ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
Відділ з питань реабілітації, соціального обслуговування
інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи
вул. Захисників України,27/34, м. Бердянськ Запорізька обл.
тел.(06153) 3-56-87 socpro@bmr.gov.ua
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист

Шифр
ВСО-УП

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
Назва послуги
№ послуги
Направлення осіб з інвалідністю для отримання
008
професійної реабілітації

Підстава:
Конституція України, Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від
31.01.2007 № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам
реабілітаційних послуг», 08.12.2006 № 1686 «Про Державну типову програму реабілітації
інвалідів», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 06.04.2015 № 379 «Про
затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів».
I. Необхідні документи:
1. Заява встановленого зразку (Ф-001/ВСО-УП-008).
2. Копія документу про освіту.
3. Копія довідки МСЕК про встановлення інвалідності.
4. Копія паспорту (1,2,11 ст.).
5. Медична довідка № 86\У з обов’язковим зазначенням даних про обстеження психіатром ,
наркологом, онкологом, дерматовенерологом.
6. Копія індивідуальної програми реабілітації інваліда, видана МСЕК .
7. Копія картки фізичної особи – платника податків.
8. Карта профорієнтації, видана міським центром зайнятості (за наявності).
При собі мати оригінали документів.
ІІ. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються особисто докабінету № 3 управління праці та соціального захисту
населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю.
ІІІ. Умови чи підстави:
Право на отримання професійної реабілітації мають:
- діти-інваліди віком від 16 років;
- інваліди, які не досягли пенсійного віку;
яким згідно індивідуальної програми реабілітації рекомендована професійна реабілітація.
ІV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
Протягом трьох робочих днів розглядаються подані документи, після чого інформується
отримувач про прийняте рішення щодо направлення на реабілітацію в установу та вноситься
відповідна інформація до централізованого банку даних з проблем інвалідності про направлення
отримувача на реабілітацію.
VІ. Результат надання послуги:
Про прийняте рішення щодо направлення (відмову в направлені) особи з особливими потребами
до реабілітаційної установи повідомляється відповідна установа та заявник.
VІІ. Спосіб отримання відповіді:

Про зарахування особи з особливими потребами до реабілітаційної установи повідомляє
відповідний заклад.
VIII. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

