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
_____________________ С.Л.Тихонова
Начальник управління праці та
соціального захисту населення __________ Н.А.Токмань
Дійсна з 01.06.2017
Шифр

Назва послуги

№
послуги

ВСО-УП

Направлення до будинку-інтернату осіб похилого віку, осіб з особливими
потребами першої і другої групи та дітей з особливими потребами

005

Підстава: Конституція України. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», постанова КМУ від 14.12.2016 № 957 « Про затвердження
Типового положення про психоневрологічний інтернат”, наказ Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.12.2001 № 549 «Про затвердження типових положень про
будинки-інтернати(пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей». Наказ
Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 №173 «Про затвердження
типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого будинкуінтернату системи праці та соціального захисту».
І. Необхідні документи:
Для громадян похилого віку та осіб з особливими потребами:
1. Заява затвердженої форми (Ф-001/ВСО-УП-005).
2. Паспорт (або інший документ, що засвідчує особу).
3. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера обліку картки платника податків.
4. Довідка про склад сім'ї за встановленою формою (дійсна протягом одного місяця з дня
видачі).
5. Довідка про розмір призначеної пенсії.
6. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної
допомоги.
7. Копія довідки МСЕК та індивідуальної програми реабілітації ( за наявності інвалідності).
8. Медична карта про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду,
затвердженої форми.
9. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ( за наявності).
10. Три фотокартки розміром 3х4 сантиметри.
При собі мати : оригінали документів.
Для дитячого будинку-інтернату:
1. Заява батьків (опікунів, піклувальників, інших законних представників), затвердженої
форми.
2. Рішення органу опіки та піклування про поселення до будинку-інтернату, прийнятого
на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра.
3. Копія судових рішень щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дити без
позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів.
4. Копія рішень органів опіки та піклування про встановлення опіки над вихованцями до 18
років, які цього потребують.
5. Копія рішення суду про встановлення опіки над недієздатними особами.

6. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної
допомоги.
7. Копія індивідуальної програми реабілітації ( за наявності).
8. Медична карта про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду,
затвердженої форми.
9. Довідка про склад сім'ї за встановленою формою (дійсна протягом одного місяця з дня
видачі).
10. Довідка про розмір призначеної пенсії.
11. Документи, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування.
12. Свідоцтво про народження для осіб, які не досягли 14-річного віку.
13. Висновок психолого-медико-педагогічної комісії.
14. Виписка з історії розвитку дитини.
15. Психолого-педагогічна характеристика ( для вихованця, влаштованого з будинку-дитини,
навчального закладу).
16. Копія паспорта для осіб віком старше 14 років.
17. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ( за наявності).
18. Три фотокартки розміром 3х4 сантиметри.
19. Довідка про відкриття батьками (опікунами, піклувальниками) рахунку в банку за місцем
розташування інтернатної установи для перерахування пенсії, державної соціальної
допомоги та інших видів виплат на особистий рахунок вихованця відповідно до чинного
законодавства.
При собі мати : оригінали документів.
До психоневрологічного інтернату:
1. Заява особи, яка виявила бажання проживати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб,
цивільна дієздатність яких обмежена) затвердженої форми.
2. Заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до
інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опіку).
3. Рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату, (для недієздатних осіб
у разі відсутності законного представника).
4. Паспорт (або інший документ, що засвідчує особу).
5. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера обліку картки платника податків.
3. 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).
4. 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).
5. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної
допомоги.
6. Копія довідки МСЕК та індивідуальної програми реабілітації ( за наявності інвалідності).
7. Медична карта про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду,
затвердженої форми.
8. Довідка про склад сім'ї за встановленою формою (дійсна протягом одного місяця з дня
видачі).
9. Довідка про розмір призначеної пенсії.
10. Копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про
влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника).
11. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ( за наявності).
12. Три фотокартки розміром 3х4 сантиметри.
При собі мати : оригінали документів.
ІІ. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються до каб. № 3 управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради.
ІІІ. Умови чи підстави:
1. Право на безоплатне поселення до будинку-інтернату мають:
1.1. Особи похилого віку, які досягли пенсійного віку та інваліди першої і другої групи, старші за
18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування,

медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинкуінтернату та які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом.
1.2. Діти з особливими потребами віком від 4 до18 років з вадами фізичного або розумового
розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду та
яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернату.
1.3. До психоневрологічного інтернату психічно хворі особи, які досягли пенсійного віку, та
особи з особливими потребами першої і другої груп з психоневрологічними захворюваннями
старші 18 років.
2. Як виняток до будинку-інтернату можуть прийматися особи похилого віку та особи з
особливими потребами, які мають працездатних дітей або родичів, зобов’язаних відповідно до
чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього робити.
У такому разі щодо кожного окремого випадку, на підставі підтверджувальних документів,
приймається рішення колегії.
За наявності вільних місць до будинку-інтернату можуть прийматися особи, які мають
працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов’язані їх
утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування будинку-інтернату витрат на їх утримання.
ІV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
Протягом 10 днів.

VІ. Результати надання послуги:
Отримання путівки з Департаменту соціального захисту
облдержадміністрації на поселення до будинку-інтернату.

населення

Запорізької

VІІ. Спосіб отримання відповіді:
Видача путівки Департаменту соціального захисту населення Запорізької
облдержадміністрації
на поселення до будинку –інтернату проводиться управлінням праці та соціального захисту
населення. Для вручення заявник запрошується до управління. Відмова від путівки
оформлюється письмовою заявою.
VIII. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

