
 Право на державну соціальну 
допомогу мають особи з інвалідністю з 
дитинства та діти з інвалідністю віком до 
18 років. 

 
Державна соціальна допомога особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 
призначається у таких розмірах: 

- особам з інвалідністю з дитинства I групи - 
100 % прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність; 

- особам з інвалідністю з дитинства II групи - 
80 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність; 

- особам з інвалідністю з дитинства III групи 
- 60 % прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність; 

- на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 
70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність. 

Примітка. Законом України «Про державний 
бюджет на 2020 рік» встановлено прожитковий 
мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 
1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 
гривень, з 1 грудня - 1769 гривень. 

 

 Право на соціальні стипендії мають 
діти з інвалідністю та особи з інвалідністю 
I-III групи, які навчаються у закладах 
вищої  освіти державної форми власності 
за денною формою здобуття освіти та не 
перебувають в академічній відпустці. 

Примітка. Соціальна стипендія виплачується 
студентам  ЗВО, які мають право на призначення 
соціальних стипендій, щомісяця починаючи з 
місяця звернення за її наданням у розмірі - 1180 
гривень. 

 Право на відповідну матеріально-
технічну та навчально-методичну базу у  
ЗВО.  

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» 
особи з особливими освітніми потребами, які 
навчаються у ЗВО, мають право на безоплатне 
забезпечення інформацією для навчання у 
доступних форматах з використанням технологій, 
що враховують обмеження життєдіяльності, 
зумовлені станом здоров’я. 

 

 Право на архітектурну доступність 
будівель, приміщень та прилеглої 
території ЗВО. 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» 
будівлі, споруди і приміщення ЗВО повинні 
відповідати вимогам доступності згідно з 
державними будівельними нормами і 
стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо 
повністю пристосувати для потреб осіб з 
особливими освітніми потребами, здійснюється їх 
розумне пристосування з урахуванням 
універсального дизайну. 

 

 Право на безкоштовні ліки в період 
амбулаторного лікування за рецептом 
лікаря встановлене для осіб з інвалідністю 
І та ІІ групи, якщо отримувана ними пенсія 
не перевищує мінімального розміру 
пенсії.  

 

 Право на 50-ти відсоткову знижку 
на придбання лікарських препаратів в 
період амбулаторного лікування 
передбачене для осіб з інвалідністю І та ІІ 
групи (за рецептами).  

 

 Право на забезпечення державою 
(безкоштовно або на пільгових умовах) 
осіб з інвалідністю  соціально-побутовим 
та медичним обслуговуванням (засобами 
реабілітації, протезними виробами, 
сурдотехнічними засобами, окулярами, 
слуховими і голосоутворювальними апарати 
тощо) 

 

 право на безкоштовне отримання 
путівок в санаторії надається особам з 
інвалідністю при наявності медичних 
показань.  

Умови для забезпечення путівками 
встановлює Кабінет Міністрів України. 

 

 право безкоштовного проїзду в 
міському пасажирському транспорті 
(крім таксі) надається особам з 
інвалідністю I і II групи, дітям-інвалідам, а 
також їх супроводжуючим (не більше 
однієї особи). 

 
 право на 50% знижку на проїзд 

внутрішніми лініями повітряного, 
залізничного, річкового та 
автомобільного транспорту надається в 
період з 1 жовтня по 15 травня особам з 
інвалідністю I і II групи, дітям-інвалідам, а 
також їх супроводжуючим (не більше 
однієї особи). 

Пільгове перевезення здійснюють усі 
підприємства транспорту незалежно від форми 
власності та підпорядкування. Відмова в наданні 
транспортних пільг є порушенням прав осіб з 
інвалідністю. 



 

 Право на позачергове 
обслуговування в касах незалежно від 
форм власності і підпорядкування 
встановлене для осіб з інвалідністю І та ІІ 
групи  

 

Важлива інформація! 
 
Для отримання більш детальної інформації 

про права осіб з особливими потребами, які 
навчаються у закладах вищої  освіти, 
рекомендовано ознайомитись із: 

- Законом України «Про вищу освіту» 
від 01.07.2014 № 1556-VII / URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18#Text; 

- Законом України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 
від 21.03.1991 № 875-XII / URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text  

-  Законом України «Про державну 
соціальну допомогу особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю» 
від 16.11.2000 № 2109-III / URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-
14?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96
%D1%82 

- постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
виплати соціальних стипендій студентам 
(курсантам) закладах фахової передвищої та 
вищої освіти» від 28 грудня 2016 р. № 1045/ URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-
%D0%BF#n16 

 
 
 
 

Важлива інформація! 
 
 Особи з інвалідністю мають право на 

безоплатну первинну правову допомогу, що 
включає включає такі види правових послуг: 

- надання правової інформації;  
- надання консультацій і роз'яснень з 

правових питань; 
- складення заяв, скарг та інших документів 

правового характеру (крім документів 
процесуального характеру); 

- надання допомоги в забезпеченні доступу 
особи до вторинної правової допомоги та 
медіації. 

 
 Особи з інвалідністю, які отримують 

пенсію або допомогу, що призначається замість 
пенсії, у розмірі, що не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 
мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу, яка включає такі види правових послуг:  

- захист; 
- здійснення представництва інтересів осіб, 

що мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу, в судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами; 

- складення документів процесуального 
характеру. 

 
Примітка. За безоплатною правовою 

допомогою можна звернутись до Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Полтавській області 

Адреса: 36011, м. Полтава, вул. Європейська 
(Фрунзе), 37/40. 

Факс/Контактний телефон: (0532) 56-26-66. 
Єдиний телефонний номер системи 

безоплатної правової допомоги: 0-800-213103. 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА 
АКАДЕМІЯ 

ОМБУДСМЕН УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ПДАА 

 
 

 
 

ПАМ´ЯТКА 
для здобувачів вищої освіти 

 

ПРАВА 
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
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