
 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 1 червня 2016 року  

 

 

Про проект Закону України про внесення змін  до Закону України  

«Про реабілітацію інвалідів в Україні»  

щодо Державної типової програми 

(реєстр. № 4588 від 04.05.2016 р.) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо Державної типової 

програми (реєстр. № 4588 від 04.05.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів 

України, Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом за реєстр. № 4588 пропонується внести зміни до 

Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та: 

1) виключити положення абзацу сьомого статті 9 та абзацу шостого 

статті 10 щодо забезпечення Мінсоцполітики контролю за виробництвом 

технічних та інших засобів реабілітації, а також щодо контролю 

Мінсоцполітики та МОЗ за якістю виробів медичного призначення, 

технічних та інших засобів реабілітації. 

Як зазначається в Пояснювальній записці до законопроекту, зазначені 

зміни зумовлені тим, що відповідно до Закону України «Про технічні 

регламенти та оцінку відповідності» та постанови Кабінету Міністрів 

України від  02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту 

щодо медичних виробів», Мінсоцполітики не має повноважень для 

здійснення контролю за виготовленням та якістю технічних та інших засобів 

реабілітації, оскільки ці функції виконує Держлікслужба як орган ринкового 

нагляду;    

2) вилучити зі статті 16 положення щодо необхідності погодження 

Державної типової програми реабілітації інвалідів із Радою у справах 

інвалідів;  

3) уточнити положення частини третьої статті 16 щодо повноважень 
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Кабінету Міністрів України лише в частині затвердження Державної типової 

програми реабілітації інвалідів.  

Як зазначається в Пояснювальній записці до законопроекту, 

повноваження щодо затвердження порядку реалізації Державної типової 

програми реабілітації інвалідів вилучаються у зв’язку з тим, що на її 

реалізацію Кабінет Міністрів України затверджує декілька окремих порядків, 

а не «порядок», як зазначено в чинній нормі. Крім того, окремі порядки 

можуть затверджуватися нормативно-правовими актами центральних органів 

виконавчої влади;  

4) уточнити положення стосовно обсягу реабілітаційних заходів, що 

передбачаються в індивідуальній програмі реабілітації людини з 

інвалідністю. Пропонується визначати обсяг реабілітаційних заходів на 

підставі Державної типової програми реабілітації інвалідів.  

На даний час визначено, що обсяг реабілітаційних заходів, що 

передбачені в індивідуальній програмі реабілітації людини з інвалідністю, не 

може бути меншим від передбачених Державною типовою програмою 

реабілітації; 

5) виключити положення частин шістнадцятої та сімнадцятої статті 26, 

якими передбачено ліцензування діяльності протезно-ортопедичних 

підприємств та здійснення такого ліцензування, в межах наданих 

повноважень Мінсоцполітики і МОЗ. 

В Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що немає 

законодавчих підстав проводити ліцензування діяльності протезно-

ортопедичних підприємств посилаючись лише на норми Закону України 

«Про реабілітацію інвалідів в Україні», оскільки вказаний вид діяльності не 

зазначений у Законі України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» в переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. 

Наказом Мінсоцполітики № 215 від 18.04.2012 р. «Деякі питання 

придбання технічних та інших засобів реабілітації» встановлені 

кваліфікаційні вимоги до підприємств-кандидатів усіх форм власності на 

виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та 

інших засобів реабілітації, а також створена відповідна експертна комісія. 

Кваліфікаційні вимоги до цих підприємств, зокрема, включають наявність 

спеціального матеріально-технічного оснащення, нормативної та 

технологічної документації, що регламентує виготовлення заявлених видів 

технічних та інших засобів реабілітації, сертифіката відповідності на технічні 

та інші засоби реабілітації, що випускаються в умовах серійного виробництва 

тощо. 

Законопроект аналогічного змісту був поданий Кабінетом Міністрів 

України за реєстр. № 4136 від 23.02.2016 року і розглянутий на засіданні 

Комітету 30 березня 2016 року. При розгляді законопроекту було висловлено 

низку зауважень до нього. Зокрема, про те, що виключення положень щодо 

забезпечення Мінсоцполітики контролю за виробництвом технічних та інших 

засобів реабілітації та щодо контролю Мінсоцполітики та МОЗ за якістю 
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виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації 

може негативно позначитися на якості виробів медичного призначення, 

технічних та інших засобів реабілітації для людей з інвалідністю; 

пропонована система забезпечення контролю за виробництвом технічних та 

інших засобів реабілітації не в повній мірі відповідає Директивам 

Європейського Союзу, а зміни до національного законодавства доцільніше 

вносити після прийняття Україною відповідних Директив та Регламентів 

Європейського Союзу. 

Зазначені зауваження залишаються актуальними і по відношенню до 

законопроекту за реєстр. № 4588. 

Фонд соціального захисту інвалідів також пропонує залишити за 

Мінсоцполітики функції щодо контролю за виробництвом та якістю 

технічних та інших засобів реабілітації.  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України законопроект за 

реєстр. № 4136 не підтримує.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект потребує доопрацювання. Зокрема, зазначає, 

таке: 

- до відання Держлікслужби України віднесено державний контроль за 

якістю та безпекою лікарських засобів і медичних виробів, а не технічних та 

інших засобів реабілітації людей з інвалідністю; 

- усунення Ради у справах інвалідів від участі у погодженні Державної 

типової програми реабілітації інвалідів може розглядатись як порушення 

прав осіб з інвалідністю на участь у державних справах (стаття 29 Конвенції 

про права інвалідів); 

- скасування ліцензування діяльності протезно-ортопедичних 

підприємств містить ризики до збільшення кількості підприємств (окремих 

осіб), що вироблятимуть протезно-ортопедичні вироби неналежної якості. 

 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

щодо Державної типової програми (реєстр. № 4588 від 04.05.2016 р.), 

поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому 

читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  


