ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
вул. Захисників України,27/34, м. Бердянськ Запорізька обл.
Відділ з питань реабілітації, соціального обслуговування
інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи
тел. (06153) 3-61-64 , socpro@bmr.gov.ua,
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист
Режим роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00,
п’ятниця та передсвяткові дні - з 8.00 до 15.45,
без перерви на обід.
Укладач
_____________________ М.В.Іващенко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення __________ Н.А.Токмань
Дійсна з 01.06.2017
Шифр
Назва послуги
№ послуги
ВСО-УП
Оформлення документів для забезпечення інвалідів
001
спецавтотранспортом
Підстава: Конституція України, Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Закон України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви
нацистських переслідувань», постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999
«Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями», наказ Мінпраці від
02.08.2006 N295 «Про затвердження зразків та форм облікової документації з обліку та
забезпечення автомобілями інвалідів»
І. Необхідні документи:
1. Заява, затвердженої форми (Ф-001/ВСО-УП-001).
2. Копія довідки МСЕК про інвалідність, для дітей-інвалідів — копія медичного висновку.
3. Паспорт( для інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда),
який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику.
4. Копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда).
5. Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та члену сім'ї, якому
передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатного
інваліда, дитини-інваліда(після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику).
6. Документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї , іншої особи, яким передається
право користування автомобілем, та довідка або акт, що засвідчує факт спільного
проживання інваліда і такого члена сім'ї.
7. Копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії
зазначених факторів, та медична довідка, визначеного органами охорони здоров'я зразка
щодо спроможності інваліда керувати автомобілем (для інвалідів І та ІІ групи, які
забезпечуються автомобілями безоплатно) для інвалідів І, ІІ і ІІІ групи з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо
яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильської катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї.
8. Довідка, видана військкоматом, інші документи( копія партизанського квитка), що
підтверджують таку участь ( видається військкоматом на запит головного чи міського
управління соціального захисту) або посвідчення інваліда війни для інвалідів від загального
захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи
служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, числа
осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та
війни з імперіалістичною Японією.
9. Копія рішення суду про визнання інваліда недієздатним та копія рішення
(розпорядження) про встановлення над ним опіки для недієздатних інвалідів.
10. Для малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів, позбавлених батьківського піклування, рішення (розпорядження) про встановлення піклування.
Оригінали документів подаються особисто.
ІІ. Порядок та спосіб подання документів
Документи надаються до кабінету № 3 управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради.

ІІІ. Умови чи підстави:
Безоплатно автомобілями забезпечуються:
- інваліди війни, які мають медичні показання для забезпечення автомобілем та
протипоказання до керування ним;
- інваліди І групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильської катастрофою, які мають медичні показання для
забезпечення автомобілем;
- інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа
колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилось 14 років) в’язнів
концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
- особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами внаслідок
репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;
- інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування на підставі
спільного висновку облМСЕК і відповідного підприємства протезної промисловості;
- сім'ї з двома і більше інвалідами, які перебувають на обліку позачергове, за умови, що
один з них має право на безоплатне забезпечення автомобілем.
На пільгових умовах з оплатою 30% вартості автомобіля:
За наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, посвідчення на право
керування автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:
- інваліди з дитинства;
- інваліди від загального захворювання;
- особи з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання,
отриманого під час проходження військової служби;
- інвалідів ІІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС
та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний
зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою;
- інвалідів від нещасних випадків на виробництві невиробничого характеру;
- діти-інваліди до 18 років після досягнення ними п’ятирічного віку.
Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є висновок обласної медико-соціальної
комісії про наявність у інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем і
наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення
автомобілем.
Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями :
- інваліди І та ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської
АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний
зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою (категорія 1)
- інваліди війни І групи по зору або без обох рук;
- інваліди з куксами обох ніг і рук.
IV. Оплата : безоплатно
V. Термін розгляду документів:
Після реєстрації заяви управлінням соціального захисту населення в день звернення
видається, а у разі надходження заяви поштою у триденний строк, інваліду надсилається
направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та
направлення на МСЕК. Після проходження інвалідом медичного огляду лікувальнопрофілактичний заклад у п'ятиденний строк надсилає до обласного МСЕК направлення і
витяг з медичної картки амбулаторного(стаціонарного) хворого та повідомляє про це
управління соціального захисту населення, яке видало таке направлення.
Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу управління
соціального захисту надсилає документи інваліда разом із заявою до департаменту
соціального захисту облдержадміністрації.
VІ. Результати надання послуги:
Рішення про взяття на облік для забезпечення автомобілем або відмову в забезпечені
автомобілем приймає департамент соціального захисту облдержадміністрації.
VІІ. Спосіб отримання відповіді:
Надсилається поштою повідомлення про взяття на облік (відмову) для забезпечення
автомобілем від департаменту соціального захисту облдержадміністрації.
VIII. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

