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Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання
адмiнiстративних
послуг
(найменуванЕя,
мiсцезнаходження,
режим роботи,
телефон, адреса
електронноТ пошти та
вебсайту)

Управлiння соцiального захисту населення Щолинськоi Р.ЩА

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. !олина, вул. Грушевського, 18

Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- 1 6:00
четвер: 09:00-20:00
l1'ятFIиця: 08 :00- l 5 :00

субота. недi.ltя - вихiдний день
телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna. info@gmail.com
www. cnap.dolyna, if, ua

Пiдстава для
одержання
адмiнiстративноi
послуги

Наявнiсть документiв та iнших доказiв, передбачених чинним
законодавством УкраТни, для взяття на облiк для забезпечення
особи з iнвалiднiстю автомобiлем

Перелiк документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

1. Заява. за формою затвердженою Мiнсоцполiтики
2. Копiя висновку медико-соцiальноТ експертизи про групу та
причину iнвалiдностiо а для дiтей з iнвалiднiстю копiя медичного
висновку ЛКК.
З. Копiя паспорта ( для особи з iнва;riднiстю, законного
представника недiездатноi особи з iнватriднiстю, дитини з
iнвалiднiстю) та копiя свiдоцтва про народження дитини (для
дитини з iнвалiднiстю).
4. Довiдка про присвосння iдентифiкацiйного номера.
5. Щокумент про реестрацiю мiсця проживання члена ciM'T, iншоi
особи, яким передаеться право користування автомобiлем.
6. .Щля осiб з iнвалiднiстю з числа учасникiв лiквiдацii наслiдкiв
aBapii на Чорнобильськiй АЕС та потерпiлих вiд Чорнобильськоi
катастрофи щодо яких встановлено причинний зв'язок
iнвалiдностi з Чорнобильською катастрофою-копiя посвiдчення
про нirлежнiсть до категорii 1 осiб, що постраждали внаслiдок дiТ

соцiальrrого



зазначених факторiв, та медична довiдка визначеного органами
охорони здоров'я зршка щодо спроможностi особи з iнва_пiднiстю
керувати автомобiлем.
7. Щля осiб з iнвалiднiстю, якi бра_rrи безпосередню участь в
бойових дiях або проходження вiйськовоТ служби пiд час Великоi
Вiтчизняноi вiйни та вiйни з iмперiалiстичною Японiсю -
посвiдчення iнва,riда вiйни.
8. ,Щля недiездатних осiб з iнвалiднiстю-копiя рiшення суду про
визнання особу з iнва_lliднiстю недiездатною та копiя рiшення про
встановлення над нею опiки.
9. .Щля ма_полiтнiх i неповнолiтнiх дiтей з iнва-ltiднiстю,
позбавлених батькiвського пiклування - копiя рiшення
(розпорялження) про встановлення опiки та пiклування.

порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

У паперовiй формi документи подаються заrIвником особисто або
його представником (законним представником) або надсилаються
поштою.

платнiсть
(безоплатнiсть)

Безоплатно.

Строк надання
адмiнiстративноi
послYги:

Протягом 30 ка-гrендарних днiв за умови надання Bcix необхiдних
документiв в тому числi вiдповiдi iз регiона.гlьного сервiсного
центру про вiдсутнiсть (наявнiсть) транспортного засобу.

Результат надання
алмiнiстративноi
послYги

Видача направлення

можливi способи
отримання вiдповiдi
(резчльтатч)

Повiдомлення про призначення /не призначення допомоги.

Акти законодавства,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративноi
послYги

1. Закон УкраiЪи "Про реабiлiтацiю осiб з iнва-тliднiстю в
YKpaiHi>" зi змiнами
2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l9.07.2006 р. N9999
кПро затвердження Порядку забезпечення iнвалiдiв
автомобiлями> зi змiнами


