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 Міністерство соціальної політики в доповнення до листа від 08.12.2022                             

№ 13111/0/2-22 направляє додаткові зауваження до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України „Про затвердження Державної антикорупційної програми на 

2023-2025 рокиˮ (далі – проект акта). 

 Проект додатка 1 „Очікувані стратегічні результати з виконання Державної 

антикорупційної програми на 2023–2025 рокиˮ до проекту акта                                     

(далі – додаток 1) та проект додатка 2 „Заходи з виконання Державної 

антикорупційної програми на 2023–2025 рокиˮ до проекту акта (далі – додаток 2) 

потребують доопрацювання в частині забезпечення виконання завдань, 

передбачених ними.  

 Відповідно до заходу 2.7.3.4.1 додатка 2 розробником пропонується внести 

зміни до Законів України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 

в Україніˮ, „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україніˮ та розмежувати 

повноваження щодо встановлення інвалідності між Міністерством охорони 

здоров’я та Мінсоцполітики. Таке розмежування повноважень пропонується 

забезпечити шляхом створення спеціального колегіального суб’єкта у сфері 

охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального 

захисту населення, наділивши останнього повноваженнями щодо „встановлення 

компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) 

індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб 

з інвалідністю у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення, в іншій соціальній допомозіˮ.  

 Зазначаємо, що Мінсоцполітики, як орган, який забезпечує формування 

державної соціальної політики, не вбачає доцільності у впровадженні вказаних 

пропозицій та не планує створення спеціального суб’єкта у сфері соціального 

захисту, який був би наділений повноваженнями щодо визначення потреб і 

можливостей осіб з інвалідністю, зокрема, щодо забезпечення допоміжними 

засобами реабілітації і медичними виробами. 

 У цьому питанні Мінсоцполітики послідовно впроваджує підхід 

закріплений у Законі України ,,Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я”, 
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відповідно до якого оцінка потреб і можливостей особи повинна забезпечуватися 

мультидисциплінарною реабілітаційною командою, а встановлення інвалідності 

потрібне для набуття права на соціальні виплати. 

 В зв’язку з чим, пропонуємо: 

 У заході 2.7.3.4 пункту 2.7.3 підрозділу 2.7 додатка 1:  

 показники (індикатора) досягнення ,,1” та ,,3” виключити;  

 у показнику (індикаторі) досягнення ,,2” позицію ,,б” виключити. 

 У пункті 2.7.3.4 підрозділу 2.7.3 розділу 2.7 додатка 2: 

 підпункти 2.7.3.4.1 – 2.7.3.4.8 виключити. 

 

 

Міністр                 Оксана ЖОЛНОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Микола Борисенко 289-54-66 

$`1@BB0|XVWTTq¢¤¡«¡®¡¤¡° 


