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З метою організації забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення повідомляємо про необхідність виконання та використання 

в роботі Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб 

з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і 

виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби 

реабілітації (далі - Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.04.2012 № 321 (зі змінами, що набрали чинності 01.06.2021).  

Пунктом 14 Порядку визначено, що облік осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю, інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації або виплату компенсації, ведеться 

у централізованому банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних) 

шляхом формування електронної особової справи особи у банку даних (далі - 

електронна особова справа).  

Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або 

виплати компенсації особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа 

або їх законні представники подають до структурних підрозділів з питань 

соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних 

у містах (у разі їх утворення) рад або до центрів надання адміністративних 

послуг заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) за 

формою, затвердженою Мінсоцполітики, у паперовій формі або через 

Структурні підрозділи 

соціального захисту населення 

обласних та Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Асоціація міст України 
вул. Січових Стрільців, 73 м. Київ, 04053 

 

ДП “ІОЦ Міністерства 

соціальної політики України” 
пр-т Любомира Гузара 7, м. Київ, 

03065 
 

Щодо організації забезпечення 

технічними та іншими засобами 

реабілітації 
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електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи 

(далі - електронний кабінет особи) або через Єдиний державний веб-портал 

електронних послуг.  

Скановані копії заяв про забезпечення засобом реабілітації (виплату 

компенсації) та документи, зазначені у пункті 14 цього Порядку, 

завантажуються у день їх подачі органом соціального захисту населення 

(ЦНАП) до електронної особової справи. 

Особова справа особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи 

формується в територіальному відділенні Фонду з документів, на підставі яких 

відбулося забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. 

Наразі для реалізації передбаченого Порядком обміну між 

інформаційними системами поданих особами з інвалідністю пакетів 

документів, Державним підприємством „Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України” доопрацьовується програмний 

комплекс „Соціальна громада” (далі – Програмний комплекс).   

До моменту запуску вищезазначеного функціоналу Програмного 

комплексу просимо здійснювати передачу сканованих копій заяв про 

забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) та документів на 

опрацювання до територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів 

захищеними каналами зв’язку за електронними адресами, що надані в додатку.   

Для обміну використовувати виключно поштові адреси, що були надані з 

Модулем шифрування ПК Криптосервер. Листи надіслані з адрес з доменним 

ім’ям відмінним від @ioc.gov.ua поштовим сервером не обслуговуються.   

У випадку відсутності налаштування захищених каналів зв’язку та 

поштової скриньки необхідно звернутися до Державного підприємства 

„Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики 

України”.  

У разі відсутності Модуля шифрування та підключення до захищених 

каналів зв’язку необхідно звернутися з інформаційним запитом (листом або 

через електронний сервіс подання заявки, розміщений за посиланням 

https://em.ioc.gov.ua) щодо підключення до криптомережі Мінсоцполітики. 

 

Додаток 1 файл (.xls) 

 

 

Перший заступник Міністра                                                           Євген КОТИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

Нездолій А, 289-54-06 
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