
ПАМ’ЯТКА (для учасників бойових дій)  

з ПОРЯДКУ  

забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими 

засобами реабілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.04.2012 № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 14 квітня 2021 р. № 362) 

Для забезпечення засобами реабілітації учасники бойових дій подають до 

структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у 

мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів, сільських, 

селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (органів соціального 

захисту населення) або до центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) 

заяву про забезпечення засобів реабілітації (виплату компенсації) за формою, 

затвердженою Міністерством соціальної політики України, у паперовій формі або 

через Електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи 

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

електронних послуг (п.14 Порядку). 

Для взяття на облік разом із заявою подаються:  

 документ, що посвідчує особу; 

 копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними 

про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН); 

 рішення військово-лікарської комісії (далі - ВЛК) чи висновок лікарсько-

консультативної комісії закладу охорони здоров’я (далі - ЛКК) державної чи 

комунальної форми власності (для учасників бойових дій, постраждалих, яким 

не встановлено інвалідність); 

 витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального 

підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), 

видану командиром військової частини (начальником територіального 

підрозділу), або копію іншого документа з відомостями про участь в 

антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі та у період 

проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи 

безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України (для осіб, визначених пунктами 19-23 частини першої статті 6 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яким не 

встановлено інвалідність. 

Законний представник заявника (у разі наявності) подає документи, що 

посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження (п.14 

Порядку). 

 Днем звернення за засобами реабілітації вважається дата подання заяви про 

забезпечення засобами реабілітації разом з документами (п.16 Порядку). 


