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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноiпослуги ( gС Э " Ц 5)

виддчд ндпрдвлЕння (путlвки) осоБАм з IнвАлIднIстю тыАБо ДIТяМ З

IнвдлIднIстю до рЕАБIлIтАцIЙних устАнов СФЕРи УПРАВЛIННЯ
МIНСОЦПОЛIТИКИ ТА/АБО ОРГАНIВ СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

(РЕГIОНАЛЬНОГО ТА МIСЦЕВОГО РIВНЯ)

Перелiк докумен,гiв,
llеобхiдних для
отриýtання
адмiнiстративноi
посJIуги

та спосiб
локумент,iв,

лля

i.Заява.
2. IндивiдуаJIьна програма реабiлiтацiТ, видана медико-соцiально
експертною комiсiсю, лiкарсько-консультативною комiсiсю
лiкувально-профiлактичного закладу (для дiтей з iнвалiднiстю).
З, Висновок лiкарсько-консультативноi KoMioii лiкувально-
гrрофiлактичного закладу (лля дiтей BiKoM до трьох poKiB, якi
належать до групи ризику щодо отримання iнвалiдностi) з

рекомендацiями щодо проходх(ення комплексноI реабiлiтацii
(абiлiтаuii) в ycTaHoBi,
3. Копiя паспорта громадянина Украiни, свiдоц,гва про народження
(лля дiтей з iнвшiдrriстю, дiтей BiKoM до трьох poKiB, якi ншlежать
до групи ризику щодо отримання iнвалiдностi), або iнший
документ, що посвiдчус особу.
4. Щокумен,г, що засвiдчуе реестрацiю фiзичних осiб у.Щержавному
peecTpi фiзичних осiб-платникiв податкiв.
5. !окумент про ocBiTy (для отримувачiв, якi потребують
rrрофесiйноТ реабiлiтацii) ;

6, Копiя N{едичного висновку про дитину з irrвалiднiстю до 18 poKiB
]. Виписка iз медичноi карти амбулаторного (стацiонарного)
хворого (форми 027lo),
8. /_{овiдка про взяття на облiк внутрiшньо перемiщених осiб (для

_9lрц}!у!,qч!р,,лts j_qццутрLr:ддрдqр_емiще"имиособам
У паltеровiй формi документи I1сlдаються заявником особисто або
його угtовноваженим представником (законним представником)

Управлiння соцiалыtого захисту населення РЩА

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

Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- 1 6 :00

четвер: 09:00-20:00
п'ятницяi 08:00-15:00
субо,га, недiля - вихiдний день
телефон: 2-50-53, 0987З4464З
ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com
www.cnap.dolyna. if.ua

Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

[{elrTp надання
алмilliстративlllIх
послуг (найменування,
мiсllезtlаходження,
режим робо,глl, телефон,
адреса електронноi
пош,tи r,a вебсайry)

I)KI'lIlO:



l

0,tриманнrI
адмiIt.llосJIуги
IIлаr,lliсr,ь
(безо11.1l a,l,tl icтb)

Безоп;rатно.

Строк надаtlня адмiн.
послYги:

!о 5 робочих днiв

Резуль,гат надання
адмiнiстративноТ
IIослYfи

Рiшення про наIIравJIення на комплексну реабiлiтацiю
(габiлiтачiю)

N'lож.ltивi способи
отримання вiдповiдi
(результату)

Особисто або законним представником.

Акти законодавства,
шlо регулюють порядок
,га умови tIадання
адмiнiст,раr-ивноТ
IIocJlyI-1I

1, Закон Украiни "Про реабiлiтацiю осiб з

2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
затвердження Порядку надання окремим
комплексноТ реабiлiтацii (абiлiтацiТ).

iнвалiднiстю в YKpaiHi".
вiд 31.01.2007 JФ80 кПро
категорiя осiб послуг iз


