ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПОСЛУГИ № 71-44
Послуга: Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого
віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни
і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного
відділення дитячого будинку-інтернату
Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі -Центр)
адміністративних послуг, у якому
здійснюється
обслуговування
суб’єкта звернення
Місцезнаходження
Металургійний район: пр. Металургів, буд. 16;
1
віддалених робочих місць
Довгинцівський район: вул. Дніпровське шосе,
Центру
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)
2
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Інформація щодо режиму
роботи віддалених робочих
місць Центру
Телефони та адреси
електронної пошти
віддалених робочих місць
Центру

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:
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- «Про адміністративні послуги»;
- «Про соціальні послуги»;
- «Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні»;
- «Про психіатричну допомогу»;
- «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»;
- «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи
відбули покарання у виді обмеження волі або
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позбавлення волі на певний строк»
Постанови Кабінету Міністрів України:
- від 14. 12. 2016 № 957 «Про затвердження Типового
Положення про психоневрологічний інтернат», зі
змінами;
- від 14. 12. 2016 № 978 «Деякі питання соціального
захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю», зі
змінами
- від 26. 06. 2019 № 576 «Про затвердження Порядку
надання соціальних послуг особам з інвалідністю та
особам похилого віку, які страждають на психічні
розлади»;
- від 01. 06. 2020 № 587 «Про організацію надання
соціальних послуг»;
- від 02. 09. 2020 № 772 «Про затвердження Типового
положення про будинок-інтернат для громадян
похилого віку та осіб з інвалідністю»
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Акти Кабінету Міністрів
України
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Акти центральних органів
виконавчої влади

Накази:
- Міністерства праці та соціальної політики України від
09. 11. 2011 № 432 «Про затвердження Типового
положення про спеціальний будинок-інтернат», зі
змінами;
- Міністерства соціальної політики України від
29. 02. 2016 № 198 «Про затвердження Державного
стандарту стаціонарного догляду за особами, які
втратили здатність до самообслуговування чи не набули
такої здатності», зі змінами;
- Міністерства юстиції України, Міністерства
соціальної політики України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ
України від 03. 04. 2018 № 974/5/467/609/280 «Про
затвердження Порядку взаємодії установ виконання
покарань, уповноважених органів з питань пробації та
суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до
звільнення осіб, які відбувають покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»,
зі змінами
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Акти місцевих органів
виконавчої влади/органів
місцевого самоврядування

Рішення виконкому Криворізької міської ради:
- від 21. 03. 2012 № 949 «Про реорганізацію
комунальної установи «Будинок – інтернат для
громадян похилого віку та інвалідів»;
- від 13. 11. 2003 № 1260 «Про згоду на безоплатне
прийняття від ВАТ «Північний гірничо збагачувальний
комбінат до комунальної власності міста споруд та
майна колишнього санаторію профілакторію і
створення на його базі комунальної установи соціальної
сфери»
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Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання
Заява, наявність відповідного пакета документів
адміністративної послуги
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Вичерпний перелік
документів, необхідних
для отримання
адміністративної послуги,
а також вимоги до них

Для влаштування до будинку-інтернату для громадян
похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного
пансіонату, пансіонату для ветеранів праці:
- особиста заява громадянина похилого віку чи особи з
інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;
- копія реєстраційного номера облікової картки
платника податків, або копія паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органові і мають
відмітку в паспорті),у тому числі копія документу з
відображенням інформації в електронному вигляді,
отриманого з Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг «Портал Дія»;
- медична картка про стан здоров’я з висновком про
необхідність стороннього догляду;
- копія довідки медико-соціальної експертної комісії
про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності);
- копія трудової книжки;
- два кольорових фото (3Х4).
Для влаштування до психоневрологічного інтернату:
- заява (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність
яких обмежена);
- заява законного представника та рішення органу опіки
та піклування про влаштування до інтернату (для
недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
- копія рішення органу опіки та піклування про
влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі
відсутності законного представника);
- копія документа, що засвідчує реєстрацію у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків,
у якому зазначається реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або копія паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому
органові і мають відмітку в паспорті), у тому числі копія
документу з відображенням інформації в електронному
вигляді, отриманого з Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг «Портал Дія»;
- інформація про наявність/відсутність родичів, що
повинні забезпечити особі догляд і допомогу;
- для звільнення від сплати, документи, що
підтверджують неможливість здійснити догляд (для
законного представника);
- акт оцінювання потреб особи у соціальних послугах, з
урахуванням індивідуальних потреб особи;
- інформація про наявність/відсутність договору про
довічне утримання;
- медична карта з висновком лікарсько-консультативної
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комісії за участю лікаря-психіатра про можливість
проживати / перебувати в інтернаті за формою,
встановленою Міністерством охорони здоров’я;
- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною
комісією за формою, затвердженою Міністерством
охорони здоров’я (за наявності інвалідності);
- довідка для направлення особи з інвалідністю до
інтернату за формою, затвердженою Міністерством
охорони здоров’я (за наявності інвалідності);
- індивідуальна програма реабілітації особи з
інвалідністю за формою, затвердженою Міністерством
охорони здоров’я (за наявності інвалідності);
- копія рішення суду про обмеження цивільної
дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо
якої вирішується питання про влаштування до інтернату
(для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність
яких обмежена);
- копія рішення суду або органу опіки та піклування про
призначення опікуна або піклувальника особі, щодо
якої вирішується питання про влаштування до інтернату
(за наявності опікуна або піклувальника);
- копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо
якої вирішується питання про влаштування до інтернату
(за наявності опікуна або піклувальника);
- копія пенсійного посвідчення або посвідчення
отримувача державної соціальної допомоги (за
наявності);
- копія договору про відкриття та обслуговування
поточного рахунка (за наявності);
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
у тому числі копія документу з відображенням
інформації в електронному вигляді, отриманого з
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг
«Портал Дія»;
- три фотокартки розміром 3x4 см.
Для осіб, які постраждали внаслідок збройного
конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації
техногенного чи природного характеру, нещасних
випадків, а також внутрішньо переміщені особи:
- заява (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність
яких обмежена);
- заява законного представника та рішення органу опіки
та піклування про влаштування до інтернату (для
недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
- рішення органу опіки та піклування про влаштування
до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності
законного представника);
- медична карта з висновком лікарсько-консультативної
комісії за участю лікаря-психіатра про необхідність
проживання / перебування в інтернаті;
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- довідки для направлення особи з інвалідністю до
інтернату (за наявності інвалідності).
Для влаштування до дитячого будинку-інтернату або
молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату:
1. Для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років:
- заява батьків, опікунів / піклувальників, інших
законних представників, керівника установи, в якій
перебувала дитина з інвалідністю з зазначенням
відомостей про батьків, інших законних представників,
родичів дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для
підтримання зв’язку та родинних стосунків) із
зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної
інформації;
- копія свідоцтва про народження або паспорта (за
наявності) (за умови пред'явлення оригіналу), у тому
числі копія документу з відображенням інформації в
електронному вигляді, отриманого з Єдиного
державного вебпорталу електронних послуг «Портал
Дія»;
- копія реєстраційний номер облікової картки платника
податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, у
тому числі копія документу з відображенням інформації
в електронному вигляді, отриманого з Єдиного
державного вебпорталу електронних послуг «Портал
Дія» (за умови пред'явлення оригіналу);
- медична довідка про санітарно-епідеміологічне
оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна
протягом трьох днів;
- виписка з медичної документації за формою № 112/о
«Історія розвитку дитини», затверджена Міністерством
охорони
здоров’я,
з
висновком
лікарськоконсультативної комісії за участю дитячого лікаряпсихіатра про можливість перебування дитини з
інвалідністю в будинку-інтернаті;
- висновок психолого-медико-педагогічної консультації;
- індивідуальна програма реабілітації дитини з
інвалідністю за формою, затвердженою Міністерством
охорони здоров’я;
психолого-педагогічна
характеристика
(у
разі
переведення з будинку дитини, навчального закладу
тощо);
- копія пенсійного посвідчення або посвідчення
отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);
- документ про освіту дитини з інвалідністю,
- інформація з навчальних закладів (за наявності);
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- три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;
- копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або
договору про відкриття рахунка в установі банку для
перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та
інших видів виплат відповідно до законодавства (за
наявності);
- копії паспортів батьків дитини з інвалідністю (для
дітей, в яких є батьки), у тому числі копія документу з
відображенням інформації в електронному вигляді,
отриманого з Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг «Портал Дія»;
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи (для внутрішньо переміщених осіб), у тому числі
копія документу з відображенням інформації в
електронному вигляді, отриманого з Єдиного
державного вебпорталу електронних послуг «Портал
Дія».
Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, додаткового подаються:
- копія рішення органу опіки та піклування за місцем
проживання (перебування) дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до будинку-інтернату та / або рішення про
встановлення опіки чи піклування над нею;
- копія рішення органу опіки та піклування про надання
статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування;
- копія документа, що підтверджує право власності
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського
піклування, на нерухомість (за наявності);
- опис майна дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, за формою згідно з
додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»;
- копія рішення органу опіки та піклування про
встановлення опіки над майном дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування (за
наявності);
- документ, що підтверджує взяття дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування, на
квартирний облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, після досягнення нею16-річного віку (у
разі відсутності житла);
- копія обліково-статистичної картки дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування.
2. Для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років:
- заява особи з інвалідністю або її опікуна /
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піклувальника, або керівника установи, яка здійснювала
опіку чи піклування над такою особою, або копії
клопотання органу опіки та піклування, на обліку в
якому перебуває така особа (за умови пред'явлення
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу) із
зазначенням відомостей про батьків, інших законних
представників, родичів і членів сім’ї особи з
інвалідністю (для підтримання зв’язку та родинних
стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та
контактної інформації;
- копія реєстраційного номера облікової картки
платника податків, у тому числі копія документу з
відображенням інформації в електронному вигляді,
отриманого з Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг «Портал Дія» (за наявності), крім
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку в паспорті;
- копія пенсійного посвідчення або посвідчення
отримувача державної соціальної допомоги (за
наявності);
- медична карта та висновок лікарської комісії за участю
лікаря-психіатра про можливість перебування особи з
інвалідністю в будинку-інтернаті за формою,
встановленою Міністерством охорони здоров’я;
- індивідуальна програма реабілітації особи з
інвалідністю за формою, затвердженою Міністерством
охорони здоров’я;
копія виписки з акта огляду медико-соціальною
експертною комісією за формою, встановленою
Міністерством охорони здоров’я;
- довідка для направлення особи з інвалідністю до
будинку-інтернату
за
формою,
встановленою
Міністерством охорони здоров’я;
- копія рішення суду про обмеження цивільної
дієздатності або визнання недієздатною особи з
інвалідністю, щодо якої вирішується питання про
влаштування до будинку-інтернату (за наявності);
- копія рішення суду про призначення опікуна /
піклувальника особі з інвалідністю, щодо якої
вирішується питання про влаштування до будинкуінтернату (для особи з інвалідністю, визнаної
недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена)
(за наявності);
- копія паспорта, у тому числі копія документу з
відображенням інформації в електронному вигляді,
отриманого з Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг «Портал Дія», опікуна /
піклувальника особи з інвалідністю, щодо якої
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вирішується питання про влаштування до будинкуінтернату (для особи з інвалідністю, визнаної
недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена)
(за наявності);
- три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;
- копія ощадної книжки особи з інвалідністю або
договору про відкриття рахунка в установі банку для
перерахування пенсії та / або державної соціальної
допомоги та інших видів виплат відповідно до
законодавства (за наявності);
- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених
осіб, у тому числі копія документу з відображенням
інформації в електронному вигляді, отриманого з
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг
«Портал Дія», (для внутрішньо переміщеної особи).
Діти з інвалідністю / особи з інвалідністю, які
постраждали
внаслідок
надзвичайної
ситуації
техногенного чи природного характеру, дії особливого
періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного
стану, проведення антитерористичної операції, в
результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а
також внутрішньо переміщені особи у разі відсутності
документів, зазначених вище, подають такі документи:
- заява батьків дитини з інвалідністю, опікунів /
піклувальників, інших законних представників, особи з
інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або
клопотання органу опіки та піклування, на обліку в
якому перебуває дитина з інвалідністю / особа з
інвалідністю, про влаштування до будинку-інтернату;
- копія свідоцтва про народження дитини або паспорта,
у тому числі копія документу з відображенням
інформації в електронному вигляді, отриманого з
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг
«Портал Дія» (за наявності);
- копії паспорта, у тому числі копія документу з
відображенням інформації в електронному вигляді,
отриманого з Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг «Портал Дія», батьків, опікуна /
піклувальника, іншого законного представника дитини
з інвалідністю / особи з інвалідністю, визнаної
недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена,
щодо якої вирішується питання про влаштування до
будинку-інтернату (за наявності);
- медична довідки про санітарно-епідеміологічне
оточен-ня (контакт з інфекційними хворими), що дійсна
протягом трьох днів (для дітей з інвалідністю);
- медична карта з висновком лікарської комісії за участю
лікаря-психіатра про можливість перебування в
будинку-інтернаті;
- довідка для направлення особи з інвалідністю до
будинку-інтернату
за
формою,
затвердженою
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Міністерства охорони здоров’я.
Заява та пакет документів подаються до Центру (через
віддалене робоче місце) особисто або через
представника (законного представника)

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних
для отримання
адміністративної послуги
Платність /безоплатність
Безоплатно
11
адміністративної послуги
У разі оплати адміністративної послуги:
Нормативно-правові акти,
11.1 на підставі яких стягується
плата
11.2 Розмір та порядок внесення
плати
Розрахунковий рахунок
11.3
для внесення плати
До 10 днів
12 Строк надання
адміністративної послуги
13 Перелік підстав для
зупинення розгляду
документів, поданих для
надання адміністративної
послуги
1. Надання неповного пакету документів.
14 Перелік підстав для
відмови в наданні
2. Невідповідність вмісту наданого пакета документів
адміністративної послуги
вимогам чинного законодавства.
3. Виявлення недостовірних відомостей у поданих
документах.
4. Для влаштування до будинку-інтернату для громадян
похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного
пансіонату, пансіонату для ветеранів праці: гострі
інфекційні захворювання; встановлення ІІІ групи
інвалідності для особи, яка не досягла пенсійного віку.
5. Для влаштування до психоневрологічного інтернату:
протипоказання: гостра стадія психічних захворювань і
хронічні психічні захворювання в стані загострення;
туберкульоз в активній стадії та гострі інфекційні
захворювання; заразні та невиліковні захворювання
шкіри та волосся.
6. Для влаштування до дитячого будинку-інтернату або
молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату:
наявність медичних протипоказань до влаштування у
будинок-інтернат.
Результат
надання
Повідомлення про направлення документів для видачі
15
адміністративної послуги
путівки до департаменту соціального захисту населення
Дніпропетровської облдержадміністрації / відмову у
видачі путівки
Особисто або через представника (законного
16 Спосіб отримання
результату надання
представника)
послуги
17 Примітка
10

