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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 31 березня 2021 р. № 273 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518 “Деякі питання протезування 
та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями 
виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих 
категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціо-
нальні можливості кінцівки або кінцівок” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 82, ст. 2330; 2016 р., 
№ 23, ст. 901; 2017 р., № 27, ст. 784; 2019 р., № 50, ст. 1694; 2020 р., № 91, ст. 2931, № 95, ст. 3080): 

1) пункт 2 постанови викласти в такій редакції: 

“2. Міністерству соціальної політики під час складання проектів Державного бюджету України на 
наступні роки передбачати для Фонду соціального захисту інвалідів видатки на протезування та 
ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями 
виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих 
категорій громадян, які під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення (здійсненні 
заходів, пов’язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) втратили 
функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі — учасники операції), а також на забезпечення 
нейрореабілітації учасників операції, яким присвоєно звання Героя України. 

Видатки на забезпечення нейрореабілітації учасників операції здійснюються за рішенням Кабінету 
Міністрів України у кожному окремому випадку персонально для учасника операції.”; 
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2) у Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми 
технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для 
занять спортом окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведення і 
втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженому зазначеною постановою: 

у пункті 1: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

“1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення військовослужбовців (резервістів, 
військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, 
осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Національної поліції, 
Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, 
інших утворених відповідно до закону військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення та 
перебували безпосередньо в районах їх проведення, працівників підприємств, установ, організацій, які 
залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, в районах їх проведення у порядку, встановленому 
законодавством, та осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районі їх проведення у складі добровольчих формувань, що утворені або 
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, і 
втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, в 
районах їх проведення) (далі — учасники операції), за бюджетною програмою “Заходи із соціальної, 
трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю” протезуванням та/або ортезуванням виробами 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в 
Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом, проведення безоплатної заміни приймальної 
гільзи (куксоприймача) та забезпечення післягарантійного ремонту зазначених виробів, а також 
забезпечення за рішенням Кабінету Міністрів України у кожному окремому випадку персонально для 
учасника операції нейрореабілітації учасників операції, яким присвоєно звання Героя України, які 
мають особливо тяжкий стан здоров’я внаслідок поранень, контузій чи каліцтва під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, в районах їх проведення шляхом надання учасникам операції грошової допомоги та 
безготівкового перерахування коштів:”; 

доповнити пункт абзацом такого змісту: 

“реабілітаційному закладу, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 
практики та сертифікат системи управління якістю на провадження діяльності з нейрореабілітації і 
розташований в населеному пункті, на території якого органи державної влади України здійснюють свої 
повноваження в повному обсязі, за вибором учасника операції (його законного представника).”; 

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту: 

“Розмір грошової допомоги для забезпечення нейрореабілітації одного учасника операції на рік без 
урахування податку на додану вартість не може перевищувати 1500 розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня року укладення договору.”; 
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абзац перший пункту 5 після слів “для занять спортом” доповнити словами “, надання грошової 
допомоги для забезпечення нейрореабілітації”; 

підпункт 3 пункту 10 викласти в такій редакції: 

“3) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку в паспорті);”; 

у пункті 17: 

підпункт 3 викласти в такій редакції 

“3) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку в паспорті);”; 

абзац третій підпункту 7 викласти в такій редакції: 

“лист Міноборони, МВС, Мінветеранів або Мінмолодьспорту щодо необхідності забезпечення 
спеціальним виробом для занять спортом учасника операції, який систематично займається відповідним 
видом (відповідними видами) спорту, у разі повторного забезпечення спеціальним виробом для занять 
спортом — підтвердний документ про участь у спортивних змаганнях всеукраїнського або 
міжнародного рівня;”; 

доповнити Порядок розділом такого змісту: 

“Організація надання грошової допомоги  
для забезпечення нейрореабілітації учасників операції 

201. Надання грошової допомоги для забезпечення нейрореабілітації учасників операції, яким 
присвоєно звання Героя України, проводиться згідно з умовами, визначеними цим Порядком. 

202. Учасник операції (його законний представник) самостійно вибирає реабілітаційний заклад. 

203. Для розгляду питання надання грошової допомоги для забезпечення нейрореабілітації учасник 
операції (його законний представник) подає особисто або надсилає поштою до Фонду: 

1) заяву учасника операції або його законного представника, який подає заяву від імені учасника 
операції (у довільній формі); 

2) копію паспорта громадянина України учасника операції та законного представника (у разі подання 
ним заяви); 

3) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний 
номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку в паспорті); 

4) копію документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (для учасника операції); 

5) висновок про особливо тяжкий стан здоров’я учасника операції та необхідність (доцільність) 
забезпечення його нейрореабілітації, наданий МОЗ, Міноборони або МВС (далі — висновок про 
особливо тяжкий стан здоров’я); 

6) програму нейрореабілітаційних заходів (із зазначенням їх вартості), затверджену реабілітаційним 
закладом, що буде надавати такі послуги. 

Фонд протягом трьох робочих днів з дати отримання зазначених документів та матеріалів опрацьовує 
їх та подає на розгляд експертної групи. 
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Строк розгляду документів та матеріалів експертною групою не може перевищувати семи робочих 
днів з дати їх отримання Фондом. 

Якщо до заяви додано не всі документи, зазначені в цьому пункті, Фонд у триденний строк 
повідомляє учаснику операції або його законному представнику про те, які документи необхідно подати 
додатково. У такому разі днем звернення вважається дата їх фактичного отримання Фондом (у разі 
додаткового подання особисто учасником операції або його законним представником). 

Фонд протягом трьох робочих днів після засідання експертної групи надсилає Мінсоцполітики копію 
протоколу засідання експертної групи та висновок про особливо тяжкий стан здоров’я. 

204. Надання грошової допомоги для забезпечення нейрореабілітації учасників операції, яким 
присвоєно звання Героя України, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України у кожному 
окремому випадку персонально для учасника операції на підставі висновку про особливо тяжкий стан 
здоров’я, письмового тристороннього договору про надання послуг з нейрореабілітації, укладеного між 
реабілітаційним закладом, учасником операції або його законним представником та Фондом, і актів 
виконаних робіт та/або наданих послуг із забезпечення нейрореабілітації.”; 

назву розділу “Перерахування коштів для проведення протезування та/або ортезування виробами 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в 
Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом” доповнити словом “, нейрореабілітації”; 

пункт 22 після слів “виробами для занять спортом” доповнити словами “, забезпечення нейро-
реабілітації учасника операції, якому присвоєно звання Героя України”; 

пункт 23 доповнити абзацом такого змісту: 

“Оплата вартості послуг із забезпечення нейрореабілітації учасника операції проводиться шляхом 
перерахування Фондом коштів реабілітаційному закладу на підставі тристороннього договору та актів 
виконаних робіт та/або наданих послуг із забезпечення нейрореабілітації.”; 

абзац третій пункту 24 після слів “та ремонту зазначених виробів” доповнити словами “, послуг із 
забезпечення нейрореабілітації”. 

2. Пункт 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 91, ст. 2931, № 99, ст. 3224; 2021 р., № 2, ст. 87) після слів 
“протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та 
технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом” 
доповнити словами “та забезпечення нейрореабілітації”. 

3. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1198 “Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 і від 22 липня 2020 р. № 641” 
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 99, ст. 3224; 2021 р., № 2, ст. 87) після слів “протезно-
ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями 
виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом” доповнити 
словами “та забезпечення нейрореабілітації”.  


