�юнацька реабілітаційна школа
(СДЮРСШ).

Інтернатні установи Рівненської області



495



496

Навчальні заклади системи Міністерства праці і соціального
захисту

Рокитнівське професійно�технічне училище № 7
342000, Рівненська область, смт Рокитне
вул. Міцкевича, 13, тел. (235) 22�291, 221�84
Спеціальність: штукатур

Радивилівське професійно�технічне училище № 27
35500, Рівненська область, м. Радивилів
Спеціальності: муляр, штукатур

Орендне підприємство санаторій “Червона калина”
35310, Рівненська обл., Рівненський р�н, с. Жобрин
E�mail: kalina@rivne.com
Головний лікар  26�28�83
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Головний бухгалтер 26�17�60
Приймальне відділення 18�485
“Червона калина” – один із молодших за віком в Україні курорт�

оздоровниця приваблює до себе відпочиваючих сучасним якісним
лікуванням, комфортним проживанням, високим сервісом
обслуговування.

Серед найсучасніших медичних технологій запроваджено
лікування поляризованим світлом. Обладнання фірми “” дає
можливості покращити стан імунної системи дітей та дорослих, що
особливо актуально для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, а
також успішно лікувати захворювання нервної системи, опорно�
рухового апарату, органів дихання, шкіряних захворювань та інше.

Рівненський міський територіальний центр медико�соціального
обслуговування та реабілітації інвалідів з порушенням опорно�
рухового апарату

33000, м. Рівне, вул. В.Чорновола, 40/56, тел./факс (0362) 260�
579, 265�970

Рівненський міський територіальний центр медико�соціального
обслуговування та реабілітації інвалідів з порушенням опорно�
рухового апарату (надалі – Центр) був створений 1 червня 1993 року
на базі міського товариства інвалідів.

На обслуговуванні в Центрі знаходяться 2561 інвалідів, які
призначені такими внаслідок вроджених аномалій розвитку,
захворювань, травм, військового та трудового калітства.

Основні заходи медико�соціальної реабілітації:
– медикаментозне лікування;
– фізіотерапевтичні процедури;
– лікувальна фізкультура та механотерапія;
– лікувальний масаж;
– тракційна терапія;
– мануальна терапія;
– лазотерапія;
– різні види рефлексотерапії;
– логопедовидна та психологічна реабілітація.

Рівненський обласний онкологічний диспансер
м. Рівне, вул. Олеся, 12
В РООД працює 51 лікар.
Ліжковий фонд онкологічного диспансеру:
Загальна кількість – 200 ліжок, в т.ч.:
· АIТ – 10 ліжок
· Хірургія №1 – 50 ліжок
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· Хірургія №2 – 30 ліжок
· Гінекологія – 30 ліжок
· Радіологія – 50 ліжок
· Хіміотерапія – 30 ліжок.
Поліклінічне відділення на 100 відвідувань за зміну.
РООД обслуговує 16 районів області, в кожному з яких є

онкологічні кабінети, дн приймає лікар�онколог і проводить роботу в
повному об’ємі згідно вимог “Положення про онкологічний
диспансер” (наказ МОЗ України №208 від 30.12.1992 року).

Дубенський міжрайонний онкодиспансер (Дубенський монастир
кармеліток)

Україна, 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка, 51, т.
(03656) 4�35�90, 4�19�30

Основними завданнями закладу є діагностика, спеціалізоване
виховання, диспансерний нагляд за онкохворими. Заклад опікується
населенням чотирьох районів: Дубенського, Млинівського,
Радивилівського, Демидівського та частини Здолбунівського. В
структурі закладу функціонують поліклінічне, хірургічне,
радіологічне відділення та господарська частина.

Ліжковий фонд онкодиспансеру складає 60 ліжок: 30 – хірургічне
відділення, 30 – радіологічне відділення.

В структурі поліклінічного відділення є хірургічний,
гінекологічний, рентгенодіагностичний кабінети, кабінет
функціональної діагностики, клінічна та патогістологічна
лабораторія, оргметодкабінет.

В хірургічному кабінеті ведеться диспансерне спостереження за
онкохворими, виконується близько 200 амбулаторних операцій на рік.

В хірургічному відділенні здійснюється ряд оперативних
втручань:

– на молочній залозі: секторальна резекція, радикальна
мастектомія;

– на шлунку: субтотальна резекція;
– на кишечнику: правобічна геміколектомія;
– гінекологічні: надпіхова ампутація матки з додатками,

екстирпація матки з додатками;
– видалення добро� то злоякісних новоутворень шкіри та інших

органів.
Клінічна лабораторія онкодиспансеру проводить гематологічні,

біохімічні, імунологічні, цитологічні, мікробіологічні дослідження.
Щоденно тут виконується близько 300 аналізів, за рік – понад 80 тис.

Відділення онкогематології Рівненської обласної дитячої лікарні
м. Рівне, вул. Київська, 60.
Завідуюча відділенням 28�98�10
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Єдине в області, яке проводить лікування онкохворих дітей віком
до 15 років. Розраховане на 20 ліжок�місць. На даний час на
диспансерному обліку знаходиться 42 дитини з онкогематологічними
захворюваннями. Більше 60 дітей проліковано. Ремісія пролікованих
дітей проводиться в санаторіях Моршина і Трускавця. 70�80% хворих
виліковуються. В рамках програм “Діти України” та “Діти –
онкологія” відділенню виділяються кошти на придбання
медикаментів першої необхідності.

Гематологічне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні
33027, м. Рівне, вул. Київська, 78�г
Надає допомогу стаціонарному та амбулаторному і ургентну

хворим з районів області та м. Рівне з патологією крові та
кровоносних органів.

Тут лікуються хворі з анеміями різних видів, лейкеміями,
лімфомами, геморагічними діатезами та іншими захворюваннями.

Рівненський обласний ендокринологічний диспансер
33018, м. Рівне, вул. Курчанова, 6
тел. (0362) 23�72�14
E�mail: roeb@rivne.com

Организации, работающие с инвалидами в Севастополе
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Херсонская область
1. Херсонская облгосадминистрация Председатель

облгосадминистрации ул. Площадь Свободы, 1 приемная т. 32�10�54
2. Заместитель по социальной политике Приемная т. 26�20�55
3. Херсонский горсовет Председатель горсовета Приемная т. 22�34�
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57 Секретарь т. 26�66�26
4. Справочная служба горисполкома г. Херсон, пр. Ушакова, 37 т.

22�32�43 Городской голова Приемная т. 22�34�46
5. Управление социальной политики г. Херсон, пр. Ушакова, 37 т.

26�33�83, 22�58�49
6. Главное управление труда и социальной защиты населения

Херсонской облгосадминистрации 73000 г. Херсон, ул. Карла Маркса,
13�а т. 22�54�37

7. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской
области 73000 г. Херсон, пр. Ушакова, 47 т. 22�30�74, 26�40�16

8. Управление по выплате пенсий Главного управления
Пенсионного фонда Украины в Херсонской области 73005 г. Херсон,
ул. 28�й Армии, 6 т. 55�50�66, 55�20�70

9. Центр по начислению и выплате пенсий и социальной помощи
73037 г. Херсон, ул. Рабочая, 115 т. 23�52�31

10. Управление МВД Украины в Херсонской области 73000, г.
Херсон, ул. Кирова, 4 т. 22�55�02, 22�38�91

11. Херсонский горотдел УМВД Украины в Херсонской области
73000 г. Херсон, ул. Маяковского, 10 т. 26�22�04, 24�80�77

12. Отдел ГАИ УМВД Украины в Херсонской области 73026 г.
Херсон, пр. Сенявина, 128 т. 43�25�35, 43�25�36, 43�25�79

13. Отдел ГАИ Херсонского горотдела УМВД Украины в
Херсонской области 73026 г. Херсон, Николаевское шоссе, 28�а т. 22�
54�70, 26�44�10

14. Прокуратура Херсонской области 73025, г. Херсон, ул.
Петренко, 33 т 42�02�69, 26�33�49, 28�15�69

15. УСБ Украины в Херсонской области 73000 г. Херсон, ул.
Кирова, 1 т. 42�21�29

16. Херсонское областное управление юстиции 73000 г. Херсон,
ул. Дзержинского, 11�а т. 26�45�76

17. Апелляционный суд Херсонской области 73000 г. Херсон, ул.
295�й Херсонской дивизии, 1�а т. 22�33�40, 42�01�05

18. Автовокзал 73000 г. Херсон, Николаевское шоссе, 2 т. 24�94�
03, 26�35�26

19. Железнодорожный вокзал 73026 г. Херсон, ул.
Привокзальная, 1 т. 53�20�08, 53�14�15, 53�22�44

20. Херсонское областное отделение Украинского Фонда
социальной защиты инвалидов 73000 г. Херсон, пер. 40 лет Октября,
5�а т. 49�94�32, 49�02�12

21. Херсонская областная организация Товарищества Красного
Креста Украины 73000 г. Херсон, ул. Московская, 30 т. 24�30�51, 26�
60�02
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22. Херсонское областное товарищество защиты прав потребителя
73000 г. Херсон, ул. Лавренева, 1 т. 29�23�00

23. Городской совет ветеранов 73000 г. Херсон, пр. Ушакова, 37 т.
49�05�51, 26�40�58, 22�34�75

24. Херсонское областное товарищество инвалидов 73000 пер. 40
лет Октября, 5�а т. 49�10�01

25. Херсонская областная больница “ХОСПИС” 73000 г. Херсон,
ул. Морская, 4 т. 42�09�67, 26�43�48, 42�09�71

26. Херсонский областной госпиталь инвалидов Великой
Отечественной войны 73000 г. Херсон, пр. Ушакова, 65 т. 49�04�69,
22�64�98

27. Херсонский областной центр медико�социальной экспертизы
73002 г. Херсон, ул. Перекопская, 153�б т. 55�15�22, 55�16�22

Адреса газет:
1. Редакція Всеукраїнського часопису “Благовіст”.
79044, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 85. Тел. (032)237�23�30
факс (032)237�23�30.
Електронна адреса: Blagowist@ukr.net
2. Редакція Всеукраїнського часопису соціальної реабілітації

інвалідів “Повір у себе”.
79000, м. Львів, пл. Маланюка, 6. Тел. (0322)72�36�42, (032)297�

17�70.
Електронна адреса: BELIEVE@is.Lviv.ua



503



504



505

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ

Професійна реабілітація осіб з особливими потребами стає однією
з визначальних умов їхньої максимальної адап�
тації та інтеграції в суспільне життя. Про�
відним закладом у здійсненні завдань про�
фесійної реабілітації інвалідів є державна
соціальна установа – Всеукраїнський центр
професійної реабілітації інвалідів Міністер�
ства праці та соціальної політики України.
Розташований він на базі реконструйовано�
го санаторію «Лютіж», що під Києвом, у ма�
льовничому місці посеред лісу, за кращими
світовими стандартами і принципами архітектур�
ної безбар’єрності.

Приємно вражає тут не тільки краса будівель, а й те, що все – від
пандусів, критих переходів, ліфтів, житлових кімнат, навчальних
класів та майстерень, клубу, їдальні, медико�оздоровчих і побуто�
вих приміщень, каплиці св.Миколая – максимально пристосовано
до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Все спря�
мовано на те, щоб кожен, відповідно до стану здоров’я та функціо�
нальних можливостей, міг зосередити свої зусилля на оволодінні
знаннями та професійними звичками.

Приймаючи людей з обмеженими фізичними можливостями, пра�
цівники центру здійснюють значний обсяг організаційних, методич�
них, соціально�психологічних, педагогічних, медичних та інших за�
ходів, спрямованих на реалізацію якісного процесу професійної ре�
абілітації, створення сприятливих умов для набуття робітничих про�
фесій і подальшої зайнятості, морального та духовного зростання.
Персонал супроводжує процеси навчання, проживання, дозвілля слу�
хачів, які, опановуючи вміння спілкуватися та жити в колективі,
вчаться узгоджувати свої інтереси та бажання з оточуючими, ста�
ють активними учасниками художньої самодіяльності, проводять
концерти, виставки, конкурси та дискотеки.

 Тут навчають таких робітничих професій, як оператор комп’ю�
терного набору, секретар керівника, соціальний робітник, вишиваль�
ниця, швачка, бджоляр, перукар, слюсар з ремонту автомобілів тощо.
По закінченні навчання видається свідоцтво державного зразка про
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присвоєння робітничої професії.
 Курсова професійно�технічна

підготовка інвалідів здійснюється
також за модульними навчальними
програмами, розробленими і переда�
ними Проектом ПРООН/МОП
«Впровадження гнучких програм
професійного навчання для безробі�
тних». Фінансування професійної
реабілітації осіб з обмеженими
фізичними можливостями – за раху�
нок коштів Фонду соціального захи�
сту інвалідів і Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних зах�
ворювань України. Повторно прой�
ти професійну реабілітацію за раху�
нок державного бюджету особа з об�
меженими фізичними можливостя�

ми може за висновком МСЕК. Зарахування інвалідів до центру за
рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб здійснюється на основі
контракту.

 Громадяни України з інвалідністю приймаються до ВЦПРІ згідно
із затвердженими Правилами прийому та направлення, і при прийомі
користуються рівними правами відповідно до своїх здібностей, на�
хилів та стану здоров’я.

 До установи приймаються громадяни України працездатного
віку із числа інвалідів I – III груп, які постійно проживають на те�
риторії України і перебувають на обліку в органах соціального за�
хисту населення, а також за висновком МСЕК потребують профес�
ійної реабілітації, не мають протипоказань для навчання та роботи
за професіями, яких тут навчають, мають документ державного
зразка про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітни�
чими професіями.

 Обмеженнями в прийомі на навчання осіб з інвалідністю є медичні
й вікові показники, а також вимоги щодо професійної придатності,
а протипоказаннями – стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади, які
унеможливлюють навчання.

 Відбором і направленням інвалідів займаються Міністерство
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праці та соціального захисту АР
Крим, Головні управління праці та
соціального захисту населення об�
ласних, Київської та Севасто�
польської міських держадмініст�
рацій. Ці установи формують базу
даних претендентів на навчання у
ВЦПРІ за поданням місцевих (рай�
онних і міськрайонних) управлінь
праці та соціального захисту насе�
лення, обласних відділень Фонду
соціального захисту інвалідів та
центрів зайнятості, а також
підприємств, установ, організацій, громадських організацій
інвалідів.

 Документи та заяву про вступ до центру особи з інвалідністю по�
дають органам праці та соціального захисту населення за місцем про�
живання. Окрім того, особи, яких направляють до ВЦПРІ регіональні
органи Фонду соціального захисту інвалідів і Державної служби зай�
нятості, а також підприємства, установи, організації, громадські
організації інвалідів, додають до заяви гарантійний лист�рекомен�
дацію.

 Інвалідів унаслідок нещасних випадків на виробництві та про�
фесійних захворювань відбирає і направляє до Центру Фонд соціаль�
ного страхування від нещасних випадків на виробництві та профес�
ійних захворювань України.

 Міністерство праці та соціального захисту АР Крим, Головні уп�
равління праці та соціального захисту населення надсилають відпо�
відний пакет документів разом із направленням до ВЦПРІ, де вони
потрапляють до постійно діючої приймальної комісії, яку очолює
директор центру.

 Ця комісія реєструє і в десятиденний термін розглядає надіслані
регіональними органами праці та соціального захисту населення
документи кандидатів, виносить рішення, комплектує із вступників
навчальні групи за робітничими професіями згідно з плановими об�
сягами набору на поточний рік. Якщо ж кількість вступників пере�
вищує заплановані обсяги набору, кандидати, чиї дані відповідають
вимогам прийому, беруться на облік як резерв для комплектування
наступних навчальних груп.
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Інваліди, які виявили бажання пройти професійну реабілітацію
в Центрі, повинні подати в регіональні органи праці та соціального
захисту населення:

1. Особисту заяву із зазначенням обраної робітничої професії (із
числа тих, за якими здійснюється навчання у Центрі). В особистій
заяві подаються дані про допоміжні засоби пересування (якщо ма�
ються).

2. Медичний висновок за місцем проживання про стан здоров’я:
терапевт, неврапотолог, хірург, ортопед, онколог (при необхідності),
психіатр (при необхідності, з зазначенням коду захворювання), ото�
ларинголог, офтальмолог, проктолог (для слухачів у віці більше 30
років), дерматовенеролог, інфекціоніст. Окремо зазначити перелік
супутніх захворювань. Діагнози повинні бути сформульовані згідно
з класифікацією, затвердженою МОЗ. Окремо зазначити інваліди�
зуючий діагноз.

3. Довідка про освіту: копії одержаних дипломів, атестатів, копія
трудової книжки (якщо мається).

4. Автобіографія (заповнюється слухачем самостійно).
5. Копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності.
6. Індивідуальна програма реабілітації інваліда, видана МСЕК із

зазначенням діагнозу, за яким встановлена група інвалідності (по�
силання на конкретний державний документ).

7. Дані про проходження інвалідом курсів з медичної або фізич�
ної реабілітації за останні 3 роки (якщо маються).

8. Дані про проходження інвалідом курсів з трудової та соціаль�
но�психологічної реабілітації за останнї 3 роки (якщо маються).

9. Фото 3х4 см.
10. Копія паспорту.
11. Номер домашнього телефону або номер телефону контактної

особи.
12. Рекомендації місцевих органів державної служби зайнятості

щодо професійної придатності до обраної робітничої професії.
13. Пропозиція місцевих органів державної служби зайнятості

щодо конкретного місця працевлаштування слухача за професією,
набутою після навчання в Центрі.

До Центру не приймаються особи без довідки про епідеміологічне
оточення, виданої за місцем проживання, а також без довідки про
санацію ротової порожнини (подають по прибутті до Центру).
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Основними завданнями Центру є:
надання інвалідам послуг щодо професійної реабілітації, орієн�

таціїї, виробничої адаптації відповідно до медичних висновків та
потреб ринку праці;

підвищення кваліфікації фахівців з питань професійної реабілі�
тації інвалідів;

розроблення та впровадження, в тому числі зарубіжних, передо�
вих методик професійної реабілітації інвалідів;

розроблення, наукове супроводження і впровадження нових реа�
білітаційних технологій;

професійне навчання інвалідів для подальшої їх зайнятості з ура�
хуванням потреб ринку праці та створення навчально�методичної та
матеріально�технічної баз для реалізації комплексу заходів з про�
фесійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації
інвалідів;

сприяння ефективному працевлаштуванню інвалідів у відповід�
ності до професії та попиту ринку праці;

надання інформаційно�консультативних послуг інвалідам, гро�
мадським організаціям інвалідів, підприємствам, організаціям з
питань професійної та соціальної реабілітації інвалідів;

оцінка результатів професійної реабілітації інвалідів;
координація роботи, науковий та методичний супровід регіональ�

них та місцевих центрів професійної та соціальної реабілітації;
здійснення науково�практичного співробітництва з питань про�

фесійної реабілітації інвалідів з науково�дослідними установами, а
також із закордонними центрами, фондами, державними та гро�
мадськими організаціями;

здійснення інформаційно�аналітичної діяльності щодо стану та
перспектив професійної реабілітації інвалідів в Україні;

організація та проведення науково�практичних конференцій, се�
мінарів з питань професійної та соціальної реабілітації інвалідів, в
тому числі міжнародних.

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів.

Адреса: Київська область, Вишгородський район,
с. Лютіж, 07352,

Тел/факс 8;04496;40;0;11.
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ГОЛОВНОЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ
«ХАДЖИБЕЙ»

ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ  3 КОМПЛЕКСА

Комплекс №1, базовый.
Расположение: с. Усатово, Одес�

ской обл.Профиль лечения: тяже�
лые патологии нервной системы и
опорно�двигательного аппарата.
Принимаются дети возрастом от 1,5
до 10 лет.Размещение: в 2�х,  4�х ме�
стных комнатах, Т, У, Д – на этаже,
родителей с детьми � в 2�х местных комнатах.

Комплекс №2
Расположение: в с. Холодная бал�

ка Одесской обл., в реликтовом пар�
ке. Профиль лечения: органическая
патология нервной системы и заболе�
вания опорно�двигательного аппара�
та. Принимаются дети возрастом от
10 до 15 лет.Размещение: в 2�, 4�мес�
тных комнатах, Т, У, Д; в 6�8�мест�
ных комнатах, Т, У, Д – на этаже.
Лечебно�диагностическая база: водо�

грязелечение; массажи, лечебная гимнастика, механотерапия; электроле�
чение; ортопедическая профилактика и лечение; рефлексотерапия, психо�
лого�педагогическая и логопедическая коррекция.

Комплекс №3,
Отделение реабилитации детей с

заболеваниями глаз.
Расположение: в курортном рай�

оне г. Одессы.Профиль лечения: оф�
тальмологический. Принимаются
дети возрастом от 5 до 15 лет.Разме�
щение: в 2�4�местных номерах, Т, У,
Д; 6�8�местных комнатах, Т, У, Д –
на этаже.
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