
ПОГОДЖЕНО
Керуюча справами виконкому

.ЩолинськоТ MicbKoi ради
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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуги (УСЗ -26)

ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНIЧНИМИ ТД IНШИМИ
ЗАСОБАМи РЕАБIлIтАцII осIБ з IнвАлIднIстю тА дIтЕй з IнвдлIднIстю

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управлiння
соцiал

Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання
адмiнiстративних
послуг
(найменування,
мiсцезнаходження,
режим роботи,
телефон, адреса
електронноi пошти та
вебсайry)

Управлiння соцiального захисту населення,Щолинськоi Р!А

Управлiння надання алмiнiстративних послуг
м. !олина, вул, Грушевського, 18
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- 1 б:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятниця:08:00-15:00
субота, недiля - вихiдний день
телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com
www.cnap.dolyna.if.ua

Пйстава для
одержання
адмiнiстративноI
послуги

вiдповiдно до iндивiдуальноi програми реаоiлiiацi'r' ocifu
iнвалiднiстю

lIерелiк документiв,
необхИних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

1, Заява за формою затвердженою Мiнсоцполiтики
2. Копiя паспорта старого зразка (сторiнки 1,2 та з вiдмiткою про
реестрацiю мiсця проживання) або копiю паспорта у формi ID-
картки та довiдка про мiсче реестрацiт заявника, або свiдоцтво
про народження (для дiтей BiKoM до 14 poKiB)
3. !овiдка про присвоення iдентифiкацiйного номера.
4. Копiя висновку медико-соцiальноi експертизи про
встановлення iнвалiдностi або медичного висновку ЛКК для
дiтей з iнвалiднiстю
5. IндивiдуаJIьна програма для особи з iнва-гliднiстю та дитини з
iнвалiднiстю.
6. Щля осiб, якi працюють, навчаються, служать довiдка iз мiсця
роботи, навчання, служби.
7. Довiдка про реестрацiю з мiсця проживання длядiтей до 14
poKiB та осiб, паспорти яких не мiстять вiдомостей про
ресстраuiю мiсця проживання.
8. Законний представник особи з iнва-гliднiстю, дитини з

Щсоби подас документи, що пiдтверджують

районноi
Л.Ружицька

2020 р.



його особу та повноваження.
9. Посвiдчення про взяття на облiк для бездомних

10. Довiдка з мiсця роботи для прачiвникiв або витяг наказу

командира вiйськовоТ частини про безпоQередню участь в анти

терористичнiй операцiт в районах if проведення, яким не

встановлена iнвалiднiоть
особ"сте звернення заJIвника або законного представника,

Порялок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi

5 робочих днiвСтрок надання
адмiнiстративноi

Видача направленняРезультат надання
адмiнiстративноi

поuиомлення про призначення/не призначення допомоги,можливi способи
отримання вЦповiдi

iлiтацiТ, перелiкiв таки4 Jq99qЦ))

YKpaiHi>"
2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 05.04.2012 р. N9321

кпро затверджеп"" Гiор"лку забезпечення технiчними та iншими

,u.ъбur" рьабiлiтаulт obio з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю та

iнших окремих категорiй населення i виплати грошовоТ

по*п.r.uцil BapTocTi зЬ самостiйно придбанi технiчнi засоби

Акти законодавства,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративноТ
послуги


