
Працевлаштування, освіта і професійна підготовка інвалідів 
   З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням 

індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, 

в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою 

діяльністю, яка не заборонена законом. 

   Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціального захисту 

інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів, у разі необхідності, 

створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для 

цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і 

пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда. 

   Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за 

ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів 

інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної 

експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує 

здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її 

характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інвалідів. 

   Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому 

числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього 

звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості. 

   Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала 

інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і 

знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи. 

   Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману 

працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у 

тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням 

індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, 

передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, 

необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального 

захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

   Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, 

організаціях, державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про 

виконання роботи вдома. 

   Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою. 

   Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право 

бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний. 

   Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для 

працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда на 

підставі поданих ним рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством 

документів. 

   Державна служба зайнятості здійснює пошук підходящої роботи відповідно до 

рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації та знань, з урахуванням його 

побажань. 

   Держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освітина рівні, що 

відповідає їх здібностям і можливостям. 

   Дошкільне виховання, навчання інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних 

дошкільних та навчальних закладах. 

   Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється з урахуванням 

медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Вибір форм і 

методів професійної підготовки провадиться згідно висновками медико-соціальної 

експертизи. 



   При навчанні, професійній підготовці або перепідготовці інвалідів поряд із 

загальними допускається застосування альтернативних форм навчання. 

   Обдаровані діти-інваліди мають право на безплатне навчання музики, 

образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних навчальних закладах або 

спеціальних позашкільних навчальних закладах. 

   Навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам нарівні з іншими громадянами, 

у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного 

забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні 

потреби інваліда. 

   У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом 

до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-

інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною 

спеціальністю, до професійно-технічних навчальних закладів - діти-інваліди та інваліди, 

яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією. 

   За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів 

I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та 

діти з малозабезпечених сімей, у яких: 

обидва батьки є інвалідами; 

один з батьків - інвалід, а інший помер; 

одинока матір з числа інвалідів; 

батько - інвалід, який виховує дитину без матері. 

   Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія (державна 

соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному 

розмірі. 

   Після закінчення навчального закладу інвалідам надається право вибору місця 

роботи з наявних варіантів або надається за їх бажанням право вільного 

працевлаштування. 

   При відмові у прийнятті на роботу, ненаданні роботи за спеціальністю інваліду, 

направленому за розподілом після закінчення навчального закладу, або при недодержанні 

інших умов трудового договору і законодавства про працю підприємство, установа та 

організація, фізична особа, яка використовує найману працю відшкодовує витрати на його 

проїзд до місця роботи і назад до місця, де він проживає, а також витрати на проїзд 

супровідника, якщо він є необхідним. 

   Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які використовують найману 

працю, створюють безпечні і не шкідливі для здоров'я умови праці, вживають заходів до 

запобігання інвалідності та відновлення працездатності інвалідів. 

   У разі працевлаштування інвалідам забезпечують розумне пристосування робочих 

місць. 

   За інвалідами внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, які 

проходять професійну реабілітацію, у тому числі професійну підготовку і перепідготовку 

згідно з індивідуальною програмою реабілітації, якщо з моменту встановлення 

інвалідності минуло не більше року, зберігається середній заробіток за попереднім місцем 

роботи із зарахуванням пенсії по інвалідності протягом строку, передбаченого програмою. 

У таких випадках відшкодування витрат з урахуванням сплачених сум пенсій 

здійснюється підприємством, установою та організацією чи фізичною особою, яка 

використовує найману працю, під час роботи в яких настала інвалідність. 

 

 


