Публічна послуга
Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання публічної
послуги:
1. Заява.
2. Копії документів, у тому числі копії документів з відображенням
інформації в електронному вигляді, отриманого з Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг «Портал Дія» (з пред’явленням оригіналів):
2.1 паспорта заявника (особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, якій
виповнилося 14 років, законного представника особи з інвалідністю або
дитини з інвалідністю), посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для
бездомних осіб), посвідчення біженця, іншого документа, що посвідчує
особу;
2.2 реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це
відмітку в паспорті);
2.3 посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги або довідки для
отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи
соціальну допомогу;
2.4 свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
2.5 висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю
(для дітей з інвалідністю – висновку ЛКК) - у разі коли особа вперше
звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і
причина інвалідності;
2.6 індивідуальної програми реабілітації (для особи з інвалідністю та дитини
з інвалідністю) або висновку ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група
інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 року як безстрокова або строк
дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації);
2.7 рішення ВЛК чи висновку ЛКК (для постраждалих внаслідок
антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);
2.8 довідки органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної
відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень,
передбачених
кримінально-процесуальним
законодавством
(для
постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних
громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної
операції та яким не встановлено інвалідність);
2.9 висновку експерта за результатами судово-медичної експертизи (для
постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних
громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної
операції та яким не встановлено інвалідність);

2.10 довідки, що підтверджує місце проживання / перебування безпосередньо
в районі проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим
органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок
антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали
в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено
інвалідність);
2.11 витягу з наказу командира військової частини (начальника
територіального підрозділу) або довідки про обставини травми (поранення,
контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником
територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній
операції (для військо-вослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та
працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби
зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького
складу,
військовослужбовців,
Управління
державної
охорони,
Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових
формувань, працівників МВС, поліцейських і працівників Національної
поліції, яким не встановлено інвалідність);
2.12 довідки з місця роботи (для працівників підприємств, установ,
організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районі її проведення, яким не встановлено
інвалідність);
2.13 документів, що посвідчують особу законного представника особи з
інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи та підтверджують її
спеціальний статус та повноваження.
3. Довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої
особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються).
4. Довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з
інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти громадян України яких не
містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб)
Строк надання публічної послуги: До 5 днів
Результат надання публічної послуги:
Направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації /
відмова у видачі направлення на забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації
виконавчих
органів ради
С. Скляр

