
РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
реабілітації дітей з інвалідністю затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 27.03.2019 № 309 (із змінами) (далі – Порядок).

З державного бюджету Чернівецькій області на 2021 рік спрямовано 4, 2 тис.
грн.

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи її
законний представник подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської
ради відповідної територіальної громади (далі — посадові особи виконавчого
органу) та адміністраторами центру надання адміністративних послуг за місцем
реєстрації або фактичним місцем проживання заяву та копії таких необхідних
документів (із пред’явленням оригіналів):

паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу
одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що
посвідчує особу дитини;

індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною
комісією лікувально-профілактичного закладу;

виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою,
затвердженою МОЗ;

одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про
реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків
(законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами,
які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина
України).

Посадові особи виконавчого органу прийняту заяву разом з необхідними
документами для забезпечення дитини реабілітаційними послугами передають їх
протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідному місцевому органу. У
разі відсутності уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської,
селищної, міської ради відповідної територіальної громади або адміністратора
центру надання адміністративних послуг заява разом з необхідними документами
для забезпечення дитини реабілітаційними послугами подається до місцевих
органів.

Реєстрація заяв, а також визначення черговості надання реабілітаційних послуг
проводиться в порядку надходження заяв.

Вартість реабілітаційних послуг для кожної дитини визначається
реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка
відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій
життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис.
гривень, III ступеня — 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини-сироти,
дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної
програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має
обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.



Реабілітаційними послугами в межах їх граничної вартості одна дитина може
бути забезпечена декілька разів протягом бюджетного року.

Реабілітаційні послуги можуть надаватися у стаціонарі та  амбулаторно.
Вартість витрат реабілітаційної установи на реабілітаційні послуги для однієї

дитини становить не менше ніж 60 відсотків граничної вартості реабілітаційних
послуг для однієї такої дитини, реабілітаційні заходи визначається реабілітаційною
установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються
обсяг і строки проведення таких заходів.

Також у граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються у стаціонарі,
може включатися вартість перевезення (у разі його потреби) дитини, яка потребує
сторонньої допомоги, та одного з її батьків чи законного представника або
супроводжуючої особи. Таке перевезення забезпечується реабілітаційною
установою в межах адміністративно-територіальної одиниці, де вона розташована:
від транспортних вузлів (залізничний вокзал, автостанція) до реабілітаційної
установи та у зворотному напрямку.

Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до
місцевого органу для забезпечення реабілітаційними послугами вважається дата
реєстрації заяви разом з необхідними документами в журналі реєстрації заяв.

Перелік реабілітаційних установ формується Фондом соціального захисту
інвалідів згідно із заявницьким принципом реабілітаційної установи.

Детальніше із переліком реабілітаційних установ можна ознайомитися за
посиланням:
https://www.msp.gov.ua/content/reabilitaciya-ditey-z-invalidnistyu-vnaslidok-dityachogo
-cerebralnogo-paralichu.html .
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