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СКОРОЧЕННЯ:

Інформаційне 
повідомлення

інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме 
майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією

Знищене нерухоме 
майно

об’єкти нерухомого майна, які стали непридатними для використання 
за цільовим призначенням внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України, 
та відновлення яких шляхом ремонту чи реконструкції не є можливим 
або є економічно недоцільним

Пошкоджене 
нерухоме майно

об’єкти нерухомого майна, які пошкоджені внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 
РФ проти України, та можуть бути відновлені шляхом ремонту чи 
реконструкції

Реєстр пошкодженого 
та знищеного майна

Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 
агресією рф

Компенсація
компенсація за знищене та пошкоджене нерухоме майно внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 
агресією РФ проти України

ЦНАП центр надання адміністративних послуг

РНОКППО  реєстраційний номер облікової картки платника податків особи

ЄДРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Електронний кабінет 
користувача

електронний кабінет користувача Державного реєстру майна, 
пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф

Адміністратор державне підприємство «Дія»

Держатель Мінінфраструктури

Закон  Закон України «Про публічні електронні реєстри»

Порядок

Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене 
та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф, затверджений 
постановою КМУ від 26.03.2022 № 380

Портал Дія Єдиний державний вебпортал електронних послуг
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СКОРОЧЕННЯ:

Особа з інвалідністю

особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії 
із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її 
життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови 
для реалізації такою особою прав нарівні з іншими громадянами та 
забезпечити її соціальний захист

Фонд Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю

КМУ Кабінет Міністрів України

МСЕК Медико-соціальна експертна комісія

ЛКК лікарсько-консультативна комісія

ТЗР
технічні та інші засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю та інших окремих категорій населення
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ПОРЯДОК ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

Інформаційне повідомлення може бути подане до Реєстру пошкодженого та знищеного майна:

1) Самостійно особою. 

Для цього особа має встановити мобільний додаток порталу Дія або особа/представник юридичної особи 
створити особистий електронний кабінет користувача на порталі Дія, пройти електронну ідентифікацію 
та автентифікацію та заповнити інформаційне повідомлення, яке формується засобами порталу Дія

фізична особа:
• засобами порталу Дія;
• з використанням мобільного додатка порталу Дія (у разі наявності реєстраційного номера 

облікової картки платника податків).

юридичнa особa:
• засобами порталу Дія.

2) Через адміністратора ЦНАП або нотаріуса (незалежно від місця проживання чи перебування фізичної 
особи або місцезнаходження юридичної особи).

Адміністратор ЦНАП або нотаріус у день звернення особи з метою подання інформаційного повідомлення:
• встановлює особу та повноваження її представника (у разі подання інформаційного повідомлення 

представником);
• заповнює інформаційне повідомлення, яке формується засобами порталу Дія;
• роздруковує зареєстроване інформаційне повідомлення (за бажанням особи).
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ЗДІЙСНЕННЯ ТА ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ГРОШОВИХ 
ДОПОМОГ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ, 
ПРИЗНАЧЕНИХ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Відповідно до Постанови КМУ від 7 березня 2022 р. № 214 «Деякі питання надання державної соціальної 
допомоги», на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування 
надання державної соціальної допомоги здійснюється без звернення за її перепризначенням або 
підтвердженням права на її отримання.

 

На період воєнного стану та одного місяця після його скасування не зупиняється виплата наступним 
категоріям отримувачів державної соціальної допомоги, навіть якщо вони пропустили строк перегляду:

• особам з інвалідністю з дитинства; 
• дітям з інвалідністю; 
• особам, які не мають права на пенсію;
• особам з інвалідністю.

 

Дітям з інвалідністю, яким виповнилося 18 років у лютому 2022-го, і які не встигли пройти обстеження та 
отримати висновок медико-соціальної експертизи про встановлення статусу особи з інвалідністю, виплату 
соціальної допомоги продовжили на період дії воєнного стану та на 1 місяць після його завершення.

У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувачі державної соціальної допомоги 
можуть отримати належні їм виплати переказом без відкриття рахунку у банку в АТ «Ощадбанк» або у 
відділенні АТ «Укрпошта».

У такому разі необхідно повідомити органи соціального захисту населення за новим місцем проживання.

Після скасування воєнного стану органи соціального захисту повинні інформувати одержувачів про 
необхідність протягом одного місяця оновити документи для продовження отримання допомоги та пільг.

Водночас Постановою КМУ від 8 березня 2022 р. №225 «Деякі питання порядку проведення меди-
ко-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України» визначено, що на період дії 
воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування:

• у разі коли особа, яка звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд 
до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі 
направлення ЛКК;
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Знищене нерухоме 
майно
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• Кримська республіканська, обласні, центральні міські у містах Києві та Севастополі, міські, 
міжрайонні та районні МСЕК здійснюють свої функції з забезпеченням принципу екстериторіальності 
та забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням ЛКК незалежно 
від місця реєстрації, проживання або перебування особи, яка звертається для встановлення 
інвалідності.

У разі, якщо лікар або ЛКК не можуть направити (зокрема заочно) осіб із тимчасовою непрацездатністю 
на медико-соціальну експертизу:

• рішення щодо продовження тимчасової непрацездатності за її наявності приймається без 
направлення на медико-соціальну експертизу;

• направлення на медико-соціальну експертизу здійснюється не пізніше, ніж через місяць після 
припинення або скасування воєнного стану.

 

Повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану, переноситься не більше, ніж на 6 
місяців після припинення або скасування воєнного стану за наступних умов:

• якщо осіб з інвалідністю та осіб, яким встановлено ступінь втрати професійної працездатності, 
лікарсько-консультативна комісія не може відправити на медико-соціальну експертизу;

• якщо дітей з інвалідністю лікар не може відправити на лікарсько-консультативну комісію.

 

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності продовжується до останнього 
числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде 
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ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Під час воєнного стану особи з інвалідністю незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця 
проживання можуть отримати життєво необхідні соціальні послуги, зокрема притулок або стаціонарний 
догляд у будь-якому місці України, де вони перебувають, лише за заявою. Відповідні рішення уповноважені 
органи або надавачі послуг прийматимуть протягом 1 доби. 

Так, під час воєнного або надзвичайного стану люди з інвалідністю можуть отримувати наступні 
соціальні послуги:

• інформування, консультування, консультативний кризовий телефон;
• надання притулку, нічний притулок, короткотермінове проживання;
• екстрене (кризове) втручання;
• представництво інтересів;
• підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб;
• соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
• догляд вдома, стаціонарний догляд, денний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю, паліативний 

догляд;
• соціально-психологічна реабілітація;
• натуральна допомога;
• переклад жестовою мовою;
• транспортні послуги. 

За відсутності необхідних документів, для їх отримання достатньо лише одного документа:
• заяви від людини (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
• заяви від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
• повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не 

мають законного представника).
 

Заяву про надання соціальних послуг можна подати до:
• уповноваженого органу соцзахисту за місцем звернення, незалежно від задекларованого/

зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, яка потребує соціальної послуги; 
• безпосередньо до надавача соціальних послуг.
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СКОРОЧЕННЯ:

Інформаційне 
повідомлення

інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме 
майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 
спричинених військовою агресією

Знищене нерухоме 
майно

об’єкти нерухомого майна, які стали непридатними для використання 
за цільовим призначенням внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України, 
та відновлення яких шляхом ремонту чи реконструкції не є можливим 
або є економічно недоцільним

Пошкоджене 
нерухоме майно

об’єкти нерухомого майна, які пошкоджені внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 
РФ проти України, та можуть бути відновлені шляхом ремонту чи 
реконструкції

Реєстр пошкодженого 
та знищеного майна

Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 
агресією рф

Компенсація
компенсація за знищене та пошкоджене нерухоме майно внаслідок 
бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 
агресією РФ проти України

ЦНАП центр надання адміністративних послуг

РНОКППО  реєстраційний номер облікової картки платника податків особи

ЄДРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України

Електронний кабінет 
користувача

електронний кабінет користувача Державного реєстру майна, 
пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф

Адміністратор державне підприємство «Дія»

Держатель Мінінфраструктури

Закон  Закон України «Про публічні електронні реєстри»

Порядок

Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене 
та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних 
актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф, затверджений 
постановою КМУ від 26.03.2022 № 380

Портал Дія Єдиний державний вебпортал електронних послуг
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Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймає уповноважений орган або надавач соціальних 
послуг невідкладно, і протягом однієї доби забезпечується їх надання.

При цьому надавач соціальних послуг вживає заходів із відновлення паспорта або іншого документа, що 
підтверджує особу людини. Після завершення воєнного стану особа, яка подала заяву, протягом місяця 
надає уповноваженому органу документи, необхідні для прийняття рішення про надання соціальних 
послуг, які не вона не подала раніше.

Людей з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю при перетині державного кордону пропускають 
позачергово.

Аби особа з інвалідністю І групи або дитина з інвалідністю разом із супроводжуючими могла позачергового 
перетнути кордон,  необхідна наявність посвідчення або довідки, зазначених у статті 4 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», що підтверджують статус особи 
з інвалідністю І групи або дитини з інвалідністю, які потребують супроводження. Інших вимог щодо 
документального підтвердження особи супроводжуючого законодавчо не встановлено.

У пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення пріоритет зазначеним 
особам надається, якщо вони перетинають кордон пішки або на легковому автомобілі, в якому немає 
інших осіб, за виключенням супроводжуючих.
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ОТРИМАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ                             
ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

В умовах воєнного часу Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю продовжує виконувати функції щодо 
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (ТЗР) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 
та інших окремих категорій населення.

 

Особа з інвалідністю незалежно від місця перебування має право на безоплатне отримання технічних 
та інших засобів реабілітації, а також може звернутися за їх отриманням:

• до найближчих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;
• до найближчих центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);
• до найближчих територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;
• через електронний кабінет.

 

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю здійснює комунікацію з питань забезпечення ТЗР у 
цілодобовому режимі та залучає до спільної роботи органи державного казначейства, територіальні 
підрозділи Фонду, органи соціального захисту населення, підприємства-виробників, волонтерів тощо.

 

До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 
та інші окремі категорії населення, належать:

• протезно-ортопедичні вироби, зокрема ортопедичне взуття;
• спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
• засоби для пересування;
• допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
• меблі та оснащення;
• спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

 

Фонд розглядає проблемні питання, скарги, звернення у максимально короткі терміни. У переважній 
більшості  відпрацювання цих звернень відбувається в онлайн режимі, що спрямовано на забезпечення 
та прискорення задоволення потреб осіб з інвалідністю.


