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До інвалідів війни належать: 

особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, 

підпільників, працівників, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання 

обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням 

на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та 

інших формуваннях, визнаних такими законодавством України, в районі воєнних 

дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, 

військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої 

Вітчизняної воєн або з участю в бойових діях у мирний час. 

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 

«Посвідчення інваліда війни» видаються органами соціального захисту населення 
за місцем реєстрації громадянина. 

Звертатися до: 
 органів соціального захисту населення за місцем реєстрації; 

При собі мати такі документи: 
 паспорт; 

 ідентифікаційний код; 

 посвідчення учасника бойових дій; 

 довідку військово-лікарської комісії про причинний зв'язок інвалідності. 

Документи подаються особисто або уповноваженою особою. 

ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ 

Інвалідам війни передбачено пільги: 

 безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 

 безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також 
компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 

 100-відсоткова знижка плати за житлово-комунальні послуги; 

 100-відсоткова знижка вартості твердого палива і скрапленого газу; 

 встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% 
від тарифів вартості основних та 50% – додаткових робіт). Абонентна плата за 
користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів; 

 безоплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту; 

 інвалідам I і II груп надається право безоплатного проїзду один раз на рік (туди і 
назад) всіма видами міжміського транспорту, а особам, які супроводжують інвалідів 
I групи (не більше одного супроводжуючого), – 50-відсоткова знижка вартості 
проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту; 



 інвалідам III групи надається право безоплатного проїзду один раз на два роки 
(туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним 
транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзду один 
раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою 
вартості проїзду; 

 позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир 
та першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир; 

 користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи 
зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за 
попереднім місцем роботи; 

 позачергове безоплатне забезпечення автомобілем, виплата компенсації на 
бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне 
обслуговування. 

 щорічне медичне обстеження і диспансеризація; 

 виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої 
заробітної плати незалежно від стажу роботи; 

 використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання 
додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на 
рік; 

 переважне право на збереження місця роботи при скороченні чисельності чи 
штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на 
працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації; 

 виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 
місяців поспіль або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по 
державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з 
урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і 
додаткової відпусток; 

 першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення 
житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для 
індивідуального житлового будівництва; 

 зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до 
податкового та митного законодавства; 

 звільнення від орендної плати за нежитлові приміщення, що орендуються 
інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, 
мотоколясок, велоколясок тощо), та безоплатне надання для цих засобів гаражів-
стоянок, незалежно від їхньої форми власності. 



Звертатися до: 
 місцевих органів соціального захисту населення;  

 до організацій, що надають житлово-комунальні послуги. 

При собі мати такі документи:  
 паспорт; 

 ідентифікаційний код; 

 посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни. 

Документи подаються особисто, або уповноваженою особою. 

ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ 

Інвалідність – міра втрати здоров'я у зв'язку із стійкими фізичними, психічними, 
інтелектуальними або сенсорними порушеннями, що заважають особі брати 
ефективну участь у житті суспільства нарівні з іншими громадянами. 

 

Як встановлюється інвалідність?  

Інвалідність і ступінь втрати здоров’я повнолітніх хворих встановлюється медико-
соціальними експертними комісіями 

Де проводиться огляд хворих? 

Огляд хворих у МСЕК проводиться за місцем проживання або лікування з 
пред'явленням паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, та направлення 
лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) відповідного лікувально-профілактичного 
закладу за формою, затвердженою МОЗ, після клінічних досліджень, що 
підтверджують стійкий чи необоротний характер захворювання, а також у тому разі, 
коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців з дня настання 
тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим же 
захворюванням за останні дванадцять місяців, а хворий на туберкульоз – протягом 
десяти місяців з дня настання непрацездатності.  

Документи, що використовуються для визначення причинного зв'язку інвалідності, 
подаються в оригіналі або нотаріально засвідчені.  

Якщо хворий за станом здоров'я не може з'явитися на МСЕК, огляд проводиться 
вдома або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні. 

Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до медико-
соціальної експертної комісії документів, необхідних для огляду хворого. 

Інвалідність встановлюється до першого числа місяця, наступного за місяцем, на 
який призначено черговий переогляд хворого. 

 



Групи і причини інвалідності 

Залежно від ступеня обмеження життєдіяльності встановлюють I, II, III групу 
інвалідності. 

Причинний зв'язок інвалідності колишніх військовослужбовців з перебуванням на 
фронті або з виконанням інших обов’язків військової служби встановлюється МСЕК 
на підставі документів військово-лікувальних закладів (свідоцтво про хворобу, 
довідка про поранення), а також військово-облікових документів про термін 
служби. 

МСЕК видає особам, які визнані інвалідами довідки і індивідуальні програми 
реабілітації і у триденний термін відсилає копії цих документів до відповідних 
органів, що здійснюють пенсійне забезпечення та державне страхування. За місцем 
роботи цих осіб надсилається повідомлення щодо групи та причини інвалідності, а у 
разі встановлення ступеня втрати професійної працездатності – витяг із акта огляду у 
МСЕК про результати визначення ступеня стійкої втрати професійної працездатності 
у відсотках. 

Терміни перегляду груп інвалідності 

Перегляд груп інвалідності з нестійкими, зворотними морфологічними змінами та 
порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення ефективності 
відновного лікування та реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної 
адаптації проводиться через 1-3 роки. 

Перегляд груп інвалідності раніше вказаних строків, а також громадян, інвалідність 
яким встановлено без зазначення строку перегляду, проводиться при зміні стану 
здоров’я і працездатності або при виявленні фактів зловживань чи помилок, 
допущених у встановленні інвалідності. 

Де можна оскаржити рішення МСЕК? 

У разі незгоди громадянина з рішенням районної, міжрайонної, міської медико-
соціальної експертної комісії він має право подати протягом місяця письмову заяву 
до обласної, центральної міської МСЕК або до медико-соціальної експертної комісії, 
в якій він проходив огляд, чи до відповідного управління охорони здоров'я.  

Комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров'я надсилають в 
триденний термін з дня одержання заяви усі наявні документи разом із заявою на 
розгляд обласної, центральної міської медико-соціальної експертної комісії, яка 
протягом місяця з дня подання заяви проводить повторний огляд хворого і приймає 
відповідне рішення. 

Рішення обласної, центральної міської МСЕК може бути оскаржено до МОЗ. 

МОЗ за наявності фактів порушення законодавства про медико-соціальну 
експертизу доручає Центральній медико-соціальній експертній комісії МОЗ або 
обласній комісії повторно розглянути з урахуванням усіх наявних обставин питання, 
з якого оскаржується рішення. 



В особливо складних випадках Центральна медико-соціальна експертна комісія 
МОЗ, обласна, центральна міська комісія та МОЗ можуть направляти осіб, що 
звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального 
експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного 
інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпропетровськ) та Науково-
дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця). Після обстеження зазначені 
науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії мають 
рекомендаційний характер. 

Рішення МСЕК може бути оскаржено в судовому порядку. 

 

За додатковою інформацією звертатися до департаменту соціального захисту 
населення Миколаївської обласної державної адміністрації м. Миколаїв, Акіма,2  
тел: (0512) 55-16-03. 


