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Р осійське вторгнення зробило 
життя соціально незахищених 
верств населення в зонах бойо-

вих дій та поблизу них нестерп-
ним і таким, що не відповідає елементар-
ним умовам не те що життя, а виживання. 

Страх, біль, безвихідь та безпорадність 
стали вкрай небажаними, але, на превели-
кий жаль, невід’ємними супутниками життя 

мільйонів українців з інвалідністю, літніх 
осіб і всіх тих, хто має проблеми зі здоров’-
ям. Щодня рівень впливу перелічених не-

гативних чинників непомірно негативно і 
швидко зростає, як і бар’єри в питаннях 
отримання навіть елементарних продуктів, 
речей і послуг. 

Національна Асамблея людей з інвалідніс-
тю України (НАІУ) з перших днів війни зве-

ртається до різноманітних організацій за 
допомогою в питанні забезпечення прав 
людей з інвалідністю. І нас чують, нам до-
помагають. Цей процес триватиме стільки, 

скільки в тому буде потреба задля забезпе-
чення права кожного жити повноцінно в 

мирі на Богом даній Батьківщині. 

В перші дні війни Європейський Форум 
осіб з інвалідністю підтримав звернення 

НАІУ до міжнародних організацій людей з 
інвалідністю з проханням підтримати Укра-
їну у боротьбі за мир. «Підтримайте нас, 
говоріть про нас правду у ваших країнах, 

звертайтесь до урядів – ми прагнемо ми-
ру». 

За підтримки Європейського Форуму було 
підготовлено спільне звернення до Коміте-
ту ООН з прав осіб з інвалідністю щодо 

проведенням Спеціального засідання Ко-
мітету ООН  з прав осіб з інвалідністю що-

до становища людей з інвалідністю в Украї-
ні під час військових дій РФ.  

НАІУ з початку військових дій РФ спілкуєть-
ся з організаціями людей з інвалідністю з 
різних країни та континентів,  з міжнарод-
ними правозахисними інституціями, аген-

ціями ООН, журналістами надаючи правди-
ву і достовірну інформацію про  ситуацію з 
чоловіками та жінками з інвалідністю, мо-

лоддю та дітьми, людьми, які знаходяться в 
інституційних закладах. 

Представники НАІУ беруть участь у засідан-
нях дорадчих органів ООН,  міжнародних 
форумах, засіданнях з питань ситуації з 
людьми з інвалідністю в Україні, координа-

ції надання допомоги та ін. 

НАІУ теж веде свою «боротьбу». Ми розумі-
ємо, в якій складній ситуації опинились, 
але продовжуємо допомагати у силу своїх 
обмежених можливостей. Ми шукаємо 
міжнародну підтримку і дякуємо тим між-

народним партнерам, які вже надали 

свою допомогу. 

На сьогодні завдяки цій підтримці НАІУ 
надало фінансову допомогу 135 особам з 
інвалідністю на загальну суму 345 тис. грн 

та гуманітарної допомоги у вигляді ліків на 
суму біля 170 тис. грн. 

Організації – члени НАІУ у співпраці з дер-
жавними структурами допомагають з ева-
куацією людей з інвалідністю та членів їх 
родин з різних областей України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжуємо консультувати людей з інва-
лідністю та членів їхніх родин щодо евакуа-
ції, перетину кордону, надання гуманітар-

ної допомоги. 

В рамках цієї допомоги підготували дай-
джест змін до законодавства з питань, які 

стосуються осіб з інвалідністю, внесених 
під час воєнного стану і публікуємо його на 
сторінках нашого бюлетеню. Слідкуйте за 

нашими новинами на сайті НАІУ. 

Ми маємо об’єднати наші зусилля для до-
сягнення миру в Україні! 

Бережіть себе та близьких! Перемога на 
горизонті! Все буде Україна! 
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ДАЙДЖЕСТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА З 
ПИТАНЬ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ОСІБ                    

З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВНЕСЕНИХ ПІД ЧАС      
ВОЄННОГО СТАНУ 

ЩОДО ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРУ ОКРЕМИХ ДОПОМОГ 

Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї 
(домогосподарства) для призначення усіх видів державної соціа-

льної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законо-

давства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї 
(домогосподарства), більше не враховуватиметься державна 

соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за 
особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А. 

(Постанова КМУ від 11 березня 2022 р. № 258). 

ЩОДО ДОПОМОГИ НА ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО             

ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 

Розмір допомоги на проживання внутрішньо переміщеним осо-
бам з інвалідністю та дітям з інвалідністю становить 3000 гри-

вень (Постанова КМУ від від 20 березня 2022 р. № 332). 

Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її 
наданням до 14 квітня 2022 року, надається починаючи з бере-
зня 2022 року (Постанова КМУ від 25 березня 2022 р. № 363). 

ЩОДО ВИПЛАТИ ДОПОМОГ 

На період дії правового режиму воєнного стану та на один місяць після дати його припинення чи скасування продовжуються 
без звернення за ними: 

· Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (якщо навіть пропущено строк пере-

огляду); 

· державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (якщо навіть пропущено строк 

переогляду); 

· допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий 

діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність; 

· щомісячна грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, 

яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею. 

 (Постанова КМУ від 7 березня 2022 р. № 214). 

·При цьому на період дії правового режиму воєнного стану та на один місяць після дати його припинення чи скасування також 
продовжується виплата державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022 р. та в 

інших місяцях під час дії правового режиму воєнного стану і які не встигли пройти обстеження та отримати висновок медико-
соціальної експертизи щодо встановлення статусу особи з інвалідністю (Постанова КМУ від 26 лютого 2022 р. № 162). 

ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ 

Установлено, що на період дії воєнного стану на території 
України та протягом шести місяців після його припинення 

або скасування: 

1) у разі коли особа, що звертається для встановлення 
інвалідності, не може прибути на огляд до медико-

соціальної експертної комісії, така комісія може прийма-
ти рішення про встановлення інвалідності заочно на підс-
таві направлення лікарсько-консультативної комісії; 

2) Кримська республіканська, обласні, центральні міські у 
мм. Києві та Севастополі, міські, міжрайонні та районні 
медико-соціальні експертні комісії здійснюють свої функ-
ції з забезпеченням принципу екстериторіальності та за-

безпечують проведення медико-соціальної експертизи за 
направленням лікарсько-консультативною комісією неза-
лежно від місця реєстрації, проживання або перебування 
особи, що звертається для встановлення інваліднос-

ті (Постанова КМУ від 08 березня 2022 р. № 225). 
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Продовження. Початок на 2 стор. 

 
ДАЙДЖЕСТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА З 

ПИТАНЬ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ОСІБ                    
З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВНЕСЕНИХ ПІД ЧАС      

ВОЄННОГО СТАНУ 

ЩОДО ПЕРЕТИНАННЯ КОРДОНУ 

У разі введення на території України надзвичайного або воєнно-
го стану право перетинати державний кордон України мають 
особи з інвалідністю І та ІІ груп незалежно від їх віку за наявності 
довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією 
(форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвід-
чення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчен-
ня чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допо-
моги відповідно до Законів України “Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідніс-
тю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 
права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено 
групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг 
особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціаль-
ну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики; 

Перетин державного кордону України може здійснюватися: 

· особами з інвалідністю II групи, які за висновком лікарської 
комісії медичного закладу потребують постійного стороннього 
догляду, та особами з інвалідністю І групи – у супроводі одного із 
членів сім’ї першого ступеня споріднення (за наявності докумен-
тів, що підтверджують родинні зв’язки), який досяг 18-річного 
віку, або іншої особи яка досягла 18-річного віку, що здійснює 
догляд за такими особами з інвалідністю та отримує компенсації 
(допомоги, надбавки) на догляд за наявності підтвердного доку-
мента (посвідчення, довідки про отримання компенсації 
(допомоги, надбавки) на догляд); 

· особами з інвалідністю, визнаними судом недієздатними, – у 
супроводі опікуна (за наявності рішення про призначення його 
опікуном), який досяг 18-річного віку, а у разі коли опікуна такій 
особі не призначено, – у супроводі одного із членів сім’ї першого 
ступеня споріднення (за наявності документів, що підтверджують 
родинні зв’язки), який досяг 18-річного віку; 

· особами з інвалідністю, обмеженими судом у дієздатності, – у 

супроводі  піклувальника (за наявності рішення суду про призна-
чення його піклувальником), який досяг 18-річного віку, а у разі 
коли піклувальника такій особі не призначено, – у супроводі од-
ного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (за наявності 
документів, що підтверджують родинні зв’язки), який досяг 18-
річного віку; 

· особами з інвалідністю, які проживають/перебувають у закла-

дах/ установах різних форм власності та підпорядкування і отри-
мують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного 
догляду, підтриманого проживання (далі – заклади догляду) (крім 

осіб з інвалідністю, зазначених в абзацах третьому,  четвертому 
та п’ятому цього пункту), – у супроводі осіб, у тому числі працівни-
ків закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду/
особою, яка його заміщує, за наявності наказу директора закла-
ду догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідні-
стю за межі України. При цьому осіб з інвалідністю можуть супро-
воджувати особи, у тому числі працівники закладу догляду, які не 
перебувають на військовому або спеціальному обліку в Мінобо-
рони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, або працівники закладу 
догляду, які перебувають на військовому або спеціальному облі-
ку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки з розрахунку 
одна особа на 50 осіб з інвалідністю. 

У разі введення на території України надзвичайного або воєнно-
го стану супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України 
може здійснюватися одним із членів їх сімей, опікуном, піклува-
льником, одним із прийомних батьків, батьків-вихователів, який 
досяг 18-річного віку та здійснює такий супровід, за наявності 
посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги 
відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, в яко-
му зазначено категорію “дитина з інвалідністю”, або довідки про 
отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, 
виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту 
населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, вико-
навчим органом міської ради, до території територіальної грома-
ди якої входить територія міста обласного значення, районної у 
місті (у разі її утворення) ради, або індивідуальної програми реа-
білітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-
консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, 
або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років. 

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів після перетину дер-
жавного кордону організованими групами осіб з інвалідністю, 
зазначеними в абзаці шостому цього пункту, повідомляє про це 
МЗС із зазначенням держави подальшого перебування осіб з 
інвалідністю. 

Після прибуття осіб з інвалідністю, зазначених в абзаці шостому 
цього пункту, на місце тимчасового перебування за межами 
України, супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робо-
чого дня звернутися до консульської установи України в країні 
перебування (далі – консульська установа) для взяття осіб з інва-
лідністю на консульський облік. 

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’яза-
на через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу 
про взяття осіб з інвалідністю на консульський облік (Постанова 
КМУ від 12 березня 2022 р. № 264). 

3 



ВАШЕ ЗДОРОВ’Я  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ,  БЕРЕЗЕНЬ 2022 № 3 (29) ПРАВО  НА РЕАБІЛІТАЦІЮ 

Закінчення. Початок на 2 стор. 

ДАЙДЖЕСТ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА З 
ПИТАНЬ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ОСІБ                    

З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВНЕСЕНИХ ПІД ЧАС      
ВОЄННОГО СТАНУ 

ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

Не підлягають призову військовозобов’язані: 

· визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово 

непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-

лікарської комісії); 

· жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 

18 років; 

· жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перина-

тальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хроні-
чні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, але якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією 

закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я; 

· жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи; 

· зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які 

за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують 
постійного догляду; 

· які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа 

осіб з інвалідністю І чи ІІ групи; 

· опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I 

групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної 
експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності 
інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; 

Зверніть увагу! Особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.
(Закон України 15 березня 2022 року № 2122-IX). 

ПІЛЬГОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Дозволи на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб 

з інвалідністю, строк дії яких закінчився в період дії воєнного стану в Україні, продовжуються на період його дії та протягом двох 
календарних кварталів після його припинення або скасування (Постанова КМУ від 19 березня 2022 р. № 323). 

У разі появи нових змін до законодавства, Національна Асамблея людей з інвалідністю України  сповістить в наступному випуску 
нашого бюлетеня!  
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МАРИНА ЛАЗЕБНА: КОЖЕН ДЛЯ СЕБЕ 
МАЄ ВИРІШИТИ, ЧИ ХОЧЕ ВІН БУТИ 

БІЖЕНЦЕМ У ЧУЖІЙ КРАЇНІ  

Завантажити  

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, яку допомогу можуть отримати переселенці, 
як нараховуються пенсії та соціальні виплати під час війни та чи варто громадянам отримувати ста-
тус біженця закордоном.– Як Мінсоцполітики координує ці питання?  

– Як війна та масова евакуація громадян із зони бойо-
вих дій вплинула в принципі на можливість людей отри-
мувати соціальну допомогу? Виплати по держпрограмам 
продовжують нараховуватися? 

Всі соціальні виплати продовжують нараховуватись і ви-
плачуватись. Під час війни люди, які в мирний час отри-
мували різні види соціальних допомог, стають, як прави-
ло, ще більш уразливими. Ми це розуміємо і тому в пер-
ші тижні широкомасштабного вторгнення Росії запропо-
нували, а уряд ухвалив ряд рішень, щоб гарантувати лю-
дям підтримку від держави в цей складний час. 

Ми у першочерговому порядку профінансували виплату 
пенсій, пільг, субсидій та державних соціальних допомог 
всім отримувачам. У більшості місць люди їх отримали 
навіть раніше, ніж зазвичай. Не дивлячись на введення 
воєнного стану, забезпечили індексацію пенсій більше 
ніж 10 мільйонам пенсіонерів. 

Звичайно, перша проблема, яку приносить з собою війна 

– це фізична загроза життю людей. Нам було важливо не 

наражати людину зайвий раз на небезпеку в процесі 

підтвердження своїх прав на отримання соціальних допо-

мог. Тому строк виплат всіх призначених допомог, пільг, 

субсидій ми продовжили на час дії воєнного стану плюс 

один місяць. Це відбувається автоматично, людині не 

потрібно нікуди йти або надавати документи. 

– Через війну порушена логістика з доставкою пенсій? 
Як вирішується це питання? 

– Це друга проблема, яку тягнуть за собою активні бойові 
дії, – масове переміщення людей. Якщо людина отримує 
пенсію або соціальну виплату на банківську картку – не-
має проблем, вона продовжує одержувати свої виплати, 
незалежно від переміщень. А для тих, хто одержував ви-
плати за місцем проживання через “Укрпошту” і вимуше-
ний був переїхати, ми забезпечили можливість отримати 
виплату у будь-якій іншій точці України через Ощадбанк 
або інше відділення “Укрпошти”. 

Третя проблема: в окремих містах та районах областей, 
де ідуть найактивніші бойові дії, органи соціального захи-

сту населення фізично не мали змоги працювати і, відпо-
відно, не змогли провести нарахування та виплати. 

Для людей з таких місцевостей ми запустили спеціальний 
механізм централізованого нарахування та виплати соці-
альних допомог на основі інформації, яка наявна в на-
ших реєстрах в “центрі”. Тут дуже допомогло те, що ми 
вже рік будуємо Єдину інформаційну систему соціальної 
сфери. Ми впорались та вже профінансували 100% ви-
плат соціальних допомог за березень через цей меха-
нізм. 

Як це працює? Мінсоцполітики перерахував кошти Ощад-
банку, а Ощадбанк перерахував кошти людям. Тим, хто 
одержував виплати через банки – на їхні банківські раху-
нки. Тим, хто отримував виплати через “Укрпошту” – гро-
шовий переказ, який можна отримати в будь-якому відді-
ленні Ощадбанку. Тобто людині із зазначених регіонів, 
яка отримувала виплати на банківську картку, нікуди до-
датково звертатись не потрібно. Вона отримає гроші на 
ту саму картку. 

Людині із зазначених регіонів, яка отримувала виплати 
через “Укрпошту”, необхідно звернутися з паспортом та 
довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податко-
вим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на 
території України протягом 60 днів та отримати свою 
виплату. Тобто ми зробили все, щоб люди отримали підт-
римку від держави, не дивлячись на воєнні дії. І це стало 
справжньою підтримкою для багатьох. 

Про субсидії, комунальні пільги, як це 
нараховується у містах, які охвачені 
війною? Чи варто людям платити за 
комунальні послуги, щоб не втратити 
субсидії?  Чи отримуватимуть пересе-
ленці у західних областях країни до-
помогу на оплату житла чи компенса-
ції?  Та що потрібно зробити людині, 
яка приїхала на нове місце, щоб 
отримати допомогу? Повне інтерв'ю 
за посиланням. 

 

www.rbc.ua 
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ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ МЕДИЧНИХ       
ДОКУМЕНТІВ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

П остановою «Про внесення до деяких поста-

нов Кабінету Міністрів України змін щодо 

строку повторного огляду осіб з інвалідністю 

та продовження строку дії деяких медичних 

документів в умовах воєнного стану» від 30.03.2022 р. 

№ 390 уряд серед іншого доповнив постанову КМУ 

«Деякі питання порядку проведення медико-соціальної 

експертизи на період дії воєнного стану на території Ук-

раїни» від 08.03.2022 р. № 225 новим п. 3, який визна-

чає наступне.   

Повторний огляд, строк якого припав на період дії воєн-

ного стану на території України, переноситься на строк 

після припинення або скасування воєнного стану, але 

не пізніше шести місяців після його припинення або 

скасування за умови неможливості направлення: 

- осіб з інвалідністю та осіб, яким встановлено ступінь 

втрати професійної працездатності (у відсотках), лікарсь-

ко-консультативною комісією на медико-соціальну екс-

пертизу відповідно до Положення про медико-соціальну 

експертизу, затвердженого постановою КМУ від 

03.12.2009 р. № 1317; 

- дітей з інвалідністю лікарем до лікарсько-

консультативної комісії відповідно до Порядку встанов-

лення лікарсько-консультативними комісіями інваліднос-

ті дітям, затвердженого постановою КМУ від 21.11.2013 

р. № 917. 

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної 

працездатності (у відсотках) продовжується до останньо-

го числа шостого місяця після припинення або скасуван-

ня періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде про-

ведено повторний огляд. 

У разі коли в індивідуальній програмі реабілітації особи з 

інвалідністю, дитини з інвалідністю встановлений строк 

повторного огляду, що припав на період дії воєнного 

стану на території України, та в особи з інвалідністю від-

сутня можливість пройти медико-соціальну експертну 

комісію, а в дитини з інвалідністю — лікарсько-

консультативну комісію закладу охорони здоров’я, їх 

індивідуальна програма реабілітації продовжується до 

останнього числа шостого місяця після припинення або 

скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не 

буде проведено повторний огляд і не отримано відповід-

ну індивідуальну програму реабілітації. 

У столиці відновлено роботу медико-соціальної експертної комісії 

Н аразі організовано роботу двох МСЕК для 

огляду мешканців Києва (в т. ч. заочного 

огляду) на лівому та правому берегах столи-

ці. Про це повідомила директорка Департа-

менту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. 

Мешканців правого берега оглядає Спеціалізована ней-

роофтальмологічна МСЕК за адресою: вул. Саксагансь-

кого, 100. 

Мешканців лівого берега оглядає Дніпровська міжра-

йонна МСЕК за адресою: вул. Петра Запорожця, 26. 

Пацієнти, яким необхідний цей вид медичної допомоги, 

мають звернутися до лікуючих лікарів (профільних або 

сімейних) за місцем фактичного перебування. У разі, 

якщо лікарі недоступні, або виникають додаткові питан-

ня, на час війни голови міжрайоних МСЕК також готові 

надавати особисті консультації: 

• Правий беріг: Григорів Оксана Богданівна, т.+38(050)

551-37-30 (з 10:00 до 14:00). 

• Лівий беріг: Кропива Володимир Васильович, т.+38
(067)506-68-34 (з 10:00 до 14:00). 

«При покращенні ситуації в країні та столиці робота 
МСЕК м. Києва буде поновлена в повному обсязі», – 
запевнила Валентина Гінзбург. 
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АРХІВ ВИПУСКІВ БЮЛЕТЕНЯ  
«ПРАВО НА РЕАБІЛІТАЦІЮ» 

QR код Номер та головна тема випуску QR код  Номер та головна тема випуску 

 
 
 

Випуск 2- 2020 
Фізична терапія після перенесеного 
інсульту. 

 Випуск 19 - 2021 
Біль у шиї. Інформація для насе-
лення. 

 
 
 

Випуск 4 - 2020 
Реабілітаційний прогноз після тра-
вми спинного мозку. 
Відновлення ходи після травми 
спинного мозку. 

 Випуск 21 - 2021 
Фізична терапія при порушеннях 
ходи. 

 
 
 

Випуск 5  - 2020 
Своєчасна фізична терапія – запо-
рука доброї якості життя жінки після 
мастектомії. 

 Випуск 22 - 2021 
Фізична терапія при цукровому 
діабеті. 

 
 
 

Випуск 6  - 2020 
Спінальна м’язова атрофія: що це? 
Основні напрямки втручань при 
спінальній м’язовій атрофії. 
Щоденний догляд та реабілітація 
дітей з спінальною м’язовою атро-
фією. 

 Випуск 25 - 2021 
Ампутація кінцівок: реабілітація 
та протезування в Україні. 

 
 
 

Випуск 7  - 2020 
Фізична терапія для пацієнтів із ва-
жким та критичним перебігом 
COVID-19. 
Актуальність легеневої реабілітації. 

 Випуск 26 - 2021 
Важливість запиту пацієнта. 

 
 
 

Випуск 15 - 2021 
Фізична терапія при остеоартриті.  
Рухова активність як інструмент 
профілактики захворювань і травм. 

 Випуск 27 - 2022 
Крепітація. Як? Коли? Шкідливо? 

 
 
 

Випуск 17 - 2021 
Путівник з фізичної терапії при хво-
робі Паркінсона. 

 Випуск 28 - 2022 
Біль у коліні. Інформація для на-
селення. 

Нагадуємо про найбільш популярні теми, які ми висвітлювали на сторінках нашого бюлетеня. 
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 WULSDGYLVRU�PID�JRY�XD�-�ȱɧɬɟɪɚɤ�
ɬɢɜɧɚ�ɦɚɩɚ��ɞɟ�ɦɨɠɧɚ�ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ�
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ�ɩɪɨ�ɭɦɨɜɢ�ɜ¶ʀɡɞɭ�ɞɥɹ�
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ�ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɢɯ�ɝɪɨɦɚ�
ɞɹɧ�ɍɤɪɚʀɧɢ��ɚ�ɬɚɤɨɠ�ɪɿɡɧɿ�ɞɚɧɿ�
ɩɪɨ�ɞɨɩɨɦɨɝɭ�ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ�ɜ�ɿɧɲɢɯ�
ɤɪɚʀɧɚɯ�� 

 ĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬŝŶĨŽͬƐƚƌĂƚĞŐǇͬƉƌŝŽƌŝƟĞƐ-ϮϬϭϵ-ϮϬϮϰͬ
ƐƚƌŽŶŐĞƌ-ĞƵƌŽƉĞ-ǁŽƌůĚͬĞƵ-ƐŽůŝĚĂƌŝƚǇ-ƵŬƌĂŝŶĞͬĞƵ-
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ-ƵŬƌĂŝŶĞͬŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ-ƉĞŽƉůĞ-ŇĞĞŝŶŐ-ǁĂƌ-
ƵŬƌĂŝŶĞͺƵŬ�-�ɤɥɸɱɨɜɚ�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɩɪɚɜɚ�
ɳɨɞɨ�ɩɟɪɟɬɢɧɭ�ɤɨɪɞɨɧɭ�ɡ�ɤɪɚʀɧɚɦɢ�ȯɋ��ɬɢɦ�
ɱɚɫɨɜɨɝɨ�ɬɚ�ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɡɚɯɢɫɬɭ��ɚ�ɬɚɤɨɠ�
ɳɨɞɨ�ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ�ɦɿɠ�ɤɪɚʀɧɚɦɢ-ɱɥɟɧɚɦɢ�ȯɋ 

 VSURW\Y�PRG�JRY�XD�-�ɩɪɨ�ɝɪɨɦɚ�
ɞɹɧɫɶɤɢɣ�ɫɩɪɨɬɢɜ��ɛɟɡɩɟɤɭ�ɜ�ɿɧ�
ɬɟɪɧɟɬɿ��ɦɟɞɢɰɢɧɭ��ɫɚɦɨɨɛɨɪɨɧɭ�
ɬɨɳɨ 

 GRYLGND�LQIR�-�ɞɨɜɿɞɧɢɤ�ɡ�ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ�ɩɨɪɚ�
ɞɚɦɢ��ɹɤ�ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ�ɞɨ�ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ�ɫɢɬɭ�
ɚɰɿʀ�ɬɚ�ɹɤ�ɞɿɹɬɢ�ɜ�ɬɚɤɨɦɭ�ɜɢɩɚɞɤɭ 

 XDKHOSLQIR�RUJ�-�ɩɪɨ�ɞɨɩɨɦɨɝɭ�
ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ�ɡ�ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɦ�ɠɢɬɥɨɦ��
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ��ɦɟɞɢɱɧɢɦɢ�ɬɚ�ɸɪɢ�
ɞɢɱɧɢɦɢ�ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ�ɜ�ɍɤɪɚʀɧɿ�ɬɚ�
ɡɚ�ɤɨɪɞɨɧɨɦ 

 VWDQGZLWKXNUDLQH�DSS�-�ɞɟ�ɨɬɪɢɦɚɬɢ�ɞɨɩɨɦɨ�
ɝɭ�ɡɚ�ɤɨɪɞɨɧɨɦ 

 W�PH�WUDYHOLQIRXD�-�ɤɨɪɢɫɧɚ�ɿɧɮɨ�
ɪɦɚɰɿɹ�ɞɥɹ�ɬɢɯ��ɯɬɨ�ʀɞɟ�ɡɚ�ɤɨɪɞɨɧ 

 W�PH�RSLWSRPRVKL�-�ɱɚɬ��ɞɟ�ɥɸɞɢ�ɞɿɥɹɬɶɫɹ�ɜɥɚ�
ɫɧɢɦ�ɞɨɫɜɿɞɨɦ�ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ�ɬɚ�ɩɟɪɟɬɢɧɭ�ɤɨɪɞɨɧɭ 

 W�PH�]DNRUGRQRPNLEHQNR�-�ɜɚɲɿ�
ɩɪɚɜɚ�ɡɚ�ɤɨɪɞɨɧɨɦ��ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�
ɩɨ�ɤɪɚʀɧɚɦ 

 W�PH�,'3BDGYLVRUBERW�-�ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ�ɩɪɨ�ɞɨɫɬɭ�
ɩɧɟ�ɠɢɬɥɨ��ɩɪɚɰɸɸɱɿ�ɚɩɬɟɤɢ�ɬɚ�ɦɚɝɚɡɢɧɢ��
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ�ɜɢʀɡɞɭ�ɬɚ�ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ�ɡɚ�ɤɨɪɞɨ�
ɧɨɦ��ɩɪɨʀɡɞ�ɛɥɨɤɩɨɫɬɿɜ�ɬɚ�ɟɜɚɤɭɚɰɿɸ��ɜɿɞɧɨɜ�
ɥɟɧɧɹ�ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ��ɜɢɩɥɚɬɭ�ɩɟɧɫɿʀ�
ɬɚ�ɛɚɝɚɬɨ�ɿɧɲɨɝɨ 

 OLQNWU�HH�IRUXNUDLQH�-�ɩɪɨ�ɟɜɚɤɭɚ�
ɰɿɸ�ɬɚ�ɜɢʀɡɞ�ɡɚ�ɤɨɪɞɨɧ 

 ƚ͘ŵĞͬ,ĂŶĚǇ&ƌŝĞŶĚƐ�Žƚ�-�ɰɢɮɪɨɜɢɣ�ɩɨɦɿɱɧɢɤ�
ɭɤɪɚʀɧɰɹ�ɡɚ�ɤɨɪɞɨɧɨɦ��ɹɤɢɣ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɽ�ɞɨɩɨ�
ɦɨɝɭ��ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ�ɬɚ�ɫɟɪɜɿɫɢ��ɳɨ�ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ�
ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ�ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ��ɝɪɨɦɚɞɫɶ�
ɤɢɦɢ�ɬɚ�ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ�ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ�ɭ�ɛɭɞɶ-
ɹɤɿɣ�ɤɪɚʀɧɿ�ɜɿɥɶɧɨɝɨ�ɫɜɿɬɭ�ɬɚ�ɳɨ�ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ�
ɩɪɹɦɢɣ�ɤɚɧɚɥ�ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ�ɬɚ�ɞɨɩɨɦɨɝɢ� 


