
ПОГОДЖЕНО  

 

Голова  Богородчанської  

селищної ради 

_____________________Р.Д.Заремба 

«______»_______________________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Начальник управління соціального  

захисту населення   

Богородчанської райдержадміністрації 

______________________Л.Б.Дмитришин 

«______»_______________________ 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

 Процесу надання 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) 

 

№ 

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 справи 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 

Начальник відділу 

контролю за правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

 

В 

Протягом 1 

дня 

6 Направлення запиту до 

реабілітаційної установи щодо 

терміну здійснення 

реабілітаційних заходів, їх 

Начальник відділу 

контролю за правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

 

 

В 

 

 

Протягом 3 

робочих днів 



вартості на готовності до 

укладення договору 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

7 Введення інформації в 

централізований банк даних з 

проблем інвалідності щодо 

формування заявки на 

реабілітацію 

Начальник відділу 

контролю за правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

 

В 

Протягом 1 

дня 

7 Введення інформації в 

централізований банк даних з 

проблем інвалідності щодо 

формування договору 

Начальник відділу 

контролю за правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

 

В 

Протягом 1 

дня 

8 Реєстрація договору в УДКСУ Головний спеціаліс 

відділу бухгалтерського 

обліку 

 

В 

Протягом 5 

робочих днів 

9 Введення інформації в 

централізований банк даних з 

проблем інвалідності щодо 

укладення договору 

Начальник відділу 

контролю за правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

 

В 

 

Протягом 1 

дня 

10 Перерахування коштів 

реабілітаційній установі згідно 

акту виконаних робіт 

Головний спеціаліс 

відділу бухгалтерського 

обліку 

 

В 

Протягом 5 

робочих днів 

8 Передача інформації про надання 

послуг з реабілітації (габілітації) 

Начальник відділу 

контролю за правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

Начальник відділу 

контролю за правильністю 

призначення та виплатою 

пенсій та обслуговування 

осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці 

 

 

 

В 

 

 

 

Протягом 3 

робочих днів 

 

 

Загальна кількість днів надання послуги По мірі 

поступлення 

фінансування 

Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством  

 

 

 

 

 

 

 

 


