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Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю та низка інших міжнародних 
документів з прав людини, ратифікованих Україною, встановлюють вимоги за 
всіма сферами життєдіяльності, реалізація яких повною мірою забезпечить 
рівноправність людей з інвалідністю в суспільстві.

Усупереч зазначеному, слід констатувати високий рівень зубожіння, соці-
альної та правової незахищеності громадян з інвалідністю в нашій державі, 
який суттєво ускладнюється військовими діями та пандемією COVID-19. Про 
це свідчать і дані Моніторингової Місії ООН.

Головною причиною такої критичної ситуації є проблемність у формуван-
ні та реалізації державної політики стосовно соціальних і правових проблем 
людей з інвалідністю, зокрема невиконання Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю, недостатня участь громадянського суспільства в цій сфері та не-
дотримання вимог чинного законодавства у зв’язку з відсутністю контролю за 
його виконанням тощо.

Додатково на все це накладається фактор бідності, зумовлений критично 
низькими доходами цих людей та їхніх сімей, відсутністю реальних можливо-
стей для самореалізації.

Виправлення ситуації потребує не одного року та величезної кількості ре-
сурсів: людських, фінансових тощо.

Значимим чинником підтримки людей з інвалідністю, їх правової і соціаль-
ної захищеності є знання законодавства, яке стосується їхніх проблем та реа-
лізації прав (зокрема щодо гарантій, пільг та послуг). Адже для значної части-
ни людей з інвалідністю та їхніх близьких відповідні законодавчі гарантії дають 
можливість виживати в нинішніх складних умовах.

Цей Довідник опрацьований командою Національної Асамблеї людей з ін-
валідністю України на виконання 21 статті Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю та забезпечує інформаційну доступність із питання прав людей з 
інвалідністю.

У Довіднику представлено інформацію про більшість видів гарантій, пільг і 
послуг, встановлених законодавством для людей з інвалідністю, дітей з інва-
лідністю та членів їхніх сімей.

Валерій СУШКЕВИЧ,
Голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України
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Як користуватися Довідником
Довідник складається з переліку понад ста гарантій, пільг і послуг, передбачених 

законодавством для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та членів їхніх сімей. 
Наявність у тієї чи іншої категорії осіб відповідного права позначена знаком плюс «+».

Слід зауважити, що законодавство швидко змінюється, а тому, перед тим, як вимагати 
від органу влади реалізувати те чи інше гарантоване Вам законом право, радимо 
ознайомитися з нормативно- правовими актами, в яких визначено відповідні права. Такі 
нормативно-правові акти зазначені в Довіднику після конкретного виду гарантій, пільг 
і послуг. З усіма нормативно-правовими актами Ви маєте можливість ознайомитися на 
офіційному вебпорталі Верховної Ради України (www.zakon.rada.gov.ua/laws/main/a).

Під час користування Довідником слід врахувати, що в ньому наведено не всі, 
однак більшість гарантій, пільг і послуг, передбачених законодавством для осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю та членів їхніх сімей. Зокрема до Довідника включено 
найбільш значущі та актуальні гарантії, пільги і послуги, які визначено законами України 
(здебільшого без спеціальних законів), наказами й актами Уряду та центральних органів 
виконавчої влади і поширюються на всю територію України. На місцевому рівні органами 
влади можуть прийматися додаткові рішення стосовно гарантій, пільг та послуг. Такі 
види підтримки не включено до Довідника, оскільки вони стосуються населення тієї 
території, на яку поширюється юрисдикція місцевого органу влади.
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

І. Позачергове обслуговування/першочерговий перетин державного кордону/адмінмежі/лінії розмежування в умовах карантину

1. Право на позачергове обслугову-
вання в будь-яких касах, а також на
підприємствах, в установах та орга-
нізаціях усіх форм власності та під-
порядкування, які надають будь-які
послуги населенню (стаття 38 Закону
України «Про основи соціальної захи-
щеності осіб з інвалідністю в Україні»)

Підприємства, установи та 
організації усіх форм влас-
ності та підпорядкування, 
фізичні особи-підприємці, 
що надають будь-які послу-
ги населенню

+ + + + +
Не більше однієї 

особи, яка 
супроводжує 

особу з 
інвалідністю  

І групи або дитину 
з інвалідністю

2. Право на пріоритет перед іншими
особами на проходження передбаче-
них законодавством видів контролю
в пунктах пропуску через державний
кордон України, контрольних пунктах
в’їзду на тимчасово окуповані терито-
рії та виїзду з таких територій (стаття
38 Закону України «Про основи соці-
альної захищеності осіб з інвалідністю
в Україні») (особи з інвалідністю, які
прямують на лікування, за наявності
підтвердних документів, особи з інва-
лідністю першої групи та діти з інва-
лідністю)

Підрозділи охорони держав-
ного кордону

+ + + + +
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

3. Право на тимчасовий виїзд з України на
строк до одного місяця та більше дитини
з інвалідністю, без нотаріально посвідче-
ної згоди одного з батьків під час пред’яв-
лення таких документів або їх копій, зас-
відчених нотаріально чи органом, який їх
видав:

– довідки, виданої органом держав-
ної виконавчої служби, приватним
виконавцем, про наявність забор-
гованості із сплати аліментів (у разі
коли сукупний розмір заборгованості
перевищує суму відповідних плате-
жів за три місяці);

– документа, виданого лікарсько-кон-
сультативною комісією лікуваль-
но-профілактичного закладу, в поряд-
ку та за формою, встановленими МОЗ
(у разі коли сума заборгованості по
аліментах становить понад три місяці,
але не перевищує чотирьох місяців)
(постанова Кабінету Міністрів України
від 27.01.1995 № 57 «Про затверджен-
ня Правил перетинання державного
кордону громадянами України»)

Підрозділи охорони державно-
го кордону

– – – + +
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

ІІ. Матеріальне забезпечення

4. Право на пенсію та інші доплати (За-
кон України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», «Про
пенсійне забезпечення» та інші закони)
(за наявності необхідного страхового
стажу, що не є обов’язковим для дітей з
інвалідністю, та у разі втрати годуваль-
ника)

Заява подається заявником 
до територіального органу 
Пенсійного фонду України 
через структурний підрозділ, 
який здійснює прийом та об-
слуговування осіб 

+ + + +
Призначається 

особі, яка 
здійснює 
догляд за 
дитиною з 

інвалідністю

+ 
Призначається 

особі,
яка здійснює 

догляд

5. Право на призначення дострокової
пенсії за віком після досягнення 50 ро-
ків та за наявності не менше ніж 15 ро-
ків страхового стажу матерям осіб з
інвалідністю з дитинства, які виховали
їх до шестирічного віку (стаття 115 За-
кону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування») (при
цьому до числа інвалідів з дитинства
належать також діти-інваліди віком до
16 років). За вибором матері або в разі її
відсутності, якщо виховання п’ятьох або
більше дітей чи дитини з інвалідністю
здійснювалося батьком, йому призна-
чається дострокова пенсія за віком піс-
ля досягнення 55 років та за наявності
страхового стажу не менше ніж 20 років

Заява подається заявником 
до територіального органу 
Пенсійного фонду України 
через структурний підрозділ, 
який здійснює прийом та об-
слуговування осіб 

– – – – + 
Призначається 

особі,
яка здійснювала 

догляд за 
інвалідом з 
дитинства
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

6. Право на державну соціальну допо-
могу особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю і надбавку на до-
гляд (Закон України «Про державну со-
ціальну допомогу особам з інвалідністю
з дитинства та дітям з інвалідністю», по-
становою Кабінету Міністрів України від
03 лютого 2021 р. № 79 «Деякі питання
призначення і виплати державної соці-
альної допомоги особам з інвалідністю
з дитинства та дітям з інвалідністю»)

Заяви з документами прийма-
ються уповноваженими поса-
довими особами виконавчого 
органу сільської, селищної, 
міської ради та посадовими 
особами центру надання ад-
міністративних послуг, які 
передають їх протягом трьох 
робочих днів із дати надхо-
дження до відповідного ор-
гану соціального захисту на-
селення

+
Тільки
особам

з інвалідністю 
з дитинства

+
Тільки
особам

з інвалідністю 
з дитинства

+
Тільки
особам

з інвалідністю 
з дитинства

+
Призначається 

особі, яка 
здійснює 
догляд за 
дитиною 
інвалідом

+ 
Призначається 

особі, яка здійснює 
догляд

7. Право на державну соціальну допомо-
гу особам, які не мають права на пен-
сію, та особам з інвалідністю, а також на
надбавку на догляд (Закон України «Про
державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та осо-
бам з інвалідністю», постанова Кабінету
Міністрів України від 02.04.2005 № 261
«Про затвердження Порядку призначен-
ня і виплати державної соціальної до-
помоги особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю і дер-
жавної соціальної допомоги на догляд»
(тільки для осіб з інвалідністю, крім осіб
з інвалідністю з дитинства, які не мають
страхового стажу, середньомісячний
сукупний дохід яких за останні шість
календарних місяців або два квартали,

Заяви з документами при-
ймаються уповноваженими 
посадовими особами вико-
навчого органу сільської, 
селищної, міської ради та 
посадовими особами центру 
надання адміністративних 
послуг, які передають їх про-
тягом трьох робочих днів із 
дати їх надходження відпо-
відному органу соціального 
захисту населення

+
Крім осіб

з інвалідністю
з дитинства

+
Крім осіб

з інвалідністю
з дитинства

+
Крім осіб

з інвалідністю
з дитинства

– –
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

що передують місяцю звернення за при-
значенням допомоги, не перевищує про-
житковий мінімум, визначений для осіб, 
які втратили працездатність, крім осіб з 
інвалідністю I групи та дітей померлого 
годувальника)

8. Право на державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям (Закон України
«Про державну соціальну допомогу мало-
забезпеченим сім’ям», постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 24.02.2003 № 250
«Про затвердження Порядку призначення
і виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям») (тільки мало-
забезпеченим сім’ям, одиноким особам з
інвалідністю, які з поважних або незалеж-
них від них причин мають середньомісяч-
ний сукупний дохід нижчий від прожитко-
вого мінімуму для сім’ї)

Заяви з документами прийма-
ються уповноваженими поса-
довими особами виконавчого 
органу сільської, селищної, 
міської ради та посадовими 
особами центру надання адмі-
ністративних послуг, які пере-
дають їх протягом трьох робо-
чих днів із дати надходження 
відповідному органу соціаль-
ного захисту населення

+ + + +
Призначається 

на 
уповноважену 

особу сім’ї

+ 
Призначається 

на  уповноважену
особу сім’ї

9. Право на одночасне призначення пен-
сії у зв’язку з втратою годувальника і
державної соціальної допомоги особам
з інвалідністю з дитинства та дітям з ін-
валідністю (стаття 1 Закону України «Про
державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інва-
лідністю») (тільки у разі смерті годуваль-
ника особи з інвалідністю з дитинства та /
або дитини з інвалідністю)

Органи Пенсійного фонду 
України / органи соціального 
захисту населення за місцем 
проживання

+
Тільки особам
з інвалідністю
з дитинства

+
Тільки особам
з інвалідністю
з дитинства

+
Тільки особам
з інвалідністю
з дитинства

+
Призначається 

особі, яка 
здійснює 
догляд за 
дитиною з 

інвалідністю

+ 
Призначається 

особі,
яка здійснює догляд

за дитиною з 
інвалідністю 
та особою з 
інвалідністю
з дитинства
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

10. Право на отримання адресної безготів-
кової субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг,
а також субсидії готівкою на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива (постанова
Кабінету Міністрів України від 21.10.1995
№ 848 «Про спрощення порядку надання
населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового
палива») (тільки у разі наявності різниці
між розміром плати за житлово-кому-
нальні послуги, скраплений газ, тверде
та рідке пічне побутове паливо у межах
норм споживання з урахуванням пільг, які
надаються відповідно до чинного законо-
давства, і обсягом визначеного Кабінетом
Міністрів України обов’язкового відсотка
платежу)

Заяви з необхідними докумен-
тами приймаються уповнова-
женими посадовими особами 
виконавчого органу сільської, 
селищної, міської ради відпо-
відної територіальної громади 
та посадовими особами центру 
надання адміністративних по-
слуг, які передають їх протягом 
трьох робочих днів з дати над-
ходження відповідному струк-
турному підрозділу з питань 
соціального захисту населен-
ня. З 01 січня 2021 р. заяви з 
необхідними документами при-
ймаються від громадян струк-
турними підрозділами з питань 
соціального захисту населення 
районних держадміністрацій 
лише у разі надіслання їх пош-
тою або в електронній формі 
(через офіційний вебсайт Мін-
соцполітики, інтегровані з ним 
інформаційні системи органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування або 
Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг

+ + + +
Призначається 

на уповноважену 
особу сім’ї

+ 
Призначається 

на  уповноважену
особу сім’ї
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

11. Право на одноразову матеріальну
допомогу (постанова Кабінету Міністрів
України від 12.04.2017 № 256 «Порядок
виплати одноразової матеріальної допо-
моги непрацюючим малозабезпеченим
особам, особам з інвалідністю та дітям
з інвалідністю»). Тільки для осіб з інва-
лідністю та дітей з інвалідністю, які отри-
мують пенсію та/або державну соціальну
допомогу відповідно до законів України
«Про державну соціальну допомогу осо-
бам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю» і «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю», якщо
розмір таких виплат у місяці, що передує
місяцю звернення, не перевищує двох
прожиткових мінімумів для осіб, які втра-
тили працездатність

Заяви з необхідними докумен-
тами приймаються уповнова-
женими посадовими особами 
виконавчого органу сільської, 
селищної, міської ради відповід-
ної територіальної громади та 
посадовими особами центру на-
дання адміністративних послуг, 
які передають їх протягом трьох 
робочих днів з дати надходжен-
ня відповідному структурному 
підрозділу з питань соціального 
захисту населення. З 01 січня 
2021 р. заяви з необхідними 
документами приймаються від 
громадян структурними під-
розділами з питань соціально-
го захисту населення районних 
держадміністрацій лише у разі 
надіслання їх поштою або в 
електронній формі (через офі-
ційний вебсайт Мінсоцполітики, 
інтегровані з ним інформацій-
ні системи органів виконавчої 
влади та органів місцевого са-
моврядування або Єдиний дер-
жавний вебпортал електронних 
послуг)

+ + + +
Призначається 

законному 
представнику 

дитини
з інвалідністю

–
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

12. Право на грошову допомогу особі, яка
проживає разом з особою з інвалідністю
I чи II групи внаслідок психічного розла-
ду, яка за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за ним
(Закон України  «Про психіатричну до-
помогу» від 22.02.2000 року № 1489-ІІІ,
постанова Кабінету Міністрів України від
02.08.2000 № 1192 «Про надання що-
місячної грошової допомоги особі, яка
проживає разом з особою з інвалідністю
I чи II групи внаслідок психічного розла-
ду, яка за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за нею»)
(тільки якщо середньомісячний сукуп-
ний дохід сім’ї за попередні шість місяців
менше ніж три прожиткових мінімуми на
кожного члена сім’ї, а також якщо особа
з інвалідністю I чи II групи за висновком
лікарської комісії медичного закладу по-
требує постійного стороннього догляду,
незалежно від того, чи є психічні розлади
основною причиною інвалідності)

Заяви з необхідними докумен-
тами приймаються уповнова-
женими посадовими особами 
виконавчого органу сільської, 
селищної, міської ради відповід-
ної територіальної громади та 
посадовими особами центру на-
дання адміністративних послуг, 
які передають їх протягом трьох 
робочих днів з дати надходжен-
ня відповідному структурному 
підрозділу з питань соціального 
захисту населення. З 01 січня 
2021 р. заяви з необхідними 
документами приймаються від 
громадян структурними під-
розділами з питань соціально-
го захисту населення районних 
держадміністрацій лише у разі 
надіслання їх поштою або в 
електронній формі (через офі-
ційний вебсайт Мінсоцполітики, 
інтегровані з ним інформацій-
ні системи органів виконавчої 
влади та органів місцевого са-
моврядування або Єдиний дер-
жавний вебпортал електронних 
послуг)

– – – – + 
Призначається 

особі, яка здійснює 
догляд і проживає 

разом з особою 
з інвалідністю I 
чи II групи, яка 
за висновком 

лікарської комісії 
медичного закладу 
потребує постійного 

стороннього 
догляду
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1 2 3 4 5 6 7

13. Право на компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі (постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 23.09.2020 № 859
«Деякі питання призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які нада-
ють соціальні послуги з догляду на непро-
фесійній основі», наказ Мінсоцполітики
від 16.06.2020 № 419 «Про затвердження
Методики обчислення середньомісячного
сукупного доходу сім’ї для надання соці-
альних послуг», наказ Мінсоцполітики від
29.01.2021 № 37 «Про затвердження форм
документів, необхідних для призначення
компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофе-
сійній основі») (тільки на догляд за осо-
бами з інвалідністю І групи та невиліковно
хворими, які через порушення функцій
організму не можуть самостійно пересу-
ватися та самообслуговуватися). Розмір
компенсації відповідно до статті 13 Зако-
ну України «Про соціальні послуги» об-
числюється як різниця між прожитковим
мінімумом на одну особу в розрахунку на
місяць, установленим законом на 01 січня
календарного року, в якому надаються со-
ціальні послуги з догляду на непрофесій-
ній основі, та середньомісячним сукупним

Заяви з документами прийма-
ються структурними підроз-
ділами з питань соціального 
захисту населення районних 
у містах Києві та Севастопо-
лі держадміністрацій, вико-
навчими органами сільських, 
селищних, міських рад та 
посадовими особами центру 
надання адміністративних по-
слуг або в електронній формі 
(через офіційний вебсайт Мін-
соцполітики, інтегровані з ним 
інформаційні системи органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування або 
Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг)

– – – – + 
Призначається 

особі,
яка здійснює  

догляд
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

доходом фізичної особи, яка надає соці-
альні послуги, за попередні шість місяців, 
що передують місяцю подання заяви про 
згоду надавати соціальні послуги з догля-
ду на непрофесійній основі

14. Право на компенсації фізичним осо-
бам, які надають соціальні послуги з до-
гляду без здійснення підприємницької ді-
яльності на професійній основі (постанова
Кабінету Міністрів України від 06.10.2021
№ 1040 «Деякі питання призначення і ви-
плати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду без
здійснення підприємницької діяльності на
професійній основі», постанова Кабінету
Міністрів України від 01.06.2020 № 430
«Про затвердження Порядку підготовки
та перепідготовки фізичних осіб, які на-
дають соціальні послуги з догляду без
здійснення підприємницької діяльності»)
(тільки на догляд за особами з інвалідні-
стю, які через порушення функцій орга-
нізму не можуть самостійно пересувати-
ся та самообслуговуватися і потребують
надання соціальних послуг з догляду).
Розмір компенсації відповідно до части-
ни сьомої статті 13 Закону України «Про
соціальні послуги» визначається з розра-
хунку 70 відсотків мінімальної заробітної
плати у погодинному розмірі за одну го-
дину догляду за однією особою, але не
більше ніж 360 годин на місяць

Заяви з документами прийма-
ються структурними підроз-
ділами з питань соціального 
захисту населення районних 
у містах Києві та Севастопо-
лі держадміністрацій, вико-
навчими органами сільських, 
селищних, міських рад та 
посадовими особами центру 
надання адміністративних по-
слуг або в електронній формі 
(через офіційний вебсайт Мін-
соцполітики, інтегровані з ним 
інформаційні системи органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування або 
Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг)

– – – – + 
Призначається особі,
яка здійснює  догляд
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16

17

Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

15. Право (до 31 грудня 2022 р. тільки в
частині отримання раніше призначеної
компенсації) на компенсаційну випла-
ту непрацюючій працездатній особі, яка
здійснює догляд за особою з інвалідні-
стю І групи (постанова Кабінету Міністрів
України від 26.07.1996 № 832 «Про підви-
щення розмірів державної допомоги ок-
ремим категоріям громадян» та постанова
Кабінету Міністрів України від 06.10.2021
№ 1040 «Деякі питання призначення і ви-
плати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду без
здійснення підприємницької діяльності на
професійній основі»)

Органи соціального захисту 
населення за місцем прожи-
вання

– – – – + 
Особі, яка здійснює 
догляд за особою з 
інвалідністю І групи

ІІІ. Пільги зі сплати податків

16. Право на зменшення суми загального
місячного оподатковуваного доходу, от-
римуваного від одного роботодавця у ви-
гляді заробітної плати, на суму податкової
соціальної пільги у розмірі, що дорівнює
150 відсоткам прожиткового мінімуму
для працездатної особи (у розрахунку
на місяць), встановленому законом на
01 січня звітного податкового року, для
будь-якого платника податку (підпункт
169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Податко-
вого кодексу України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, де працю-
ють відповідні особи

+ + – – +  
Особі, яка утримує 
дитину-інваліда, –
у розрахунку на 

кожну таку дитину 
віком до 18 років)
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

15. Право (до 31 грудня 2022 р. тільки в 
частині отримання раніше призначеної 
компенсації) на компенсаційну випла-
ту непрацюючій працездатній особі, яка 
здійснює догляд за особою з інвалідні-
стю І групи (постанова Кабінету Міністрів 
України від 26.07.1996 № 832 «Про підви-
щення розмірів державної допомоги ок-
ремим категоріям громадян» та постанова 
Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 
№ 1040 «Деякі питання призначення і ви-
плати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги з догляду без 
здійснення підприємницької діяльності на 
професійній основі»)

Органи соціального захисту 
населення за місцем прожи-
вання

– – – – + 
Особі, яка здійснює 
догляд за особою з 
інвалідністю І групи

ІІІ. Пільги зі сплати податків

16. Право на зменшення суми загального 
місячного оподатковуваного доходу, от-
римуваного від одного роботодавця у ви-
гляді заробітної плати, на суму податкової 
соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 
150 відсоткам прожиткового мінімуму 
для працездатної особи (у розрахунку 
на місяць), встановленому законом на 
01 січня звітного податкового року, для 
будь-якого платника податку (підпункт 
169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Податко-
вого кодексу України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, де працю-
ють відповідні особи

+ + – – + 
Особі, яка утримує 
дитину-інваліда, –
у розрахунку на 

кожну таку дитину 
віком до 18 років)

Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

17. Право на оподаткування деяких об’єк-
тів спадщини за нульовою ставкою (під-
пункт «б» підпункту 174.2.1 пункту 174.2
статті 174 Податкового кодексу України)

Органи податкової інспекції +
 Якщо особа з 
інвалідністю 

 І групи є 
успадкову- 

вачем)

– – +
 Якщо дитина з 
інвалідністю є 

успадкову- 
вачем)

–

18. Право на звільнення від сплати турис-
тичного збору (підпункт «в» підпункту
268.2.2 пункту 268.2 статті 268 Податко-
вого кодексу України)

Заклади розміщення + + + + + 
Особи, що 

супроводжують 
осіб з інвалідністю 
I групи або дітей з 

інвалідністю 
(не більше одного 
супроводжуючого)

19. Право на звільнення від сплати подат-
ку для фізичних осіб за земельні ділянки
(підпункт 281.1.1 пункту 281.1 статті 281
Податкового кодексу України) (поширю-
ється тільки на одну земельну ділянку за
кожним видом використання у межах гра-
ничних норм)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, де працю-
ють відповідні особи

+ + – – –

ІV. Медичне забезпечення

20. Право на безоплатну медичну допо-
могу у державних і комунальних закладах
охорони здоров’я (стаття 49 Конституції
України)

Державні і комунальні заклади 
охорони здоров’я за місцем 
проживання

+ + + + +
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18

19

Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

21. Право на безплатне придбання лікар-
ських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування (стаття 38 За-
кону України «Про основи соціальної за-
хищеності осіб з інвалідністю в Україні»,
постанова Кабінету Міністрів України від
17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування
безоплатного та пільгового відпуску лі-
карських засобів за рецептами лікарів у
разі амбулаторного лікування окремих
груп населення та за певними категоріями
захворювань»)

Заклади охорони здоров’я за 
місцем проживання / Аптеки

+
Тільки якщо 

отримує 
державну 
соціальну 
допомогу, 
призначену 

замість пенсії

+
Тільки якщо 

отримує 
державну 
соціальну 
допомогу, 
призначену 

замість пенсії

+
Тільки якщо 

отримує 
державну 
соціальну 
допомогу, 
призначену 

замість пенсії

+ –

22. Право на безплатне придбання лі-
карських засобів за рецептами лікарів у
разі амбулаторного лікування, за умови,
що вони отримують пенсію, яка не пере-
вищує мінімального розміру пенсії, або
державну соціальну допомогу, призначе-
ну замість пенсії (стаття 38 Закону Укра-
їни «Про основи соціальної захищеності
осіб з інвалідністю в Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від 17.08.1998
№ 1303 «Про впорядкування безоплатно-
го та пільгового відпуску лікарських засо-
бів за рецептами лікарів у разі амбулатор-
ного лікування окремих груп населення та
за певними категоріями захворювань»)

Заклади охорони здоров’я за 
місцем проживання / Аптеки

+ + + – –
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

23. Право на придбання лікарських засо-
бів за рецептами лікарів при амбулатор-
ному лікуванні з оплатою 50 відсотків їх
вартості (стаття 38 Закону України «Про
основи соціальної захищеності осіб з ін-
валідністю в Україні», постанова Кабінету
Міністрів України від 17.08.1998 № 1303
«Про впорядкування безоплатного та
пільгового відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань»)

Заклади охорони здоров’я за 
місцем проживання / Аптеки

+ + – – –

24. Право на безоплатне забезпечення за
наявності відповідного медичного вис-
новку медичними виробами та іншими
засобами (слухові апарати, мовні проце-
сори, протези очей, епіпротези, переносні
медичні відсмоктувачі, кисневі концен-
тратори (оксигенатори), пульсоксиметри
портативні, пальчикові (дитячі, дорослі),
окуляри (оправи та лінзи для коригуван-
ня зору (дитячі, дорослі), сечоприймачі,
зовнішні уропрезервативи, урологічні
прокладки, калоприймачі, мішок уро-
стомний, трахеостомічні трубки (дитячі,
дорослі), гастроназальні зонди, катетери,
лубриканти водорозчинні (для перемін-
ної катетеризації), паста герметизуюча,

Заклади охорони здоров’я за 
місцем проживання для вико-
ристання в амбулаторних та 
побутових умовах

+ + + + –
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

абсорбуючий порошок (пудра), засо-
би для антисептичної обробки під час 
догляду (дезінфекції рук, ран, обробки 
шкіри навколо стом), пелюшки (поглина-
ючі), підгузки (дитячі, дорослі), фіксуючі 
стрічки/ремінці сечоприймача до ноги/
ліжка, рукавички одноразові (стерильні) 
оглядові, рукавички одноразові (несте-
рильні) оглядові, медичні вироби з мов-
ним виводом: глюкометри, термометри 
та тонометри) (стаття 38 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні», стаття 26 Закону 
України «Про реабілітацію осіб з інвалід-
ністю в Україні», постанова Кабінету Міні-
стрів України від 03.12.2009 № 1301 «Про 
затвердження Порядку забезпечення 
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 
інших окремих категорій населення ме-
дичними виробами та іншими засобами»)

25. Право на безоплатне забезпечен-
ня за наявності відповідного медичного
висновку медичними виробами (штуч-
ні протези клапанів серця, біфуркаційні
судинні протези, лінійні судинні протези
кондуїти, електрокардіостимулятори, на-
бори для проведення коронарографії,

Заклади охорони здоров’я, в 
яких відбувається лікування в 
стаціонарних умовах

+ + + + –
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

набори для стентування коронарних судин 
без лікувального покриття, набори для 
проведення аортокоронарного шунтуван-
ня, набори для імплантації механічного 
клапана серця, однокамерні шврс (ssi) 
з біполярним електродом, двокамерні 
швр (dddr), кардіовертери-дефібрилятори 
однокамерні, кардіовертери-дефібриля-
тори двокамерні, орбітальні імплантати, 
протези щелеп, протези зубів, кохлеарні 
імплантати, голосові протези, протези 
вушної раковини, клапанні лікворошун-
туючі імплантати, ендопротези суглобів, у 
тому числі ендопротези суглобів з видов-
женням для онкологічних хворих) (стаття 
38 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Укра-
їні», стаття 26 Закону України «Про реа-
білітацію осіб з інвалідністю в Україні», 
постанова Кабінету Міністрів України від 
03.12.2009 № 1301 «Про затвердження 
Порядку забезпечення осіб з інвалідні-
стю, дітей з інвалідністю, інших окремих 
категорій населення медичними вироба-
ми та іншими засобами»)
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

V. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення

26. Право на безплатне забезпечення
санаторно-курортними путівками за на-
явності медичних показань (стаття 38
Закону України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Украї-
ні», постанова Кабінету Міністрів України
від 22.02.2006 № 187 «Про затверджен-
ня Порядку забезпечення санаторно-ку-
рортними путівками деяких категорій
громадян структурними підрозділами з
питань соціального захисту населення
районних, районних у м. Києві держад-
міністрацій, виконавчими органами місь-
ких, районних у містах (у разі їх утво-
рення, крім м. Києва) рад», постанова
Кабінету Міністрів України від 03.12.2009
№ 1345 «Про затвердження Порядку за-
безпечення санаторно-курортними пу-
тівками дітей з інвалідністю», наказ МОЗ
від 12.01.2009 № 4 «Про направлення
дітей на санаторно-курортне лікування
в санаторно-курортні заклади (крім ту-
беркульозного профілю), наказ МОЗ від
30.04.2009 № 287 «Про направлення на
санаторне лікування хворих на туберку-
льоз та осіб із груп ризику»)

Органи соціального захисту 
населення та охорони здоров’я 
за місцем проживання

+ + + + + 
Одному із батьків / 
супроводжуючій 
особі дитини з 

інвалідністю / особи 
з інвалідністю І 

групи
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

27. Право на грошову компенсацію за-
мість санаторно-курортної путівки та вар-
тості самостійного санаторно-курортного
лікування (стаття 29 Закону України «Про
реабілітацію осіб з інвалідністю в Украї-
ні», постанова Кабінету Міністрів України
від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження
Порядку виплати деяким категоріям осіб
з інвалідністю грошової компенсації за-
мість санаторно-курортної путівки та вар-
тості самостійного санаторно-курортного
лікування»)

Заяви з необхідними докумен-
тами приймаються уповнова-
женими посадовими особами 
виконавчого органу сільської, 
селищної, міської ради відпо-
відної територіальної громади 
та посадовими особами центру 
надання адміністративних по-
слуг, які передають їх протягом 
трьох робочих днів з дати над-
ходження відповідному струк-
турному підрозділу з питань 
соціального захисту населен-
ня. З 01 січня 2021 р. заяви з 
необхідними документами при-
ймаються від громадян струк-
турними підрозділами з питань 
соціального захисту населення 
районних держадміністрацій 
лише у разі надіслання їх пош-
тою або в електронній формі 
(через офіційний вебсайт Мін-
соцполітики, інтегровані з ним 
інформаційні системи органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування або 
Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг)

+ + + +
Призначається 

особі,
яка здійснює 

догляд

–
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
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VІ. Соціальні послуги

28. Право на надання безоплатно або
за плату, або із встановленням дифе-
ренційованої оплати соціальних послуг
(Закон України «Про соціальні послуги»,
постанова Кабінету Міністрів України від
01.06.2020 № 428 «Про затвердження По-
рядку регулювання тарифів на соціальні
послуги», постанова Кабінету Міністрів
України від 01.06.2020 № 429 «Про за-
твердження Порядку установлення дифе-
ренційованої плати за надання соціальних
послуг», постанова Кабінету Міністрів
України від 01.06.2020 № 587 «Про ор-
ганізацію надання соціальних послуг»,
накази Мінсоцполітики від 23.06.2020
№ 429 «Про затвердження Класифікатора
соціальних послуг», від 26.06.2019 № 576
«Про затвердження Порядку надання со-
ціальних послуг особам з інвалідністю та
особам похилого віку, які страждають на
психічні розлади», постанова Кабінету
Міністрів України від 27 січня 2021 року
№ 99 «Про Реєстр надавачів та отримува-
чів соціальних послуг», постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 01.06.2020 № 450
«Деякі питання надання соціальних пос-
луг шляхом соціального замовлення»
постанова Кабінету Міністрів України від,

Для отримання соціальних по-
слуг особа, яка потребує со-
ціальних послуг, подає струк-
турному підрозділу з питань 
соціального захисту населен-
ня районних у містах Києві та 
Севастополі держадміністра-
цій, виконавчим органам сіль-
ських, селищних, міських рад 
центру надання адміністра-
тивних послуг за місцем сво-
го проживання/ перебування 
заяву про надання соціальних 
послуг 

+ + + + +
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

VІ. Соціальні послуги

28. Право на надання безоплатно або 
за плату, або із встановленням дифе-
ренційованої оплати соціальних послуг 
(Закон України «Про соціальні послуги», 
постанова Кабінету Міністрів України від 
01.06.2020 № 428 «Про затвердження По-
рядку регулювання тарифів на соціальні 
послуги», постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020 № 429 «Про за-
твердження Порядку установлення дифе-
ренційованої плати за надання соціальних 
послуг», постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020 № 587 «Про ор-
ганізацію надання соціальних послуг», 
накази Мінсоцполітики від 23.06.2020 
№ 429 «Про затвердження Класифікатора 
соціальних послуг», від 26.06.2019 № 576 
«Про затвердження Порядку надання со-
ціальних послуг особам з інвалідністю та 
особам похилого віку, які страждають на 
психічні розлади», постанова Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2021 року 
№ 99 «Про Реєстр надавачів та отримува-
чів соціальних послуг», постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 01.06.2020 № 450 
«Деякі питання надання соціальних пос-
луг шляхом соціального замовлення» 
постанова Кабінету Міністрів України від,

Для отримання соціальних по-
слуг особа, яка потребує со-
ціальних послуг, подає струк-
турному підрозділу з питань 
соціального захисту населен-
ня районних у містах Києві та 
Севастополі держадміністра-
цій, виконавчим органам сіль-
ських, селищних, міських рад 
центру надання адміністра-
тивних послуг за місцем сво-
го проживання/ перебування 
заяву про надання соціальних 
послуг 

+ + + + +
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Діти

з інвалідністю
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1 2 3 4 5 6 7

03.03.2020 № 185 «Про затвердження кри-
теріїв діяльності надавачів соціальних по-
слуг», постанова Кабінету Міністрів України 
від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяль-
ності центрів надання соціальних послуг», 
постанова Кабінету Міністрів України від 
14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціаль-
ного захисту дітей з інвалідністю та осіб з 
інвалідністю», постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020 № 479 «Деякі питан-
ня діяльності центрів соціальних служб», 
постанова Кабінету Міністрів України від 
29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльно-
сті територіальних центрів соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг)», 
постанова Кабінету Міністрів України від 
02.09.2020 № 722 «Про затвердження Типо-
вого положення про будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та осіб з інвалідні-
стю», постанова Кабінету Міністрів України 
від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження 
Типового положення про психоневрологіч-
ний інтернат», постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020 № 449 «Про затвер-
дження Порядку проведення моніторингу 
надання та оцінки якості соціальних по-
слуг», постанова Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2020 № 427 «Деякі питання здійс-
нення контролю за додержанням вимог За-
кону України «Про соціальні послуги»
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VIІ. Технічні та інші засоби реабілітації і вироби медичного призначення

29. Право на безоплатне забезпечення за
наявності відповідного медичного виснов-
ку технічними та іншими засобами реабілі-
тації (протезно-ортопедичні вироби, в тому
числі ортопедичне взуття; спеціальні засо-
би для самообслуговування та догляду;
засоби для пересування; допоміжні засоби
для особистої рухомості, переміщення та
підйому; меблі та оснащення; спеціальні
засоби для орієнтування, спілкування та
обміну інформацією) (стаття 38 Закону
України «Про основи соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю в Україні», стаття
26 Закону України «Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні», постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 05.04.2012 № 321
«Про затвердження Порядку забезпечення
технічними та іншими засобами реабіліта-
ції інвалідів, дітей з інвалідністю та інших
окремих категорій населення, переліку
таких засобів», наказ Мінсоцполітики від
28.05.2021 № 278 «Про затвердження
форм документів з обліку та забезпечення
осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та
інших окремих категорій населення тех-
нічними та іншими засобами реабілітації»,
наказ Мінсоцполітики від 17.03.2021 № 134

Для забезпечення технічними 
та іншими засобами реабілі-
тації або виплати компенсації 
особа з інвалідністю, дити-
на з інвалідністю, інша особа 
або їх законні представники 
подають до структурних під-
розділів з питань соціального 
захисту населення районних, 
районних у містах Києві та Се-
вастополі держадміністрацій, 
виконавчих органів сільських, 
селищних, міських, районних у 
містах (у разі їх утворення) рад 
(далі – органи соціального за-
хисту населення) або до цен-
трів надання адміністративних 
послуг заяву про забезпечення 
засобом реабілітації (виплату 
компенсації) або через Єдиний 
державний вебпортал електро-
нних послуг

+ + + + –
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з інвалідністю
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«Про затвердження Порядку призначення 
технічних засобів реабілітації відповідно до 
функціональних можливостей особи з ін-
валідністю, дитини з інвалідністю, учасника 
антитерористичної операції», Перелік вида-
них особам з інвалідністю, дітям з інвалідні-
стю та іншим окремим категоріям населен-
ня технічних та інших засобів реабілітації, 
що підлягають поверненню до структурних 
підрозділів з питань соціального захисту на-
селення районних, районних у містах Києві 
та Севастополі держадміністрацій, виконав-
чих органів міських, районних у містах рад у 
разі смерті зазначених осіб та з інших при-
чин, якщо строк їх експлуатації не закінчив-
ся, затверджений наказом Мінсоцполітики 
від 10.08.2018 № 1138, наказ Мінсоцполіти-
ки від 28.09.2015 № 964 «Про затверджен-
ня Типового положення про пункти прока-
ту технічних та інших засобів реабілітації», 
наказ Мінсоцполітики від 27.03.2019 № 444 
«Про затвердження Положення про первин-
не та складне протезування та ортезування 
осіб з вадами опорно-рухового апарату», 
наказ Мінсоцполітики від 29.09.2015 № 974 
«Про затвердження Типового положення 
про стаціонарне (реабілітаційне) відділення 
первинного і складного протезування та ор-
тезування» 



ДОВІДНИК ДЕЯКИХ ВИДІВ ГАРАНТІЙ, ПІЛЬГ І ПОСЛУГ, ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

28

29

Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

VІII. Автомобілі, їх зберігання та паркування,  страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 

30. Право на безоплатне чи пільгове за-
безпечення автомобілями за наявності
відповідного медичного висновку (стаття
38 Закону України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,
стаття 26 Закону України «Про реабілітацію
осіб з інвалідністю в Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від 19.07.2006
№ 999 «Про затвердження Порядку забез-
печення осіб з інвалідністю автомобіля-
ми», наказ МОЗ № 13 від 23.01.95 «Про за-
твердження Переліку медичних показань
на право одержання особам з інвалідністю
автомобілів з ручним керуванням», наказ
Мінсоцполітики від 29.03.2021 № 153 «Про
затвердження форм документів щодо за-
безпечення автомобілями осіб з інвалідні-
стю та дітей з інвалідністю»)

Забезпечення автомобілями 
осіб з інвалідністю за місцем 
реєстрації здійснюється струк-
турними підрозділами з пи-
тань соціального захисту на-
селення обласних і Київської 
міської держадміністрацій або 
управліннями виконавчої ди-
рекції Фонду соціального стра-
хування України в Автономній 
Республіці Крим, областях, мі-
стах Києві та Севастополі

+ + + +
Надається
особі, яка 
здійснює  
догляд

–

31. Право на виплати грошових компен-
сацій на бензин, ремонт і технічне обслу-
говування автомобілів та на транспортне
обслуговування (стаття 28 Закону Украї-
ни «Про реабілітацію осіб з інвалідністю
в Україні», постанова Кабінету Міністрів
України від 14.02.2007 № 228 «Про поря-
док виплати та розміри грошових компен-
сацій на бензин, ремонт і технічне обслу-
говування автомобілів та на транспортне
обслуговування»)

Заява разом з необхідними до-
кументами, подається до ра-
йонних, районних у містах Ки-
єві та Севастополі держадмі-
ністрацій, виконавчих органів 
сільських, селищних, міських  
рад або до центрів надання 
адміністративних послуг, або 
заява в електронній формі з 
накладенням електронного 

+ + + +
Призначає-

ться особі, яка 
здійснює 
догляд

–
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1 2 3 4 5 6 7
підпису особи з інвалідністю, 
законного представника неді-
єздатної особи з інвалідністю, 
дитини з інвалідністю пода-
ється через електронний кабі-
нет до централізованого банку 
даних з проблем інвалідності

32. Право на безоплатне паркування і збері-
гання транспортних засобів. Якщо власники 
спеціально обладнаних чи відведених май-
данчиків для паркування не забезпечили ви-
ділення та облаштування місць, призначених 
для безоплатного паркування транспортних 
засобів, якими керують водії з інвалідністю 
або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, 
такими місцями на відповідних майданчи-
ках вважаються місця, на яких розміщені 
транспортні засоби, якими керують водії з 
інвалідністю або водії, які перевозять осіб 
з інвалідністю. (стаття 30 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні», постанова Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 № 585 «Про 
затвердження Порядку надання пільг водіям 
з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб 
з інвалідністю, у тому числі транспортними 
засобами, що належать громадським орга-
нізаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, 
установам, організаціям, які провадять ді-
яльність у сфері соціального захисту насе-
лення, на безоплатне паркування і зберігання 
транспортних засобів») 

Спеціально обладнані або від-
ведені майданчики для парку-
вання, а також автостоянки, на 
яких надаються послуги із збе-
рігання транспортних засобів, 
крім автостоянок – гаражних 
кооперативів

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 
з ураженням 

опорно- 
рухового 

апарату, які є 
власниками 

транспортних 
засобів

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 
з ураженням 

опорно- 
рухового 

апарату, які є 
власниками 

транспортних 
засобів

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 
з ураженням 

опорно- 
рухового 

апарату, які є 
власниками 

транспортних 
засобів

+ 
Тільки 

законним 
представникам 

дітей з 
інвалідністю

+ 
Тільки членам 
сімей інвалідів, 
яким згідно із 

постановою КМУ від 
19.07.2006 № 999 
передано право 
на користування 
автомобілем, а 
також законним 
представникам 

недієздатних осіб 
інвалідів (дітей з 

інвалідністю)
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33. Право на виділення земельних діля-
нок під будівництво гаражів для автомо-
білів з ручним керуванням поблизу місця 
проживання (стаття 30 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні»)

Органи місцевого самовряду-
вання

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 
з ураженням 

із захво-
рюваннями 

опорно-рухо-
вого апарату

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 
з ураженням 

із захво-
рюваннями 

опорно-рухо-
вого апарату

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 
з ураженням 

із захво-
рюваннями 

опорно-рухо-
вого апарату

+ 
Тільки дітям з 
інвалідністю з 
ураженням із 

захворювання-
ми опорно-ру-
хового апарату

–

34. Право на звільнення від обов’язко-
вого страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних тран-
спортних засобів на території України 
(пункт 13.1 статті 13 Закону України «Про 
обов’язкове страхування цивільно-право-
вої відповідальності власників наземних 
транспортних засобів»). Відшкодування 
збитків від дорожньо-транспортної при-
годи, винуватцями якої є зазначені особи, 
проводить Моторне (транспортне) стра-
хове бюро України у порядку, визначено-
му зазначеним Законом

+
Тільки особам 

з інвалідні-
стю I групи, 
які особисто 

керують тран-
спортними 

засобами, що 
належать їм

– – – +
Тільки особам, 

що керують 
транспортним 
засобом, що 

належить особі з 
інвалідністю I групи, 
у його присутності

35. Право на зменшення розміру стра-
хового платежу за одним внутрішнім 
договором страхування цивільно-право-
вої відповідальності власників наземних 
транспортних засобів на території України 
на 50 відсотків (якщо є громадянином

– + – – –
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України та на транспортний засіб із робо-
чим об’ємом двигуна до 2500 сантиметрів 
кубічних включно, що належить цьому 
громадянину на праві власності, а також 
за умови особистого керування таким 
транспортним засобом без мети надання 
платних послуг з перевезення пасажирів 
або вантажу) (пункт 13.2 статті 13 Зако-
ну України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів»)

IX. Реабілітаційні послуги

36. Право на безоплатне надання реабілі-
таційних послуг за наявності відповідно-
го медичного висновку (стаття 36 Закону
України «Про основи соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю в Україні», стаття
32 Закону України «Про реабілітацію осіб
з інвалідністю в Україні», постанова Кабі-
нету Міністрів України від 31.01.2007 № 80
«Про затвердження Порядку надання ок-
ремим категоріям осіб послуг із комплек-
сної реабілітації (абілітації)», наказ Мін-
соцполітики від 27.09.2018 № 1423 «Про
затвердження форм документів щодо
направлення окремих категорій осіб на
комплексну реабілітацію (абілітацію)»)

Заяви з необхідними докумен-
тами приймаються уповнова-
женими посадовими особами 
виконавчого органу сільської, 
селищної, міської ради відпо-
відної територіальної громади 
та посадовими особами цен-
тру надання адміністратив-
них послуг, які передають їх 
протягом трьох робочих днів 
з дати надходження відповід-
ному структурному підрозділу 
з питань соціального захисту 
населення. 

+ + + + –
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З 01 січня 2021 р. заяви з необ-
хідними документами прийма-
ються від громадян структур-
ними підрозділами з питань 
соціального захисту населення 
районних держадміністрацій 
лише у разі надіслання їх пош-
тою або в електронній формі 
(через офіційний вебсайт Мін-
соцполітики, інтегровані з ним 
інформаційні системи органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування або 
Єдиний державний вебпортал 
електронних послуг)

X. Освіта та профорієнтація

37. Право на безоплатне дошкільне вихо-
вання та здобуття освіти у державних на-
вчальних закладах на рівні, що відповідає 
їх здібностям і можливостям (стаття 21 
Закону України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 
та стаття 3 Закону України «Про освіту», 
постанова Кабінету Міністрів України від 
10.04.2019 № 530 «Про затвердження По-
рядку організації діяльності інклюзивних 
груп у закладах дошкільної освіти», 

Заклади освіти + + + + –
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постанова Кабінету Міністрів України 
від 15.08.2011 № 872 «Про затверджен-
ня Порядку організації інклюзивного 
навчання у загальноосвітніх навчаль-
них закладах», постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 21.08.2019 № 779 
«Про організацію інклюзивного нав-
чання в закладах позашкільної освіти», 
постанова Кабінету Міністрів України 
від 10.07.2019 № 636 «Про затвердження 
Порядку організації інклюзивного нав-
чання у закладах професійної (професій-
но-технічної) освіти», постанова Кабінету 
Міністрів України від 10.07.2019 № 635 
«Про затвердження Порядку організації 
інклюзивного навчання у закладах вищої 
освіти», наказ 23.04.2018 № 414 «Про за-
твердження Типового переліку допоміж-
них засобів для навчання (спеціальних за-
собів корекції психофізичного розвитку) 
осіб з особливими освітніми потребами, 
які навчаються в закладах освіти»)

38. Право на безоплатні послуги з профе-
сійної орієнтації (статті 7, 9, 12, 32 та 33 За-
кону України «Про зайнятість населення», 
наказ Мінекономіки від 30.10.2020 № 2203 
«Про затвердження Порядку надання по-
слуг з професійної орієнтації осіб»)

Центри зайнятості + + + + +
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39. Право на зарахування на навчання 
до закладів вищої та фахової передви-
щої освіти осіб з інвалідністю на кон-
курсній основі та на спеціальні умови 
для здобуття вищої освіти за державним 
замовленням і за рахунок цільових піль-
гових державних кредитів надаються: 
особам з інвалідністю, які не спроможні 
відвідувати навчальний заклад (за ре-
комендацією органів охорони здоров’я 
та соціального захисту населення); осо-
бам, у яких є захворювання, зазначені у 
Переліку захворювань та патологічних 
станів, що можуть бути перешкодою 
для проходження зовнішнього незалеж-
ного оцінювання; особам з інвалідністю  
I, II групи і дітям з інвалідністю віком до 
18 років, яким не протипоказане навчання 
за обраною спеціальністю (стаття 22 За-
кону України «Про основи соціальної за-
хищеності осіб з інвалідністю в Україні», 
Умови та особливості прийому на навчан-
ня до закладів вищої та фахової передви-
щої освіти, затверджуються щорічно цен-
тральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної полі-
тики у сфері освіти і науки) (тільки у разі 
складення вступних іспитів з позитивним 
результатом і відсутності протипоказань 
для навчання за обраною спеціальністю)

Заклади освіти + + +
За певних
обставин

+ –
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40. Право на зарахування на навчання до 
професійно-технічних закладів у разі скла-
дення вступних іспитів з позитивним ре-
зультатом та якщо їм не протипоказане нав-
чання за обраною спеціальністю. За інших 
рівних умов переважне право на зараху-
вання до професійно-технічних навчальних 
закладів мають особи з інвалідністю та діти 
із малозабезпечених сімей, у яких: обидва 
батьки є особами з інвалідністю; один з 
батьків є особою з інвалідністю, а інший по-
мер; одинока матір є особою з інвалідністю; 
батько є особою з інвалідністю та виховує 
дитину без матері (ст. 22 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні», наказ МОН від 
14.05.2013 № 499 «Про затвердження Типо-
вих правил прийому до закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти України»)

Заклади освіти + + + + –

41. Право на одержання цільових пільгових 
державних кредитів для здобуття вищої осві-
ти (ст. 44 та 62 Закону України «Про вищу 
освіту», ст.43, 54, 57 та 71 Закону України 
«Про фахову передвищу освіту», ст. 44-1 
«Про професійну (професійно-технічну) 
освіту», ст. 11 Закону України «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді 
в Україні», постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни від 29.05.2018 № 673 «Про затвердження 
Порядку пільгового кредитування для здо-
буття професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та вищої освіти»)

Органи освіти + + + + –
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42. Право на одержання фінансової допо-
моги на безповоротній основі та оплата 
вартості навчання інвалідів і перекваліфіка-
ції їх шляхом відшкодування навчальному 
закладу витрат з навчання інваліда (стаття 
20 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні», 
постанова Кабінету Міністрів України від 
31.01.2007 № 70 «Деякі питання реаліза-
ції норм законів України «Про основи со-
ціальної захищеності осіб з інвалідністю 
в Україні» та «Про зайнятість населення», 
наказ Мінпраці від 06.09.2010 № 270 «Про 
затвердження Інструкції з надання фінансо-
вої допомоги на поворотній і безповоротній 
основі та цільової позики за рахунок сум 
адміністративно-господарських санкцій та 
пені, що надходять до державного бюджету 
за невиконання нормативу робочих місць 
для працевлаштування інвалідів)

Відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів

+ + + + –

43. Право на професійну підготовку, пе-
репідготовку та підвищення кваліфікації 
у разі отримання статусу безробітного 
(стаття 35 Закону України «Про зайнятість 
населення», наказ Мінсоцполітики та 
МОН від 31.05.2013 № 318/655 «Про за-
твердження Порядку професійної підго-
товки, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації зареєстрованих безробітних»)

Центри зайнятості + + + + +
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44. Право на отримання ваучера для пе-
репідготовки, спеціалізації, підвищення 
кваліфікації та здобуття освіти на базі 
вже здобутого освітньо-кваліфікаційного 
рівня, за професіями та спеціальностями 
для пріоритетних видів економічної ді-
яльності (стаття 30 Закону України «Про 
зайнятість населення», постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 20.03.2013 № 207 
«Про затвердження Порядку видачі вау-
черів для підтримання конкурентоспро-
можності осіб на ринку праці»)

Центри зайнятості, заклади осві-
ти, Фонд загально-обов’язко-
вого державного соціального 
страхування на випадок без-
робіття

+
Тільки осо-
бами віком 
старше 45 

років, страхо-
вий стаж яких 
становить не 
менше ніж 

15 років  

+
Тільки осо-
бами віком 
старше 45 

років, страхо-
вий стаж яких 
становить не 
менше ніж 

15 років 

+
Тільки осо-
бами віком 
старше 45 

років, страхо-
вий стаж яких 
становить не 
менше ніж 

15 років 

– +
Тільки особами 
віком старше 

45 років, страховий 
стаж яких становить 

не менше ніж 
15 років) 

45. Право на академічну та соціальну сти-
пендії. Учням, які є особами з інвалідністю 
по зору і слуху, соціальна стипендія збіль-
шується на 50 відсотків (постанова Кабінету 
Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Пи-
тання стипендіального забезпечення»)

Заклади освіти + + + + –

46. Право на підтвердження кваліфікації за 
результатами неформального професій-
ного навчання за робітничими професіями 
(стаття 34 Закону України «Про зайнятість 
населення», постанова Кабінету Міністрів 
України від 15.05.2013 № 340 «Про затвер-
дження Порядку підтвердження результа-
тів неформального професійного навчан-
ня осіб за робітничими професіями»)

Центри зайнятості, підпри-
ємства, установи, організації 
(суб’єкти підтвердження)

+ + + – +
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7
47. Право вибору місця роботи з наявних 
варіантів або за бажанням, право віль-
ного працевлаштування після закінчення 
навчального закладу (стаття 24 Закону 
України «Про основи соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю в Україні»)

Заклади освіти + + + + –

XI. Зайнятість та працевлаштування

48. Право на безоплатне користування по-
слугами зі сприяння у працевлаштуванні (ст. 
43 Закону України «Про зайнятість населен-
ня», постанова Кабінету Міністрів України від 
19.09.2018 № 792 «Про затвердження По-
рядку реєстрації, перереєстрації безробітних 
та ведення обліку осіб, які шукають роботу»)

Центри зайнятості + + + + 
Від 15 років

+

49. Право на прийняття на роботу відпо-
відно до рекомендації медико-соціальної 
експертизи без встановлення випробу-
вання (стаття 26 Кодексу законів про пра-
цю України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + + – +
Тільки для 

одиноких матерів, 
які мають дитину з 

інвалідністю

50. Забороняється тимчасове переведення 
без згоди на іншу роботу, не обумовлену 
трудовим договором, у тому числі для від-
вернення або ліквідації наслідків стихійного 
лиха, епідемій, епізоотій, виробничих ава-
рій, а також інших обставин, які ставлять 
або можуть поставити під загрозу життя чи 
нормальні життєві умови людей (стаття 33 
Кодексу законів про працю України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – +
Як особа віком 

до 18 років

+ 
Для жінок, які 

мають дитину з 
інвалідністю
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

51. Право на розірвання в обов’язковому 
порядку трудового договору у строк, про 
який просить особа, у разі коли заява про 
звільнення з роботи за власним бажанням 
зумовлена неможливістю продовжувати 
роботу (переїзд на нове місце прожи-
вання; переведення чоловіка або дружи-
ни на роботу в іншу місцевість; вступ до 
навчального закладу; неможливість про-
живання у даній місцевості, підтверджена 
медичним висновком; вагітність; догляд 
за дитиною до досягнення нею чотирнад-
цятирічного віку або дитиною із інвалідні-
стю; догляд за хворим членом сім’ї відпо-
відно до медичного висновку або особою 
з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; 
прийняття на роботу за конкурсом, а та-
кож з інших поважних причин) (стаття 38 
Кодексу законів про працю України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+
За наявності 
перелічених 

обставин

+
За наявності 
перелічених 

обставин

+
За наявності 
перелічених 

обставин

+
За наявності 
перелічених 

обставин

–

52. Право на дострокове розірвання стро-
кового трудового договору в обов’язко-
вому порядку на вимогу працівника в разі 
його хвороби або інвалідності, що пере-
шкоджає виконанню роботи за догово-
ром (стаття 39 Кодексу законів про працю 
України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+
За наявності 
перелічених 

обставин

+
За наявності 
перелічених 

обставин

+
За наявності 
перелічених 

обставин

+
За наявності 
перелічених 

обставин

–
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7
53. Право на встановлення скороченої 
тривалості робочого часу за рахунок ко-
штів роботодавця (стаття 51 Кодексу за-
конів про працю України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

Ні Ні Ні Ні + 
Для жінок, які 

мають дитину з 
інвалідністю

54. Право на залучення до надурочних ро-
біт та робіт у нічний час лише за згодою і 
за умови, що це не суперечить медичним 
рекомендаціям (статті 55, 63, 172, 177 Ко-
дексу законів про працю України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + + + + 
Для жінок, які 

мають дитину з 
інвалідністю

55. Право на встановлення на прохання 
неповного робочого дня або неповного 
робочого тижня (статті 56 та 172 Кодексу 
законів про працю України) 

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + + + + 
Для жінок, які ма-
ють дитину з інва-

лідністю, в обов’яз-
ковому порядку

56. Право працювати на умовах надомної 
роботи, якщо це можливо, зважаючи на 
виконувану роботу, та власник підприєм-
ства, установи, організації або уповнова-
жений ним орган має для цього відповідні 
ресурси та засоби (стаття 60-1 Кодексу 
законів про працю України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + + + + 
Працівники, які 
мають двох або 

більше дітей віком 
до 15 років або 

дитину з інвалідні-
стю, батьки особи 

з інвалідністю з 
дитинства підгрупи 
А I групи, а також 

особи, які взяли під 
опіку дитину або 

особу з інвалідністю 
з дитинства підгру-

пи А I групи
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7
57. Забороняється направляти у відря-
дження без згоди (стаття 177 Кодексу за-
конів про працю України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – – + 
Для жінок, які 

мають дитину з 
інвалідністю

58. Забороняється відмовляти у прийнят-
ті на роботу і знижувати заробітну плату 
з мотивів, пов’язаних з наявністю дити-
ни-інваліда (стаття 184 Кодексу законів 
про працю України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – – + 
Для одиноких 

матерів, які 
мають дитину з 

інвалідністю
59. Забороняється звільнення за наявно-
сті дитини-інваліда з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу, крім 
випадків повної ліквідації підприємства, 
установи, організації, коли допускається 
звільнення з обов’язковим працевлашту-
ванням (стаття 184 Кодексу законів про 
працю України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – – + 
Для одиноких 

матерів, які 
мають дитину з 

інвалідністю

XII. Відпустки та допомога по тимчасовій непрацездатності 
60. Право на щорічну основну відпустку 
тривалістю 30 календарних днів (стаття 6 
Закону України «Про відпустки»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + – – –

61. Право на щорічну основну відпустку 
тривалістю 26  календарних днів (стаття 6 
Закону України «Про відпустки»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – + – –
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

62. Право на щорічну відпустку повної 
тривалості до настання шестимісячного 
терміну безперервної роботи у перший рік 
роботи на даному підприємстві за бажан-
ням працівника (стаття 10 Закону України 
«Про відпустки»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + + + + 
Для жінок, які 

мають дитину з 
інвалідністю

63. Право на щорічну відпустку за бажан-
ням працівника в зручний для нього час 
(стаття 10 Закону України «Про відпустки»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + + + + 
Для жінок, які 

мають дитину з 
інвалідністю

64. Право на щорічну додаткову оплачува-
ну відпустку тривалістю 10 календарних 
днів без урахування святкових і неробо-
чих днів (стаття 19 Закону України «Про 
відпустки»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – – + 
Одному з батьків, 

які мають дитину з 
інвалідністю, матері 

(батьку) особи з 
інвалідністю з ди-

тинства підгрупи А I 
групи, одинокій ма-
тері, батьку дитини 
або особи з інвалід-
ністю з дитинства 
підгрупи А I групи, 
який виховує їх без 
матері (у тому числі 
у разі тривалого пе-
ребування матері в
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

лікувальному закла-
ді), а також особі, 
яка взяла під опіку 
дитину або особу з 
інвалідністю з ди-
тинства підгрупи А 

I групи

65. Право на неврахування святкових та 
неробочих днів при визначенні тривалості 
щорічних відпусток та додаткової відпуст-
ки (стаття 5 Закону України «Про відпуст-
ки», стаття 73 Кодексу законів про працю 
України)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – – + 
Працівникам, 

які мають дітей 
або повнолітню 
дитину – особу 
з інвалідністю з 

дитинства підгрупи 
А I групи

66. Право на додаткові відпустки понад 
щорічні відпустки, передбачені статтями 
6, 7, і 8 Закону України «Про відпустки», 
а також понад щорічні відпустки, вста-
новлені іншими законами та норматив-
но-правовими актами. При цьому такі до-
даткові відпустки переносяться на інший 
період або продовжуються у порядку, 
визначеному статтею 11 Закону України 
«Про відпустки» (стаття 20 Закону Укра-
їни «Про відпустки»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – – + 
Працівникам, 

які мають дітей 
або повнолітню 
дитину – особу 
з інвалідністю з 

дитинства підгрупи 
А I групи)
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

67. Право в обов’язковому порядку на від-
пустку без збереження заробітної плати 
тривалістю до 14 календарних днів що-
річно (за бажанням працівника) (стаття 
25 Закону України «Про відпустки»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – – + 
Матері або батьку, 
який виховує дітей 
без матері (у тому 

числі у разі тривало-
го перебування ма-
тері в лікувальному 
закладі), що має ди-
тину з інвалідністю

68. Право в обов’язковому порядку на 
відпустку без збереження заробітної пла-
ти за бажанням працівника тривалістю до 
30 календарних днів щорічно (стаття 25 
Закону України «Про відпустки»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – + – –

69. Право в обов’язковому порядку на 
відпустку без збереження заробітної пла-
ти за бажанням працівника тривалістю до 
60 календарних днів щорічно (стаття 25 
Закону України «Про відпустки»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + – – –

70. Право на відпустку без збереження 
заробітної плати за бажанням працівника 
на догляд за дитиною з інвалідністю під-
групи А, але не більш як до досягнення 
такою дитиною вісімнадцятирічного віку 
(стаття 9 Закону України «Про відпустки»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – – + 
Матері або іншим 

особам, зазначеним 
у частині третій стат-
ті 18 та частині пер-
шій статті 19 цього 

Закону України 
«Про відпустки»
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7
71. Право на забезпечення ліками, лікуванням, 
протезуванням (крім протезів з дорогоцінних 
металів), санаторно-курортним лікуванням (не 
менше ніж один раз на три роки, а особам з ін-
валідністю I групи щорічно), предметами догля-
ду на підставі медичних показань. Потерпілому, 
який став інвалідом, компенсуються також ви-
трати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, 
яка супроводжує потерпілого до місця лікування 
і назад (крім санаторно-курортного лікування), 
Фонд компенсує за наявності підтверджую-
чих документів (оригіналів) витрати на проїзд 
і житло за розмірами згідно із законодавством 
про службові відрядження. Особу, яка супрово-
джує на санаторно-курортне лікування інваліда, 
якому за висновком МСЕК або індивідуальною 
програмою реабілітації інваліда визначено по-
требу в супроводі, Фонд забезпечує путівкою 
без лікування (лише проживання та харчування) 
або компенсує такі витрати у разі самостійно-
го придбання путівки. Потерпілому, який став 
інвалідом та використав щорічну відпустку до 
одержання путівки у санаторно-курортний за-
клад, роботодавець надає додаткову відпустку 
для лікування (включаючи час проїзду) із збере-
женням на цей час середньомісячного заробітку, 
який він мав до ушкодження здоров’я, або за-
робітку, що склався перед відпусткою (за вибо-
ром потерпілого) (Закон України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування»)

Підприємства, установи та органі-
зації усіх форм власності та під-
порядкування, фізичні особи-під-
приємці, де працюють відповідні 
особи

+
У випадку от-

римання стату-
су потерпілого 
на виробництві

+
У випадку от-

римання стату-
су потерпілого 
на виробництві

+
У випадку от-

римання стату-
су потерпілого 
на виробництві

– +
У випадку отримання 
статусу потерпілого 

на виробництві
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

72. Право на допомогу по тимчасовій не-
працездатності у разі тимчасового переве-
дення потерпілого відповідно до медично-
го висновку на легшу, нижче оплачувану 
роботу з першого дня за час такої роботи, 
але не більш як за два місяці (стаття 22 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+
У випадку 
отримання 
статусу по-

терпілого на 
виробництві

+
У випадку 
отримання 
статусу по-

терпілого на 
виробництві

+
У випадку 
отримання 
статусу по-

терпілого на 
виробництві

– +
У випадку 

отримання статусу 
потерпілого на 

виробництві

73. Право на допомогу по тимчасовій не-
працездатності застрахованій особі у 
формі матеріального забезпечення, яке 
повністю або частково компенсує втрату 
заробітної плати (доходу) з шостого дня 
непрацездатності за весь період до віднов-
лення працездатності або до встановлення 
медико-соціальною експертною комісією 
інвалідності (встановлення іншої групи, 
підтвердження раніше встановленої групи 
інвалідності) незалежно від звільнення за-
страхованої особи в період втрати працез-
датності, у порядку та розмірах, встановле-
них законодавством. Оплата перших п’яти 
днів тимчасової непрацездатності внаслі-
док захворювання або травми, не пов’яза-
ної з нещасним випадком на виробництві, 
здійснюється за рахунок коштів робото-
давця у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України (стаття 22 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + + + +
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7
74. Право на допомогу по тимчасовій не-
працездатності з першого дня за весь пе-
ріод захворювання в порядку та розмірах, 
встановлених цим Законом (стаття 22 За-
кону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – – +
У разі хвороби 

матері або іншої 
особи, яка доглядає 

за дитиною з 
інвалідністю віком 

до 18 років)

75. Право на допомогу по тимчасовій не-
працездатності внаслідок захворювання 
або травми, не пов’язаної з нещасним ви-
падком на виробництві, починаючи з пер-
шого дня непрацездатності за весь період 
до відновлення працездатності незалежно 
від звільнення застрахованої особи в період 
втрати працездатності у порядку та розмі-
рах, встановлених законодавством. (стаття 
22 Закону України «Про загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування») 

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ 
Тільки особам 

з інвалідні-
стю, які пра-

цюють на під-
приємствах та 
в організаціях 

товариств 
УТОГ і УТОС

+ 
Тільки особам 

з інвалідні-
стю, які пра-

цюють на під-
приємствах та 
в організаціях 

товариств 
УТОГ і УТОС

+ 
Тільки особам 

з інвалідні-
стю, які пра-

цюють на під-
приємствах та 
в організаціях 

товариств 
УТОГ і УТОС

– –

76. Право на допомогу по тимчасовій 
непрацездатності у разі здійснення про-
тезування за медичними показаннями в 
стаціонарі протезно-ортопедичного під-
приємства з першого дня за весь період 
перебування в цьому підприємстві з ура-
хуванням часу на проїзд до протезно-ор-
топедичного підприємства і назад (стаття 
22 Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + + – +
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

77. Право на допомогу по тимчасовій не-
працездатності в разі здійснення сана-
торно-курортного лікування, якщо три-
валість щорічної (основної та додаткової) 
відпустки недостатня для лікування та 
проїзду до санаторно-курортного закла-
ду і назад (стаття 22 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + + – +

78. Право на допомогу по тимчасовій не-
працездатності за весь час перебування у 
санаторно-курортному закладі (з ураху-
ванням часу на проїзд до санаторно-ку-
рортного закладу і в зворотному напрям-
ку) в разі направлення безпосередньо 
із стаціонару лікувального закладу на 
лікування в реабілітаційне відділення са-
наторно-курортного закладу після пере-
несених захворювань і травм (стаття 22 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

+ + + – +

79. Право на допомогу по тимчасовій не-
працездатності за весь період санатор-
но-курортного лікування дитини з інва-
лідністю (стаття 22 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, де працю-
ють відповідні особи

– – – – +
Застрахованій 

особі, яка 
виховує дитину з 

інвалідністю



49ДОВІДНИК ДЕЯКИХ ВИДІВ ГАРАНТІЙ, ПІЛЬГ І ПОСЛУГ, ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

XIII. Проїзд

80. Право на позачергове обслуговування 
в касах для придбання квитків на будь-
який вид транспорту (стаття 38 Закону 
України «Про основи соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю в Україні»)

Підприємства, установи та ор-
ганізації усіх форм власності 
та підпорядкування, фізичні 
особи-підприємці, які здій-
снюють продаж квитків

+ + + + +
Не більше однієї 

особи, яка 
супроводжує особу 

з інвалідністю  
І групи або дитину з 

інвалідністю

81. Право на безплатний проїзд у паса-
жирському міському транспорті (крім 
таксі), (стаття 38-1 Закону України «Про 
основи соціальної захищеності осіб з ін-
валідністю в Україні»)

Усі перевізники, що працюють 
на міських маршрутах громад-
ського транспорту 
(крім таксі)

+ + – + –

82. Право на безплатний проїзд всіма ви-
дами приміського транспорту (постанова 
Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 
№ 555, якою поширено чинність по-
станови Кабінету Міністрів України від 
17.05.1993 № 354 «Про безплатний про-
їзд пенсіонерів на транспорті загального 
користування» на осіб з інвалідністю)

Усі перевізники, що працюють 
на приміських маршрутах гро-
мадського транспорту

+ + + + –

83. Право на 50-відсоткову знижку варто-
сті проїзду на внутрішніх лініях (маршру-
тах) повітряного, залізничного, річкового 
та автомобільного транспорту в період з 
01 жовтня по 15 травня (стаття 38-1 За-
кону України «Про основи соціальної за-
хищеності осіб з інвалідністю в Україні»)

Усі перевізники, що працюють 
маршрутах повітряного, заліз-
ничного, річкового та автомо-
більного транспорту

+ + + + +
Не більше однієї 

особи, яка 
супроводжує особу 

з інвалідністю  
І групи або дитину з 

інвалідністю
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реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю
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84. Право на безплатне перевезення крісел 
колісних, спеціальної апаратури та облад-
нання, якими користуються особи з інвалід-
ністю, у пасажирському салоні повітряного 
судна, якщо для цього, на думку авіаційного 
перевізника, є достатньо місця та якщо це 
відповідає вимогам безпеки (стаття 102 По-
вітряного кодексу України)

Усі авіаційні перевізники + + + + +

85. Право на безплатне перевезення служ-
бових тварин, які супроводжують особу з 
інвалідністю, у пасажирському салоні пові-
тряного судна за умови дотримання правил 
експлуатації повітряного судна (стаття 102 
Повітряного кодексу України)

Усі авіаційні перевізники + + + + +
Не більше однієї осо-
би, яка супроводжує 
особу з інвалідністю 
І групи або дитину з 

інвалідністю
86. Право на подання заявки на безоплатне 
включення до складу поїзда спеціального ва-
гона для перевезення осіб з інвалідністю, які 
використовують крісла колісні (письмово, те-
лефоном або електронними каналами зв’яз-
ку) у строк від 45 до 5 діб до відправлення 
поїзда. За заявкою особи з інвалідністю, яка 
використовує крісло колісне, або її законно-
го представника перевізник за можливості 
здійснює причеплення спеціального вагона, 
що має обладнання для посадки (висадки) 
особи з інвалідністю в(з) поїзд(а) та спеціа-
лізоване купе для проїзду (пункт 38.3 Правил 
перевезення пасажирів, багажу, вантажобага-
жу та пошти залізничним транспортом Украї-
ни, затверджених наказом Міністерства тран-
спорту та зв’язку України 27.12.2006 № 1196)

Підприємства залізничного 
транспорту, що здійснюють пе-
ревезення пасажирів

+
Якщо є осо-
бою з інва-

лідністю, яка 
використовує 
крісло колісне

+
Якщо є осо-
бою з інва-

лідністю, яка 
використовує 
крісло колісне

+
Якщо є осо-
бою з інва-

лідністю, яка 
використовує 
крісло колісне

+
Якщо є особою з 
інвалідністю, яка 

використовує 
крісло колісне

+
Не більше однієї 

особи, яка 
супроводжує особу з 

інвалідністю  
І групи або дитину з 

інвалідністю
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7
87. Право на безплатне перевезення собак-по-
водирів, що супроводжують осіб з інвалід-
ністю з порушеннями зору (пункт 83 Правил 
надання послуг пасажирського автомобільно-
го транспорту, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, 
та пункт 10.14 Правил перевезення пасажирів, 
багажу, вантажобагажу та пошти залізничним 
транспортом України, затверджених наказом 
Міністерства транспорту та зв’язку України 
27.12.2006 № 1196)

Усі перевізники, що працюють 
на маршрутах залізничного та 
автомобільного транспорту

+
Якщо є особою 
з інвалідністю 

з порушеннями 
зору

+
Якщо є особою 
з інвалідністю 

з порушеннями 
зору

+
Якщо є особою 
з інвалідністю 

з порушеннями 
зору

+
Якщо є особою 
з інвалідністю 

з порушеннями 
зору

–

88. Право на безплатне перевезення тех-
нічних та інших засобів реабілітації (пункт 
83 Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 
18.02.1997 № 176, та пункт 35.4 Правил 
перевезення пасажирів, багажу, вантажо-
багажу та пошти залізничним транспор-
том України, затверджених наказом Мі-
ністерства транспорту та зв’язку України 
27.12.2006 № 1196)

Усі перевізники, що працюють 
на маршрутах залізничного та 
автомобільного транспорту

+ + + + +
Не більше однієї 

особи, яка 
супроводжує особу з 

інвалідністю  
І групи або дитину з 

інвалідністю

89. Право на безоплатну допомогу під час 
посадки у вагон, перебування у вагоні, на 
вокзалі та під час виходу з вагона, пере-
несення ручної поклажі особам з інвалід-
ністю, що переміщуються за допомогою 
технічного або іншого засобу реабіліта-
ції (крісла колісного, ходунків, милиць,

Підприємства залізничного транс- 
порту, що здійснюють переве-
зення пасажирів

+ + + + +
Не більше однієї 

особи, яка 
супроводжує особу з 

інвалідністю  
І групи або дитину з 

інвалідністю
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

палиць тощо), особам з інвалідністю з по-
рушеннями зору та супровідникам дітей з 
інвалідністю, що потребують сторонньої 
допомоги. На позакласних вокзалах та 
першого-третього класу можуть виділя-
тись окремі працівники, відповідальні за 
обслуговування осіб з інвалідністю, які 
використовують технічний або інший засіб 
реабілітації (крісло колісне, ходунки, ми-
лиці, палиці тощо), про що розміщується 
інформація у доступних місцях у примі-
щеннях вокзалів (кас) та на офіційному 
сайті перевізника. Особи з інвалідністю, 
які використовують технічний або інший 
засіб реабілітації (крісло колісне, ходунки, 
милиці, палиці тощо), за потреби у наданні 
допомоги під час переміщення територією 
станції (вокзалу), пасажирськими плат-
формами та рухомим складом інформу-
ють перевізника в установленому порядку 
про наміри здійснити таку поїздку не мен-
ше ніж за 48 годин до відправлення поїзда, 
зазначеного у проїзному документі. У разі 
недотримання цих умов та за відсутності 
супроводжуючого персоналу на вокзалі 
або у поїзді перевізник вживає всіх мож-
ливих заходів щодо надання допомоги під 
час організації перевезення особи з інва-
лідністю, яка використовує технічний або 
інший засіб реабілітації (крісло колісне, 
ходунки, милиці, палиці тощо). 
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Діти
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1 2 3 4 5 6 7

Перевізник визначає спосіб за допомогою 
особи з інвалідністю, яка використовує тех-
нічний або інший засіб реабілітації (крісло 
колісне, ходунки, милиці, палиці тощо), пові-
домляє про прибуття на станцію відправлення 
(прибуття). Допомога надається перевізником 
за умови попереднього погодження з особою 
з інвалідністю місця та часу. Під час посадки/
висадки та проїзду у вагоні провідник (стю-
ард) за потреби надає безоплатну допомогу 
особам з інвалідністю, які використовують 
технічний або інший засіб реабілітації (крісло 
колісне, ходунки, милиці, палиці тощо), та з 
порушеннями зору щодо: посадки/висадки 
особи, яка використовує крісло колісне, ра-
зом із зазначеним засобом пересування у/з 
вагон(а); доставки ручної поклажі під час 
посадки/висадки у/з вагон(а) до/від місця, 
зазначеного у проїзному документі; розташу-
вання технічного або іншого засобу реабілі-
тації (крісло колісне, ходунки, милиці, палиці 
тощо) у спеціалізованих купе та на спеціаль-
но виділених місцях; доставки та застилання 
постільних речей у вагонах з місцями для ле-
жання у разі сплати за бажанням пасажира їх 
вартості; замовлення продуктів харчування за 
наявності в поїзді вагона-ресторану чи буфе-
ту (пункти 37.3, 38.2 38.6 та 38.7 Правил пере-
везення пасажирів, багажу, вантажобагажу та 
пошти залізничним транспортом України, за-
тверджених наказом Міністерства транспорту 
та зв’язку України 27.12.2006 № 1196)
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Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю
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1 2 3 4 5 6 7

90. Право на зупинку автобуса для по-
садки та висадки пасажирів на відста-
ні не більше ніж 0,05 – 0,1 метра від 
краю проїзної частини дороги (підпункт 
11 пункту 147 Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного тран-
спорту, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 18.02.1997  
№ 176)

Усі перевізники, що працюють 
на маршрутах автомобільного 
транспорту

+ + + + +
Не більше однієї 

особи, яка 
супроводжує особу 

з інвалідністю  
І групи або дитину з 

інвалідністю

XIV. Зв’язок та інформація

91. Право на безплатне користування ра-
діотрансляційною точкою (стаття 35 За-
кону України «Про основи соціальної за-
хищеності осіб з інвалідністю в Україні»)

Укртелеком +
Тільки особам 
з інвалідністю 

по зору

+
Тільки особам 
з інвалідністю 

по зору

– – –

92. Право на пільгове (у межах визначе-
них норм) та позачергове встановлення 
квартирного телефону (стаття 35 Закону 
України «Про основи соціальної захище-
ності осіб з інвалідністю в Україні»)

Укртелеком + + – – –

93. Право на встановлення оплати послуг 
електрозв’язку за місцеві телефонні роз-
мови з квартирних телефонів за почасо-
вим (похвилинним, посекундним) обліком 
їх тривалості тільки за згодою (стаття 35 
Закону України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні»)

Укртелеком + + – – + 
Сім’ям, у складі 
яких є дві особи 

або більше з 
інвалідністю
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

XV. Доступ до культури, фізкультури та спорту

94. Право на безкоштовне відвідуван-
ня закладів культури (стаття 8 Закону 
України «Про культуру», наказ Мініс-
терства культури та інформаційної по-
літики України від 13.11.2020 № 2302 
«Про реалізацію права на відвідування 
підприємств, установ та організацій, які 
належать до сфери управління Міністер-
ства культури та інформаційної політики 
України, на пільгових умовах») (тільки 
один день останнього тижня місяця; ін-
формація щодо визначення такого дня 
розміщується на сайті підприємства, 
установи та організації)

Концертні організації, театри, 
цирки, музеї та заповідники

+ + + + –

95. Право на безплатне або на пільгових 
умовах користування культурно-видо-
вищними закладами і спортивними спору-
дами для занять фізкультурою і спортом 
(стаття 34 Закону України «Про основи 
соціальної захищеності осіб з інвалідні-
стю в Україні») (тільки згідно з рішеннями 
органів місцевого самоврядування)

Заклади культури, фізкульту-
ри та спорту

+ + + + –
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

XVI. Поліпшення житлових умов

96. Право на безоплатне першочергове по-
ліпшення житлових умов не із житлового 
фонду соціального призначення (стаття 
45 Житлового кодексу Української РСР 
та Правила обліку громадян, які потребу-
ють поліпшення житлових умов, і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР, 
затверджені постановою Ради Міністрів 
УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470) 
(тільки якщо перебуває на обліку як потре-
буючий поліпшення житлових умов)

Виконавчі комітети органів міс-
цевого самоврядування

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 

внаслідок 
нещасного 

випадку на ви-
робництві або 
професійного 
захворювання 

I і II груп та 
особам з інва-

лідністю 
I і II груп з числа 

військовос-
лужбовців та 

осіб рядового і 
начальницького 

складу Дер-
жавної служби 
спеціального 

зв’язку та захи-
сту інформації 

України або 
якщо хворіють 
на тяжкі форми 
деяких хроніч-
них захворю-
вань, визначе-

них МОЗ

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 

внаслідок 
нещасного 

випадку на ви-
робництві або 
професійного 
захворювання 

I і II груп та 
особам з інва-

лідністю 
I і II груп з числа 

військовос-
лужбовців та 

осіб рядового і 
начальницького 

складу Дер-
жавної служби 
спеціального 

зв’язку та захи-
сту інформації 

України або 
якщо хворіють 
на тяжкі форми 
деяких хроніч-
них захворю-
вань, визначе-

них МОЗ

+ 
Якщо хворі-
ють на тяжкі 

форми деяких 
хронічних

захворювань, 
визначених 

МОЗ

+ 
Якщо хворіють 
на тяжкі форми 

деяких хронічних 
захворювань, 

визначених МОЗ

+
Сім’ям, що 

виховують дітей з 
інвалідністю
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

97. Право на безоплатне позачергове по-
ліпшення житлових умов не із житлового 
фонду соціального призначення (стаття 
46 Житлового кодексу Української РСР 
та Правила обліку громадян, які потре-
бують поліпшення житлових умов, і на-
дання їм жилих приміщень в Українській 
РСР, затверджені постановою Ради Міні-
стрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984  
№ 470) (тільки якщо перебуває на облі-
ку як потребуючий поліпшення житлових 
умов та якщо за висновком медико-со-
ціальної експертизи може здійснювати 
самообслуговування і вести самостійний 
спосіб життя)

Виконавчі комітети органів 
місцевого самоврядування

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 

внаслідок 
Другої сві-

тової війни і 
прирівняним 
до них у вста-

новленому 
порядку осо-
бам, а також 

особам з 
інвалідністю І 
групи з числа 

учасників 
бойових дій 
на території 

інших держав

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 

внаслідок 
Другої сві-

тової війни і 
прирівняним 
до них у вста-

новленому 
порядку
особам

+ 
Тільки особам 
з інвалідністю 

внаслідок 
Другої сві-

тової війни і 
прирівняним 
до них у вста-

новленому 
порядку
особам

+ 
Тільки дітям з 
інвалідністю 

з числа дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 

піклування
!!ВИСЯК

–

98. Право на безоплатне позачергове от-
римання квартир або садибних (одноквар-
тирних) жилих будинків із житлового фон-
ду соціального призначення за наявності в 
них права на отримання такого житла (За-
кон України «Про житловий фонд соціаль-
ного призначення»)

Виконавчі комітети органів міс-
цевого самоврядування

+ 
Тільки особи 
з інвалідністю 
внаслідок вій-
ни та особи, 

прирівняні до 
них законом, 

особи, реабілі-
товані 

+ 
Тільки особи 
з інвалідністю 
внаслідок вій-
ни та особи, 

прирівняні до 
них законом, 

особи, реабілі-
товані

+ 
Тільки особи 
з інвалідністю 
внаслідок вій-
ни та особи, 

прирівняні до 
них законом, 

особи, реабілі-
товані

+ 
Тільки дітям з 
інвалідністю 
(у тому числі 
взяті на облік 
внутрішньо 

переміщених 
осіб), які є 
сиротами

–
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7
відповідно 
до Закону 

України «Про 
реабілітацію 

жертв репресій 
комуністичного 
тоталітарного 

режиму
1917–1991 рр.», 

колишні ма-
лолітні (яким 

на момент 
ув’язнення не 
виповнилося 

14 років) в’язні 
концентрацій-
них таборів, 

гетто та інших 
місць примусо-
вого тримання, 

які визнані 
особами з 

інвалідністю 
від загального 
захворюван-
ня, трудового 
каліцтва та з 

інших причин, 

відповідно 
до Закону 

України «Про 
реабілітацію 

жертв репресій 
комуністичного 

тоталітарно-
го режиму 

1917–1991 рр», 
колишні ма-
лолітні (яким 

на момент 
ув’язнення не 
виповнилося 

14 років) в’язні 
концентрацій-
них таборів, 

гетто та інших 
місць примусо-
вого тримання, 

які визнані 
особами з 

інвалідністю 
від загального 
захворюван-
ня, трудового 
каліцтва та з 

інших причин, 

 відповідно 
до Закону 

України «Про 
реабілітацію 

жертв репресій 
комуністичного 

тоталітарно-
го режиму 

1917–1991 рр», 
колишні ма-
лолітні (яким 

на момент 
ув’язнення не 
виповнилося 

14 років) в’язні 
концентрацій-
них таборів, 

гетто та інших 
місць примусо-
вого тримання, 

які визнані 
особами з 

інвалідністю 
від загального 
захворюван-
ня, трудового 
каліцтва та з 

інших причин,

або батьки яких 
позбавлені 

батьківських 
прав і які 

проживають 
в установах 
соціального 

захисту 
населення, після 

досягнення 
повноліття
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

дружини 
(чоловіки) по-
мерлих жертв 
нацистських 
пересліду-

вань, визна-
них за життя 
особами з ін-
валідністю від 

загального 
захворюван-
ня, трудового 

каліцтва та 
з інших при-
чин, які не 

одружилися 
вдруге

дружини 
(чоловіки) по-
мерлих жертв 
нацистських 
пересліду-

вань, визна-
них за життя 
особами з ін-
валідністю від 

загального 
захворюван-
ня, трудового 

каліцтва та 
з інших при-
чин, які не 

одружилися 
вдруге

 дружини 
(чоловіки) по-
мерлих жертв 
нацистських 
пересліду-

вань, визна-
них за життя 
особами з ін-
валідністю від 

загального 
захворюван-
ня, трудового 

каліцтва та 
з інших при-
чин, які не 

одружилися 
вдруге

99. Право на безоплатне першочергове 
отримання квартир або садибних (од-
ноквартирних) жилих будинків із житло-
вого фонду соціального призначення за 
наявності в них права на отримання тако-
го житла (Закон України «Про житловий 
фонд соціального призначення»)

Виконавчі комітети органів 
місцевого самоврядування

+ + +
Якщо хворі-
ють на тяжкі 
форми дея-

ких хронічних 
захворювань, 
визначених 

МОЗ

+
Якщо хворіють 

на тяжкі 
форми деяких 

хронічних 
захворювань, 
визначених 

МОЗ

+
Сім’ї, які мають 

дитину з 
інвалідністю віком 

до 18 років або 
особу з інвалідністю 

з дитинства
I чи II групи
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

100. Право на понаднормативну жилу 
площу у вигляді кімнати або в розмірі 
десяти квадратних метрів (стаття 49 
Житлового кодексу Української РСР) 
(тільки якщо перебуває на обліку як по-
требуючий поліпшення житлових умов)

Виконавчі комітети органів 
місцевого самоврядування

+
Якщо хво-
ріють на 

тяжкі фор-
ми деяких 
хронічних 

захворювань, 
визначених 

МОЗ

+
Якщо хво-
ріють на 

тяжкі фор-
ми деяких 
хронічних 

захворювань, 
визначених 

МОЗ

+
Якщо хво-
ріють на 

тяжкі фор-
ми деяких 
хронічних 

захворювань, 
визначених 

МОЗ

+
Якщо хворіють 

на тяжкі 
форми деяких 

хронічних 
захворювань, 
визначених 

МОЗ

+ 
Якщо хворіють 
на тяжкі форми 

деяких хронічних 
захворювань, 

визначених МОЗ

101. Право на поліпшення житлових 
умов на нижніх поверхах або в будин-
ках з ліфтами (стаття 50 Житлового 
кодексу Української РСР) (тільки за 
висновком лікувально-профілактично-
го закладу та на їх прохання)

Виконавчі комітети органів 
місцевого самоврядування

+ + + + –

102. Право на заміну житла (жилих при-
міщень) у разі його невідповідності ви-
могам щодо безперешкодного доступу 
осіб з інвалідністю і неможливості його 
пристосування до потреб таких осіб 
(стаття 42-1 Житлового кодексу Україн-
ської РСР та стаття 30 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності 
осіб з інвалідністю в Україні»)

Виконавчі комітети органів 
місцевого самоврядування

+ + + + –
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7
103. Забороняється виселення із служ-
бових жилих приміщень без надання ін-
шого жилого приміщення

Власники службового (балан-
соутримувачі) житла

+ + +
Тільки особи 
з інвалідністю 

внаслідок 
війни та інших 
осіб з інвалід-
ністю з числа 
військовос-

лужбовців, які 
стали особами 
з інвалідністю

– –

XVII. Правова допомога

104. Право на безоплатну вторинну пра-
вову допомогу, зокрема:
1) захист;
2) здійснення представництва інтересів 
осіб, що мають право на безоплатну вто-
ринну правову допомогу, в судах, інших 
державних органах, органах місцевого 
самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів процесуального 
характеру (стаття 14 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу») (тільки 
якщо отримують пенсію або допомогу, 
що призначається замість пенсії, у роз-
мірі, що не перевищує двох прожиткових 
мінімумів для непрацездатних осіб)

Центри надання правової до-
помоги та надані ними адво-
кати 

+
Особи з інва-
лідністю внас-

лідок війни 
незалежно від 

доходу

+
Особи з інва-
лідністю внас-

лідок війни 
незалежно від 

доходу

+
Особи з інва-
лідністю внас-

лідок війни 
незалежно від 

доходу

+ –
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

105. Право на безоплатну вторинну пра-
вову допомогу, зокрема:
1) здійснення представництва інтересів у 
судах, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, перед іншими 
особами;
2) складення документів процесуального 
характеру (стаття 14 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу») 

Центри надання правової до-
помоги та надані ними адво-
кати 

+ 
Тільки у ви-
падку, якщо 

суд щодо них 
розглядає 
справу про 
обмеження 
цивільної 

дієздатності, 
визнання фі-
зичної особи 
недієздатною 
та поновлен-
ня цивільної 
дієздатності 

фізичної осо-
би, а також 
про надання 

психіатричної 
допомоги в 

примусовому 
порядку 

+ 
Тільки у ви-
падку, якщо 

суд щодо них 
розглядає 
справу про 
обмеження 
цивільної 

дієздатності, 
визнання фі-
зичної особи 
недієздатною 
та поновлен-
ня цивільної 
дієздатності 

фізичної осо-
би, а також 
про надання 

психіатричної 
допомоги в 

примусовому 
порядку

+ 
Тільки у ви-
падку, якщо 

суд щодо них 
розглядає 
справу про 
обмеження 
цивільної 

дієздатності, 
визнання фі-
зичної особи 
недієздатною 
та поновлен-
ня цивільної 
дієздатності 

фізичної осо-
би, а також 
про надання 

психіатричної 
допомоги в 

примусовому 
порядку

– –

106. Право на звільнення від сплати дер-
жавного мита (стаття 5 Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про державне мито», 
яким встановлено перелік об’єктів справ-
ляння державного мита, від якого звіль-
няються пільговики)

Підприємства, установи та ор-
ганізації, які надають послуги 
за умови сплати мита

+ + +
Тільки якщо 
є особами з 
інвалідністю 

внаслідок 
Другої світо-

вої війни

– –
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

107. Право на звільнення від сплати судо-
вого збору (стаття 5 Закону України «Про 
судовий збір»)

Суди + + – – + 
Законним 

представникам 
дітей з інвалідністю 
і недієздатних осіб з 

інвалідністю

108. Звільнення від сплати консульського 
збору за кордоном за вчинення нотарі-
альних дій у дипломатичних представни-
цтвах та консульських установах України 

Дипломатичні представництва 
та консульські установи Укра-
їни

+ + – + + 
Законним 

представникам 
дітей з інвалідністю 

і І та ІІ групи

109. Звільнення від сплати консульсько-
го збору за оформлення в ЗДУ паспорта 
громадянина України для виїзду за кор-
дон (у тому числі замість втраченого чи 
викраденого) 

Дипломатичні представництва 
та консульські установи Укра-
їни

+ + – + + 
Законним 

представникам 
дітей з інвалідністю 

і І та ІІ групи

XVIII. Притягнення до відповідальності 

110. Право на звільнення від притягнен-
ня до адміністративної відповідальності у 
вигляді позбавлення права керування за-
собами транспорту не може застосовува-
тись до осіб, які користуються цими засо-
бами в зв’язку з інвалідністю, за винятком 
випадків керування в стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння

Суди + + + – –



ДОВІДНИК ДЕЯКИХ ВИДІВ ГАРАНТІЙ, ПІЛЬГ І ПОСЛУГ, ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ

64

65

Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

або під впливом лікарських препаратів, 
що знижують їх увагу та швидкість ре-
акції, а також у разі невиконання вимоги 
поліцейського про зупинку транспортно-
го засобу, залишення на порушення ви-
мог встановлених правил місця дорож-
ньо-транспортної пригоди, учасниками 
якої вони є, ухилення від огляду на наяв-
ність алкогольного, наркотичного чи ін-
шого сп’яніння або щодо перебування під 
впливом лікарських препаратів, що зни-
жують їх увагу та швидкість реакції (статті 
30 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення)

111. Право на звільнення від притягнен-
ня до адміністративної та кримінальної 
відповідальності у вигляді громадських 
та суспільно-корисних робіт (стаття 30 
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення та стаття 56 Кримінального 
кодексу України)

Суди + + – – –

112. Право на звільнення від притягнен-
ня до адміністративної відповідальності у 
вигляді адміністративного арешту та об-
меження волі (стаття 32 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення та 
стаття 61 Кримінального кодексу України)

Суди + + – – –
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Гарантії, пільги та послуги,
встановлені законодавством

Суб’єкт, що здійснює
реалізацію права

Особи з інвалідністю 
Діти

з інвалідністю

Члени сім’ї, законні 
представники дітей

з інвалідністю /
осіб з інвалідністюІ групи ІІ групи ІІІ групи

1 2 3 4 5 6 7

113. Право на звільнення від приводу 
в якості свідка (стаття 140 Криміналь-
но-процесуального кодексу України та 
стаття 94 Цивільного процесуального ко-
дексу України)

Суди + + – – –
Тільки на осіб, 
які одноосібно 

виховують дітей з 
інвалідністю

114. Право на звільнення від приводу у 
якості свідка та допит судом у місці його 
проживання (перебування) (стаття 78 
Кодексу адміністративного судочинства 
України)

Суди + + + – +
Тільки на жінок, 
які мають дітей з 

інвалідністю




