
ПОГОДЖЕНО  

 

Голова  Богородчанської  

селищної ради 

_____________________Р.Д.Заремба 

«______»_______________________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Начальник управління соціального  

захисту населення   

Богородчанської райдержадміністрації 

______________________Л.Б.Дмитришин 

«______»_______________________ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

 адміністративної послуги  

„ З НАДАННЯ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ОСІБ ПОСЛУГ ІЗ КОМПЛЕКСНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ (АБІЛІТАЦІЇ)” 

(назва адміністративної послуги)  

Управління соціального захисту населення Богородчанської РДА 

(суб’єкт надання адміністративних послуг) 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» Богородчанської селищної 

ради/ виконавчий орган селищної ради територіальної громади, в якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта звернення 

1 Місце подання документів 

та отримання результату 

послуги 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради  

Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, 

селище Богородчани, вулиця Шевченка, 66 

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок: з 9.00 до 16.00 

Вівторок: з 9.00 до 16.00 

Середа: з 9.00 до 16.00 

Четвер: з 9.00 до 20.00 

П’ятниця: з 9.00 до 15.00  

Без перерви на обід 

Субота, неділя – вихідні дні.    

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

e-mail: boho -cnap2021@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закони України «Про реабілітацію осіб з  інвалідністю в 

Україні» від 06.10.2005 року №2961-IV 

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанови Кабінету Міністрів України:  

- від 31.01.2007 № 80 „Про затвердження Порядку надання 

окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації 

(абілітації)”; 

- від 27.03.2019 року №309 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю»  

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства соціальної політики України                   

від 27.09.2018 №1423 «Про затвердження форм документів 

щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну 

реабілітацію (абілітацію)» 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Закони України «Про реабілітацію осіб з  інвалідністю в 

Україні»  

8 Перелік необхідних 

документів 

 Для отримання послуг із комплексної реабілітації 

(абілітації) отримувач або його законний представник 

подає такі документи: 

1) заяву про надання послуг із комплексної реабілітації 

mailto:cnap2021@ukr.net


(абілітації); 

2) індивідуальну програму реабілітації, видану медико-

соціальною експертною комісією, лікарсько-

консультативною комісією лікувально-профілактичного 

закладу (для дітей з інвалідністю); 

3) висновок лікарсько-консультативної комісії 

лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до 

трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження 

комплексної реабілітації (абілітації) в установі; 

4) паспорт громадянина України, свідоцтво про 

народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох 

років, які належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу; 

5) документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у 

Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 

6) документ про освіту (для отримувачів, які 

потребують професійної реабілітації); 

7) виписку з медичної карти амбулаторного 

(стаціонарного) хворого (форма № 027/о); 

8) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених 

осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними 

особами). 

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами 

один із батьків дитини чи її законний представник разом із 

заявою подає (із пред’явленням оригіналів) копії таких 

необхідних документів: 

паспорта громадянина України або іншого документа, 

що посвідчує особу одного з батьків дитини, 

супроводжуючої особи або її законного представника; 

свідоцтва про народження дитини або паспорта 

громадянина України, що посвідчує особу дитини; 

індивідуальної програми реабілітації, що видана 

лікарсько-консультативною комісією лікувально-

профілактичного закладу; 

виписки з медичної карти амбулаторного 

(стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ; 

документа, який підтверджує статус дитини-

сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для 

дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського 

піклування); 

одного з передбачених Податковим кодексом 

України документів з даними про реєстраційний номер 

облікової картки платника податків дитини, одного з її 

батьків (законного представника), супроводжуючої особи 

(не подається фізичними особами, які через свої релігійні 

переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, офіційно 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і 

мають про це відмітку в паспорті громадянина України). 

9 Спосіб подання документів  Заява та документи, необхідні для отримання послуг із 

комплексної реабілітації (абілітації )  подаються 

отримувачем або його законним представником, для 

забезпення дитини реабілітаційними послугами одиним із 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0682-12#n3
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батьків чи її законним представником . 

10 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

11 Строк надання  Протягом бюджетного року, по мірі надходження 

фінансування 

12 Перелік підстав для відмови 

у наданні  

1.Поданий неповний пакет документів. 

2.Подані  недостовірні дані. 

 3.Відсутні підстави для виплати. 
 4. Відсутність кошторисних призначень. 

 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Направлення на реабілітацію, укладення договору/ відмова 

у направленні на реабілітацію, укладенні договору 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Заходи із проведення реабілітації проводяться в 

реабілітаційних центрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


