
Порівняльна таблиця  

до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2022 № 390 

Попередня редакція Нова редакція 

Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю 

(постанова КМУ від 23.05.2007 № 757) 

14. МСЕК або ЛКК під час чергового огляду особи з інвалідністю чи 

дитини з інвалідністю за зверненням реабілітаційної установи або у 

порядку нагляду за виконанням індивідуальної програми, але не 

рідше ніж один раз на два роки, переглядає реабілітаційні заходи, 

передбачені індивідуальною програмою. 

14. МСЕК або ЛКК під час чергового огляду особи з інвалідністю чи 

дитини з інвалідністю за зверненням реабілітаційної установи або у 

порядку нагляду за виконанням індивідуальної програми переглядає 

реабілітаційні заходи, передбачені індивідуальною програмою, та за 

результатами їх перегляду коригує індивідуальну програму або 

складає нову індивідуальну програму. 

Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності 

(постанова КМУ від 03.12.2009 № 1317) 

13. Ступінь втрати працездатності військовослужбовців і 

військовозобов'язаних у період проходження ними служби (зборів) 

встановлюється у відсотках з метою виплати страхових сум за 

державним обов'язковим особистим страхуванням у день розгляду 

комісією таких документів: 

 

1) копії свідоцтва про хворобу, виданого за затвердженою 

Міноборони формою військово-лікувальним закладом або районним 

військовим комісаріатом у разі визнання військово-лікарською 

комісією військовослужбовця або військовозобов'язаного в період 

проходження служби (зборів) не придатним за станом здоров'я для 

подальшого проходження служби (зборів) унаслідок поранення 

(контузії, травми або каліцтва), захворювання. Ступінь втрати 

працездатності застрахованого військовослужбовця або 

військовозобов'язаного встановлюється з дня проведення військово-

лікарською комісією його огляду, але не пізніше дати звільнення 

такого військовослужбовця або військовозобов'язаного з військової 

служби; 

 

 

13. Ступінь втрати працездатності військовослужбовців і 

військовозобов'язаних у період проходження ними служби (зборів) 

встановлюється у відсотках з метою виплати страхових сум за 

державним обов'язковим особистим страхуванням у день розгляду 

комісією таких документів: 

 

1) копії свідоцтва про хворобу, виданого за затвердженою 

Міноборони формою військово-лікувальним закладом або 

територіальним центром комплектування та соціальної 

підтримки у разі визнання військово-лікарською комісією 

військовослужбовця або військовозобов'язаного в період 

проходження служби (зборів) не придатним за станом здоров'я для 

подальшого проходження служби (зборів) унаслідок поранення 

(контузії, травми або каліцтва), захворювання. Ступінь втрати 

працездатності застрахованого військовослужбовця або 

військовозобов'язаного встановлюється з дня проведення військово-

лікарською комісією його огляду, але не пізніше дати звільнення 

такого військовослужбовця або військовозобов'язаного з військової 

служби; 

 



2) довідки про придатність військовослужбовця або 

військовозобов'язаного до військової служби, що видана 

військоволікувальним закладом або районним закладом чи 

військовим комісаріатом за затвердженою Міноборони формою, 

якщо: 

… 

2) довідки про придатність військовослужбовця або 

військовозобов'язаного до військової служби, що видана 

військоволікувальним закладом або територіальним центром 

комплектування та соціальної підтримки за затвердженою 

Міноборони формою, якщо: 

… 

Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України 

(постанова КМУ від 08.03.2022 № 225) 

відсутній 3. Повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану 

на території України, переноситься на строк після припинення або 

скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його 

припинення або скасування за умови неможливості направлення: 

 

осіб з інвалідністю та осіб, яким встановлено ступінь втрати 

професійної працездатності (у відсотках), лікарсько-

консультативною комісією на медико-соціальну експертизу 

відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 

2009 р. № 1317; 

 

дітей з інвалідністю лікарем до лікарсько-консультативної комісії 

відповідно до Порядку встановлення лікарсько-консультативними 

комісіями інвалідності дітям, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 917 (Офіційний вісник 

України, 2013 р., № 100, ст. 3666). 

 

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності 

(у відсотках) продовжується до останнього числа шостого місяця 

після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо 

раніше не буде проведено повторний огляд. 

 

У разі коли в індивідуальній програмі реабілітації особи з 

інвалідністю, дитини з інвалідністю встановлений строк повторного 

огляду, що припав на період дії воєнного стану на території України, 



та в особи з інвалідністю відсутня можливість пройти медико-

соціальну експертну комісію, а в дитини з інвалідністю - лікарсько-

консультативну комісію закладу охорони здоров’я, їх індивідуальна 

програма реабілітації продовжується до останнього числа шостого 

місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, 

якщо раніше не буде проведено повторний огляд і не отримано 

відповідну індивідуальну програму реабілітації. 

 


