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ЗАТВЕРДЖЕНО  
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

 Процесу надання адміністративної послуги  

„ З ВИДАЧІ НАПРАВЛЕННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ АВТОМОБІЛЕМ” 

(назва адміністративної послуги)  

Управління соціального захисту населення Богородчанської РДА 

(суб’єкт надання адміністративних послуг) 

 

№ 

п/п 

Етапи послуги Структурний підрозділ, 

відповідальна посадова 

особа 

Дія 

(В,У, 

П,З) 

Термін 

виконання  

(днів) 

1 Прийом і перевірка повноти пакету 

документів, завірити копії 

документів підписом та печаткою 

(за наявності), видача 

повідомлення про прийняття заяви 

Управління «Центр 

надання адміністративних 

послуг» Богородчанської 

селищної ради  

 

 

 

В 

 

Протягом 1 

дня 

2 Реєстрація в Журналі реєстрації 

приймання заяв і документів  

Управління «Центр 

надання адміністративних 

послуг» Богородчанської 

селищної ради  

 

 

 

В 

 

Протягом 1 

дня 

3 Формування паперової  Управління «Центр 

надання адміністративних 

послуг» Богородчанської 

селищної ради  

 

 

 

В 

 

Протягом 1 

дня 

4 Передача паперової справи до 

управління соціального захисту 

населення 

Управління «Центр 

надання адміністративних 

послуг» Богородчанської 

селищної ради,  

Начальник відділу 

контролю за 

правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

 

 

 

В 

 

 

Протягом 3 

робочих днів  

5 Опрацювання поданих документів: 

реєстрація звернення 

Головний спеціаліст 

відділу контролю за 

правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

 

В 

Протягом 1 

дня 

6 Видача направлення до Головний спеціаліст   



лікувально-профілактичного 

закладу для проходження 

медичного огляду 

відділу контролю за 

правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

В Протягом 3 

робочих днів  

7 Оформлення та надсилання запиту 

до територіального сервісного 

центру для отримання відомостей 

про реєстрацію на ім’я особи 

з інвалідністю, законного 

представника  недієздатної особи 

з інвалідністю, дитини  з 

 інвалідністю автомобіля  

протягом   останніх семи років 

перед взяттям на облік і за час 

перебування на обліку 

Головний спеціаліст 

відділу контролю за 

правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

 

В 

 

Протягом 1  

дня  

8 Передача направлення до 

лікувально-профілактичного 

закладу для проходження 

медичного огляду 

Начальник відділу 

контролю за 

правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці, 

Управління «Центр 

надання адміністративних 

послуг» Богородчанської 

селищної ради, 

 

 

 

В 

 

 

 

Протягом 3 

робочих днів 

9 Передача документів після 

проходження особою з 

інвалідністю медичного огляду в 

лікувально-профілактичному 

закладі та надходження відповіді 

від територіального сервісного 

центру до органу соціального 

захисту населення у п’ятиденний 

строк видається направлення на 

МСЕК. 

Управління «Центр 

надання адміністративних 

послуг» Богородчанської 

селищної ради,  

Начальник відділу 

контролю за 

правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

 

 

 

В 

 

 

Протягом 3 

робочих днів  

7 Видача направлення на МСЕК 

після надходження відповіді від 

територіального сервісного центру  

Головний спеціаліст 

відділу контролю за 

правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

 

В 

 

Протягом 5 

робочих днів  

8 Передача інформації про видачу 

направлення на МСЕК 

Начальник відділу 

контролю за 

правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці, 

Управління «Центр 

 

 

 

В 

 

 

 

Протягом 3 

робочих днів 



надання адміністративних 

послуг» Богородчанської 

селищної ради, 

 

 

Загальна кількість днів надання послуги По мірі 

поступлення 

документів 

Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


