• Фізкультурно-спортивна

реабілітація
–
заповнюються МСЕК, ЛКК у разі відсутності
протипоказань в особи з інвалідністю, дитини
з
інвалідністю
до
фізкультурно-спортивної
реабілітації. МСЕК та ЛКК указують строки
та місце проведення такої реабілітації.

• Трудова реабілітація – протипоказання за станом

здоров’я особи з інвалідністю до професійної
діяльності; показані умови праці (важкість,
напруженість, режим праці, санітарно-гігієнічні
чинники).

• У

разі
можливого
продовження
особою
з інвалідністю роботи за своєю професією
зі зменшенням обсягу роботи – необхідні
обмеження щодо виконання окремих посадових
і функціональних обов’язків, планових завдань.

Інформацію
про
адресу
найближчого
місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги/бюро правової
допомоги та його послуги можна отримати за
ЄДИНИМ ТЕЛЕФОННИМ НОМЕРОМ СИСТЕМИ
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ:

[ 0 800 213 103
цілодобово • безкоштовно у межах України

СКЛАДАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ПРОГРАМИ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

• У

разі потреби – наводяться особливі
вимоги до охорони праці і техніки безпеки
біля
механізмів,
(до роботи на висоті),
що рухаються, з енергоустаткуванням та інші,
необхідні для виконання роботи за професією
спеціальні
пристосування
(тифлотехнічні,
сурдотехнічні та інші засоби) і спеціальні вимоги
з організаційно-технічної та ергономічної адаптації
робочого місця щодо особливості патології осіб
з інвалідністю.

• Раціональне працевлаштування – вказується
перелік рекомендованих професій і видів праці.

ВАЖЛИВО!
ІПР має для осіб з інвалідністю, дітей
з інвалідністю рекомендаційний характер.
Особа з інвалідністю (законний представник
дитини з інвалідністю) має право відмовитися від
будь-якого виду, форми та обсягу реабілітаційних
заходів, передбачених його ІПР, або від усієї
програми в цілому. Особа з інвалідністю (законний
представник дитини з інвалідністю) самостійно
вирішує питання про вибір та забезпечення
конкретними засобами чи послугами реабілітації,
включаючи
засоби
пересування,
вироби
медичного призначення, друковані видання
зі спеціальним шрифтом, звукопідсилювальну
апаратуру, санаторно-курортне лікування тощо
в межах його індивідуальної програми реабілітації.

[www.legalaid.gov.ua]

ЩО ТАКЕ ІНДИВІДУАЛЬНА
ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ?
Індивідуальна програма реабілітації (ІПР) –
комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, строків
реабілітаційних заходів із визначенням порядку,
місця їх проведення, спрямованих на відновлення
та компенсацію порушених або втрачених функцій
організму і здібностей особи з інвалідністю та дитини
з інвалідністю (далі – особа з інвалідністю).

Порядок та умови визначення потреб у зв’язку
з інвалідністю встановлюються на підставі висновку
медико-соціальної експертизи (МСЕК) та з урахуванням
здібностей до професійної і побутової діяльності
особи з інвалідністю. Види і обсяги необхідного
соціального захисту особи з інвалідністю надаються
у вигляді індивідуальної програми медичної,
соціально-трудової реабілітації і адаптації.
Індивідуальна
програма
реабілітації
є обов’язковою для виконання державними
органами,
підприємствами,
установами
і організаціями.

ХТО СКЛАДАЄ ІПР?
• Для повнолітніх осіб з інвалідністю – МСЕК.
• Для дітей з інвалідністю – лікарсько-

консультативною комісією (ЛКК) лікувальнопрофілактичних закладів за зареєстрованим
місцем проживання або лікування.

У ЯКИЙ СТРОК СКЛАДАЄТЬСЯ ІПР?

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ІПР

ІПР розробляється протягом одного місяця з дня
звернення особи з інвалідністю до МСЕК, а законного
представника дитини з інвалідністю – до ЛКК
щодо встановлення інвалідності.

У відповідних розділах ІПР зокрема зазначаються:

Фахівці МСЕК або ЛКК зобов’язані роз’яснити особам
з інвалідністю чи законному представнику дитини
з інвалідністю мету ІПР, її завдання, очікувані
результати та порядок виконання, а також інформують
про її рекомендаційний характер.

ІПР складається за формою, затвердженою
наказом Міністерства охорони здоров’я
від 08.10.2007 р. № 623.

ЯК РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ІПР?
• ІПР

розробляється
за
участю
особи
з інвалідністю чи законного представника
дитини з інвалідністю фахівцями МСЕК або ЛКК
із залученням у разі потреби спеціалістів закладів
охорони здоров’я та інших органів, які провадять
діяльність у сфері реабілітації осіб з інвалідністю.

• ІПР готується у двох примірниках, які підписуються
головою МСЕК або ЛКК та завіряються її печаткою.
Перший примірник ІПР видається особі з інвалідністю
чи законному представнику дитини з інвалідністю,
а другий примірник залишається у МСЕК або ЛКК.

• МСЕК або ЛКК під час чергового огляду особи
з інвалідністю чи дитини з інвалідністю
за зверненням реабілітаційної установи або у порядку
нагляду за виконанням ІПР, але не рідше ніж один
раз на два роки, переглядає реабілітаційні заходи,
передбачені в ІПР.

• Записи в ІПР здійснюють МСЕК, ЛКК, реабілітаційні
комісії
реабілітаційних
установ,
виконавці
реабілітаційних заходів з урахуванням побажань
особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю
(її законного представника) та завіряються печаткою.

• Зміст, періодичність реабілітаційних заходів.
• Строк, протягом якого повинен здійснюватися
рекомендований реабілітаційний захід.

• Медична реабілітація – заповнюється відповідно

до потреби особи з інвалідністю (дитини
з інвалідністю) в заходах медичної реабілітації.
Вказуються характер медичних заходів, їх кількість,
обсяг, методи та строки виконання.

• Психолого-педагогічна реабілітація – заповнюється

МСЕК, ЛКК з визначенням обсягу, кількості та
тривалості курсів, строків виконання послуг
з
консультування,
діагностики,
патронажу,
психологічної
та
педагогічної
корекції
розвитку дітей та молоді з функціональними
обмеженнями
з
обов’язковим
залученням
до заповнення цього розділу фахівців органів освіти
або їх уповноважених представників, відповідних
психолого-медико-педагогічних консультацій.

• Фізична реабілітація – заповнюється МСЕК, ЛКК

про характер заходів фізичної реабілітації, кількість
курсів із залученням до формування цього розділу
відповідних фахівців лікувально-профілактичних
закладів та/або центрів соціально-психологічної
реабілітації для дітей та молоді з функціональними
обмеженнями.

• Професійна

реабілітація
–
експертиза
професійної придатності осіб з інвалідністю у першу
чергу проводиться для професій (спеціальностей),
за якими вони працювали.

Обов’язково вказуються відомості про придатність
до відповідної професії:

• У повному обсязі, з обмеженням обсягу виконуваних

робіт та визначенням тривалості робочого дня.
Також обов’язково надаються рекомендації щодо
форми організації навчання: у загальноосвітньому
навчальному закладі, у спеціально організованих
умовах тощо. МСЕК, ЛКК рекомендують терміни
та місце навчання.

