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ко-соціальної експертної комісії про наявність в інваліда медичних 
показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність 
протипоказань до керування ним, а також документи, що дода-
ються до заяви:

– копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для 
дітей-інвалідів – копія медичного висновку; 

– паспорт (для інваліда, законного представника недієздатно-
го інваліда, дитини-інваліда), який після перевірки паспортних да-
них, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва 
про народження (для дитини-інваліда);

– довідка про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду 
та члену сім’ї, якому передається право користування автомобі-
лем, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-ін-
валіда (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається 
заявнику);

– документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, ін-
шої особи, яким передається право користування автомобілем;

– для інвалідів I, II і III групи з числа учасників ліквідації на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорно-
бильської катастрофи – копія посвідчення про належність до 
категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факто-
рів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров’я 
зразка щодо спроможності інваліда керувати автомобілем (для 
інвалідів I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно); 

– для інвалідів від загального захворювання або захворюван-
ня, отриманого під час проходження військової служби чи служби 
в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових 
формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойо-
вих діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіаліс-
тичною Японією, – довідка, видана військкоматом, інші документи 
(копія партизанського квитка), що підтверджують таку участь (ви-
дається військкоматом на запит головного чи районного управлін-
ня соціального захисту), або посвідчення інваліда війни; 

– для інвалідів унаслідок трудового каліцтва – копія акта про 
нещасний випадок на виробництві або акта розслідування про-
фесійного захворювання і довідка про перебування на обліку у 
Фонді соціального страхування;

– для недієздатних інвалідів – копія рішення суду про визна-
ння інваліда недієздатним та копія рішення (розпорядження) про 
встановлення над ним опіки; 

– для малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів, позбавлених 
батьківського піклування, – копія рішення (розпорядження) про 
встановлення опіки та піклування. 

Для взяття на облік на отримання автомобіля інвалід, закон-
ний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає до 
районного управління соціального захисту за місцем реєстрації, а 
інвалід унаслідок трудового каліцтва – до відділення виконавчої 
дирекції, заяву, форма якої затверджується Мінсоцполітики.
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Порядок проведення огляду особи медико-
соціальною експертною комісією

Медико-соціальна експертиза проводиться після повного 
медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оці-
нювання соціальних потреб інваліда, визначення клініко-функці-
онального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержан-
ня результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності 
даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, 
обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими 
вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Комісія проводить засідання у повному складі і колегіально 
приймає рішення. Відомості щодо результатів експертного огляду 
і прийнятих рішень вносяться до акта огляду та протоколу за-
сідання комісії, що підписуються головою комісії та її членами і 
засвідчуються печаткою.

Комісія видає особі, яку визнано інвалідом або стосовно якої 
встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та 
індивідуальну програму реабілітації і надсилає у триденний строк 
виписку з акта огляду комісії органові, в якому інвалід перебуває 
на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги, 
що призначається замість пенсії, та разом з індивідуальною про-
грамою реабілітації – органові, що здійснює загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, виписку з акта огляду комісії 
про результати визначення ступеня втрати професійної працездат-
ності у відсотках та потреби у наданні додаткових видів допомоги.

Копія індивідуальної програми реабілітації надсилається та-
кож лікувально-профілактичному закладові і органові праці та 
соціального захисту населення за місцем проживання інваліда. 
За місцем роботи зазначених осіб надсилається повідомлення 
щодо групи інвалідності та її причини, а у разі встановлення 
ступеня втрати професійної працездатності – витяг з акта огляду 
комісії про результати визначення ступеня стійкої втрати про-
фесійної працездатності у відсотках та потреби у додаткових 
видах допомоги.

Видача особі, яку визнано інвалідом або стосовно якої вста-
новлено факт втрати професійної працездатності, виписки з акта 
огляду комісії на руки забороняється.

Які існують причини інвалідності і як вони 
впливають на встановлення групи?

Відповідно до Положення про порядок , умови та критерії 
встановлення інвалідності, що затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317 причинами ін-
валідності є:

1. загальне захворювання;
2. інвалідність з дитинства;
3. нещасний випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше 

ушкодження здоров’я); 
4. професійне захворювання;

5. поранення, контузії, каліцтва, захворювання: – одержа-
ні під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової 
служби (службових обов’язків) чи пов’язані з перебуванням на 
фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях, підпільних органі-
заціях і групах та інших формуваннях, що визнані такими згідно 
із законодавством, в районі воєнних дій на прифронтових діль-
ницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-
морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час;

– одержані під час захисту Батьківщини, виконання інших 
обов’язків військової служби, пов’язаних з перебуванням на фрон-
ті в інші періоди;

– одержані в районах бойових дій у період Великої Вітчиз-
няної війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового 
озброєння у повоєнний період, а також під час виконання робіт, 
пов’язаних з розмінуванням боєприпасів часів Великої Вітчизняної 
війни незалежно від часу їх виконання;

– одержані у неповнолітньому віці внаслідок воєнних дій гро-
мадянських і Великої Вітчизняної воєн та в повоєнний період;

– пов’язані з участю у бойових діях та перебуванням на тери-
торії інших держав;

– пов’язані з виконанням службових обов’язків, ліквідацією 
наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних 
випробувань, з участю у військових навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами;

– одержані внаслідок політичних репресій;
– пов’язані з виконанням обов’язків військової служби або 

службових обов’язків з охорони громадського порядку, боротьби 
із злочинністю та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

6. А також захворювання: 
– отримані під час проходження військової служби чи служби 

в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових 
формуваннях;

– пов’язані з впливом радіоактивного опромінення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;

– одержані в період проходження військової служби і служби 
в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах 
і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв’язку.

Причини інвалідності, які встановлюються при проходженні 
МСЕК впливають на пільги, що встановлені для кожної окремої 
категорії, та розмір і вид пенсій та допомог.

Які відмінності між підгрупою А та Б  
першої групи інвалідності

Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залеж-
но від міри втрати здоров’я інваліда та обсягів потреби в постій-
ному сторонньому догляді, допомозі або диспансерному нагляді. 

До підгрупи А першої групи інвалідності належать особи з 
виключно високою мірою втрати здоров’я, надзвичайною залеж-
ністю від постійного стороннього догляду, допомоги або диспан-

серного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самооб-
слуговування. 

До підгрупи Б першої групи інвалідності належать особи з ви-
сокою мірою втрати здоров’я, значною залежністю від інших осіб 
у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій і 
які частково здатні до виконання окремих елементів самообслу-
говування. 

Особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комі-
сіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється кате-
горія «дитина-інвалід», а особам у віці до 18 років з виключно 
високою мірою втрати здоров’я та з надзвичайною залежністю від 
постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного на-
гляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування, 
– категорія «дитина-інвалід» підгрупи А.

Санаторно-курортне забезпечення інвалідів
Забезпечення інвалідів путівками на санаторно-курортне ліку-

вання регулюється Порядком забезпечення санаторно-курортними 
путівками деяких категорій громадян органами праці та соціаль-
ного захисту населення затверджений Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 22.02.2006 року №187.

Відповідно до даного Порядку органи праці та соціального 
захисту населення забезпечують інвалідів усіх категорій за раху-
нок коштів державного бюджету передбачених Міністерством со-
ціальної політики безплатними путівками до санаторно-курортних 
закладів.

Особи, які хочуть отримати путівку на санаторно-курортне 
лікування повинні перебувати на обліку в органах праці та со-
ціального захисту населення для санаторно-курортного лікування 
за зареєстрованим місцем проживання. Працюючі особи та особи, 
що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, мо-
жуть також забезпечуватися путівками за місцем основної роботи.

Крім того, осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випад-
ком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує 
путівками Фонд соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань, на підставі висновку 
МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками вироб-
ничої травми чи професійного захворювання.

Інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства за-
безпечуються путівками в порядку черговості в міру надходження 
путівок. Для одержання путівки подається заява та медична довід-
ка лікувальної установи за формою N 070/о. 

 
Перелік документів, які необхідні  

для отримання автомобіля
Дане питання регулюється Порядком забезпечення інвалідів 

автомобілями затвердженим Постановою Кабінету міністрів Украї-
ни від 19.07.06р. №999. Відповідно до даного Порядку підставою 
для забезпечення інвалідів автомобілями є заява, висновок меди-


