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Щодо результатів аудиту 
ефективності використання коштів 
державного бюджету на 
забезпечення окремих категорій 
населення технічними та іншими 
засобами реабілітації 

Комітет Верховної Ради 
України з питань бюджету 

Рахункова палата України 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27.10.2015 
№'48527/1/1-15 Міністерство соціальної політики України в межах компетенції 
на звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 21.10.2015 
№ 04-13/10-2954 (259849) до листа Рахункової палати України від 05.10.2015 
№ 07-1949 щодо результатів аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними 
та іншими засобами реабілітації повідомляє наступне. 

Щодо визначення переліку медичних виробів, на які буде поширюватись 
дія Технічного регламенту щодо медичних виробів, та внесення змін до 
Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, 
затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28 

Мінсоцполітики на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 
15.09.2015 № 5381/11/1-15 стосовно визначення переліку, видів і класів 
технічних та інших засобів реабілітації, які є медичними виробами, та 
доручення від 23.09.2015 № 45592/17/1-14 щодо розроблення методичних 
рекомендацій стосовно віднесення технічних та інших засобів реабілітації ло 
медичних виробів листом від 24.09.2015 № 14504/0/14-15/19 було надіслано до 
МОЗ пропозиції щодо переліку виробів, які на думку Мінсоцполітики, не с 
медичними виробами. 

МОЗ в свою чергу також надало такий перелік, до якого входять майже всі 
технічні та інші засоби реабілітації, передбачені Переліком технічних та інших 
засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій 
населення, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 5 квітня 
2012 р. №>321. 
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Проте перелік наданий МОЗ, сформований за незрозумілою системою, на 
нараді 08.10.2015 проведеній Мінсоцполітики за участю представників 
Держлікслужби, МОЗ, органів оцінки відповідності системи МОЗ та директорів 
всіх підприємств протезної галузі представниками Держлікслужби не було 
надано ґрунтовних відповідей на жодні питання щодо формування переліку 
технічних та інших засобів реабілітації, які не підпадають під дію Технічного 
регламенту щодо медичних виробів (відповідно потребують сертифікації). При 
формуванні такого переліку МОЗ керується принципом, якщо засіб для особи з 
інвалідністю це медичний виріб, а якщо аналогічний засіб придбає для себе 
особа без інвалідності це технічний засіб реабілітації. 

Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 
„1 Іро внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 
2012 року № 321" з метою визначення технічних та інших засобів реабілітації, 
на які поширюються вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 
02.10.2013 № 753 „Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних 
виробів". 

З огляду на викладене, після прийняття зазначених змін Мінсоцполітики 
буде надіслано до Міністерства економічного розвитку та торгівлі перелік 
технічних засобів реабілітації, які будуть підлягати обов'язковій сертифікації. 

Щодо внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, 
окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, 
в частині розширення пільг при забезпеченні ортопедичним взуттям, 
ортезами на стопу та запровадження контрою за видачею направлень на 
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 

Через щорічне недостатнє фінансування з Державного бюджету статті 
видатків для забезпечення окремих категорій населення протезно-
ортопедичними виробами та іншими технічними засобами реабілітації, 
призводило до утворення черг на забезпечення ортопедичним взуттям, в яких 
доводилося чекати протягом 2 - 3 років. 

Тому громадськими організаціями інвалідів було внесено пропозицію щодо 
забезпечення дітей віком до 18 років, яким не встановлена група інвалідності, 
лише ортезами на стопу. Оскільки зазначені особи мають плосковальгусні та 
плосковарусні деформації стоп (плоскостопість), для реабілітації якої достатньо 
ортезу. 

Зазначені зміни до Порядку були спрямовані на вдосконалення механізму 
забезпечення засобами реабілітації, встановлення норми щодо забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації постраждалих внаслідок 
антитерористичної операції, а також оптимізацію витрат бюджетних коштів для 
забезпечення окремих категорій населення протезно-ортопедичними виробами 
та іншими технічними засобами реабілітації. 

Щодо розроблення державної програми розвитку виробництва 
технічних та інших засобів реабілітації в Україні або прийняття Плану 
заходів з подальшого розвитку виробництва цих засобів в Україні 

Відповідно до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 
1 березня 2014 р. № 65 „Про економію державних коштів та недопущення втрат 
бюджету" передбачено припинення підготовки проектів нових державних 
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цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, ию 
потребують додаткового фінансування з державного бюджету, крім Програми, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. 
№ 1684, та підготовка в місячний строк проектів про внесення змін до 
державних цільових програм щодо уточнення строків, обсягів і джерел 
фінансування, інших показників виконання програм відповідно до реальних 
можливостей державного бюджету та з урахуванням результативності їх 
виконання у минулі роки. 
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