ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПОСЛУГИ № 71-42
Послуга: Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у
мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для
забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями
Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі -Центр)
адміністративних послуг, у якому
здійснюється
обслуговування
суб’єкта звернення
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Місцезнаходження
віддалених робочих місць
Центру
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Інформація щодо режиму
роботи віддалених робочих
місць Центру
Телефони та адреси
електронної пошти
віддалених робочих місць
Центру
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Акти центральних органів
виконавчої влади

Металургійний район: пр. Металургів, буд. 16;
Довгинцівський район: вул. Дніпровське шосе, буд. 16;
Покровський район: вул. Ватутіна, буд. 37в;
Інгулецький район: пр. Південний, буд. 1;
вул. Гірників, буд. 19;
Саксаганський район: вул. Софії Перовської, буд. 16а;
Тернівський район: вул. Ухтомського, буд. 23а;
Центрально-Міський район: вул. Свято-Миколаївська,
буд. 27;
Мобільні офіси муніципальних послуг, кейси-адміністратори (за окремим графіком)
Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця
з 09.00 – 16.00, перерва з 12.30 до 13.00

Металургійний район: тел. 097-39-20-336
e-mail: soctrud7148@gmail.com
Довгинцівський район: 068-18-81-010
e-mail: upszn@dlgr.gov.ua
Покровський район: тел. 098-18-10-107;
098-18-10-117 e-mail: upszn1210@gmail.com
Інгулецький район: тел. 096-04-38-568,
067-91-47-657;
e-mail: soc1212@ukr.net
Саксаганський район: тел. 098-36-02-004; 94-72-42;
e-mail: upszn_1242@srvk.gov.ua
Тернівський район: тел. 097-50-33-528;
067-43-36-786, 94-83-04
upszn@trnvk.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Кодекси, Закони України
Закони України:
4
- «Про адміністративні послуги»;
- «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»;
- «Про гуманітарну допомогу»;
- «Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні»
Акти Кабінету Міністрів
Постанова Кабінету Міністрів України від 19. 07. 2006
5
України
№ 999 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з
інвалідністю автомобілями», зі змінами
Наказ Міністерства праці та соціальної політики
України від 02.08.2006 № 295 «Про затвердження
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Акти місцевих органів
виконавчої влади/органів
місцевого самоврядування

зразків та форм облікової документації з обліку та
забезпечення автомобілями інвалідів», зі змінами
-

Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання
Заява, наявність відповідного пакета документів.
адміністративної послуги
На облік беруться і забезпечуються автомобілями
особи з інвалідністю, які:
- не мають в особистому користуванні автомобільного
транспортного засобу (автобус, вантажний та легковий
автомобіль, у тому числі придбаного за власні кошти
або отриманого через структурний підрозділ з питань
соціального захисту населення або управління
виконавчої дирекції Фонду, що перебував в
експлуатації менш як 10 років (крім випадків
викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту
оголошення про розшук автомобіль не знайдено, що
підтверджується довідкою, виданою підрозділом МВС;
неможливості
відновлення
автомобіля
та
непридатності його для подальшої експлуатації
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася
не з вини особи з інвалідністю або особи, яка керувала
автомобілем у присутності особи з інвалідністю, або
нещасного випадку чи стихійного лиха, що
підтверджуються відповідними довідками, виданими
підрозділами МВС чи ДСНС;
- протягом семи років перед взяттям на облік і за час
перебування на обліку не отримували автомобіль як
благодійну допомогу або протягом цього часу не
реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації
якого менше ніж п’ять років.
Діти з інвалідністю, недієздатні особи з
інвалідністю беруться на облік, якщо їхні законні
представники мають підстави, зазначені вище.
Вичерпний перелік
Для отримання послуги особи з інвалідністю, законні
документів, необхідних для представники недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з
отримання адміністративної інвалідністю до заяви, що реєструється у спеціальному
послуги, а також вимоги до журналі обліку, додають:
них
- копію довідки МСЕК про групу та причину
інвалідності, а для дітей з інвалідністю - копію
медичного висновку;
- паспорт громадянина України (для особи з
інвалідністю, законного представника недієздатної
особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після
перевірки паспортних даних, зазначених у заяві,
повертається заявнику, та копію свідоцтва про
народження (для дитини з інвалідністю);
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
особі з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається
право
користування
автомобілем,
законному
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представнику недієздатної особи з інвалідністю,
дитини з інвалідністю (після перевірки даних,
наведених в заяві, повертається заявнику);
- документ про реєстрацію місця проживання члена
сім’ї, іншої особи, яким передається право
користування автомобілем (якщо місце реєстрації поза
межами м. Кривого Рогу).
Для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв’язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які
брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та
випробувань, у військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, – копію посвідчення про належність до
категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії
зазначених факторів, та медичну довідку визначеного
органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності
особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з
інвалідністю I і II групи, які забезпечуються
автомобілями безоплатно).
Для осіб з інвалідністю від загального захворювання
або захворювання, отриманого під час проходження
військової служби чи служби в органах внутрішніх
справ, державної безпеки, інших військових
формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь
у бойових діях під час Другої світової війни, – довідку,
видану військкоматом, інші документи (копія
військового квитка або партизанського квитка), що
підтверджують таку участь (видається військкоматом
на запит структурного підрозділу чи органу
соціального захисту населення), посвідчення особи з
інвалідністю внаслідок війни.
Для недієздатних осіб з інвалідністю – копію рішення
суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною
та копію рішення (розпорядження) про встановлення
над нею опіки.
Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю,
позбавлених батьківського піклування, – копію
рішення (розпорядження) про встановлення опіки та
піклування
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Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги
Платність /безоплатність
адміністративної послуги

Заява та пакет документів подаються до Центру (через
віддалене робоче місце) особисто або через
представника (законного представника)
Безоплатно

У разі оплати адміністративної послуги:
Нормативно-правові акти,
11.1
на підставі яких стягується
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плата
11.2 Розмір та порядок внесення
плати
Розрахунковий рахунок для
11.3 внесення плати
12 Строк надання
адміністративної послуги
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Перелік підстав для
зупинення розгляду
документів, поданих для
надання адміністративної
послуги
Перелік підстав для відмови
в наданні адміністративної
послуги

15

Результат надання
адміністративної послуги
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Спосіб отримання
результату надання послуги
Примітка
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До 20 робочих днів
-

1. Невідповідність вмісту наданого пакета документів
вимогам чинного законодавства.
2. Виявлення недостовірних відомостей у поданих
документах.
3. Особа з інвалідністю протягом шести місяців з дня
повідомлення про необхідність здійснення повторного
огляду для підтвердження наявності медичних
показань не проходить такий огляд в облМСЕК без
поважних причин.
4. Під час перебування на обліку в сім’ї особи з
інвалідністю відбулися зміни, що призвели до
відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем
реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з
інвалідністю могла би передати право керування
автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім’ї
особи з інвалідністю не може керувати автомобілем.
5. Особи з інвалідністю проживає в установах
соціального обслуговування на повному державному
утриманні або перебуває у місцях позбавлення волі.
6. Особам з інвалідністю, діти з інвалідністю, яким
інвалідність встановлено на певний період, не
поновлюють без поважних причин інвалідність
протягом шести місяців.
Видача направлення на проходження обласної,
центральної міської у мм. Києві та Севастополі медикосоціальної експертної комісії для взяття на облік для
забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями
Особисто або через представника (законного
представника)
-

