
Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших категорій населення технічними та
іншими засобами реабілітації

Згідно із змінами внесеними до Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” 22.12.2011, постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 №

321 „Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалдів та інших окремих категорій населення,

переліку таких засобів” затверджено зміни щодо забезпечення інвалідів та інших категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.

Зазначений Порядок передбачає забезпечення інвалідів, дітей- інвалідів та інших категорій населення технічними та
іншими засобами реабілітації.

Згідно з Порядком інваліди самі обирають виробника та комплектацію технічного засобу реабілітації.

Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до індивідуальної
програми реабілітації. Зазначеними засобами (крім засобів пересування) забезпечуються також діти віком до 18
років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату.

До технічних та інших засобів реабілітації належать:

-           протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття;

-           спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

-           засоби пересування;

-           допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення, підйому;

-           меблі та оснащення;

-           спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Особи похилого віку, а також ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної
пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для
самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами
для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Інваліди, діти-інваліди, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права їх продажу,
дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.

На 01.01.2013 на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації по області перебуває 12595
інвалідів (на кінець 2011 – 8438 осіб).

Згідно з соціальними ініціативами Президента України протягом 2012 року технічними та іншими засобами реабілітації
забезпечено 100% населення області, які перебували на обліку на 01.05.2012 та звернулись до рай(міськ)управлінь по
жовтень 2012 року.

Інші особи, які звертались за ТЗР протягом листопада – грудня 2012 року будуть забезпечуватись протягом 1 кварталу
2013 року.


