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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ІК 04-53 (00119)
адміністративної послуги
«Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб»
Управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації
суб’єкт надання адміністративної послуги
Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання
адміністративних послуг, в якому
здійснюється обслуговування суб’єкта
звернення
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Місце знаходження центру
надання адміністративних послуг
Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт
центру надання адміністративних
послуг
Інформація щодо режиму роботи
центру надання адміністративних
послуг
Інформація про територіальний
підрозділ та віддалені робочі місця
ЦНАП (місце подання документів
та отримання результату послуги)

Центр надання адміністративних послуг
Боратинської сільської ради
Волинська обл., Луцький район,
с. Боратин, вул. Центральна, 15
Телефон: 0673127747
Е-mail:boratyn.cnap@gmail.com
веб-сайт: https://www.boratyn.ukraina.org.ua
Графік прийому:
Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15
П’ятниця: 08.00 – 16.00
Технічна перерва: 13.00 – 14.00
Субота, неділя – вихідні дні.
Волинська обл., Луцький район,
ТП с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63а
Телефон: 0673268595
Е-mail: girkapolonka@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Баїв, вул. Перемоги, 37
Телефон: (0332) 708 300
Е-mail: baivska@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Баківці, вул. Червоного Хреста, 12а,
Телефон: (0332) 795 232
Е-mail: bakivtsi@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Коршів, вул. Лесі Українки,82
Телефон: (0332) 793 134
Е-mail: korshuw@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
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Інформація щодо режиму роботи
віддалених робочих місць надання
адміністративних послуг

с. Лаврів, вул. Шкільна,1
Телефон: (0332) 797 571
Е-mail: lawruw@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Промінь, вул. Миру, 11
Телефон: (0332) 792 888
Е-mail: promyn@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Радомишль, вул. Центральна, 47
Телефон: (0332) 787 537
Е-mail: radomyshel@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Ратнів, вул. Перемоги,9
Телефон: (0332) 797 570
Е-mail: ratniw@gmail.com
Графік прийому:
Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15
П’ятниця: 08.00 – 16.00
Технічна перерва: 13.00 – 14.00
Субота, неділя – вихідні дні.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
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Закони України
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Акти Кабінету Міністрів України
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Нормативно-правова база

Закони України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про
охорону дитинства», «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», «Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і
деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про
загальну середню освіту» і «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні
1. Постанова Кабінету Міністрів України від
05.04.2012 року № 321 «Про затвердження
Порядку забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю та інших окремих категорій
населення і виплати грошової компенсації
вартості за самостійно придбані технічні та інші
засоби реабілітації, переліків таких засобів».
2. Постанова Кабінету Міністрів України від
01.10.2014 № 518 «Деякі питання протезування
та
ортезування
виробами
підвищеної
функціональності за новітніми технологіями та
технологіями виготовлення, які відсутні в Україні,
окремих категорій громадян, які брали участь в
антитерористичній операції та/або забезпеченні її
проведення і втратили функціональні можливості
кінцівки або кінцівок».
1. Наказ Міністерства соціальної політики
України
від 14.09.2018 № 1354 «Про
затвердження форм документів з обліку та

забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю та інших окремих категорій
населення технічними та іншими засобами
реабілітації».
2. Наказ Міністерства соціальної політики
України та Міністерства охорони здоров’я
України від 30.09.2014 № 708/685 «Про
затвердження переліку технічних та інших засобів
реабілітації, їх класифікаційних шифрів та
відповідних їм хвороб за Міжнародною
статистичною
класифікацією
хвороб
та
споріднених
проблем
охорони
здоров’я»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України
20.10.2014 за № 1291/26068 (зі змінами).
3. Наказ Міністерства соціальної політики
України від 11.04.2017 № 602 «Про затвердження
Порядку
призначення
технічних
засобів
реабілітації відповідно до функціональних
можливостей особи з інвалідністю, дитини з
інвалідністю,
постраждалого
внаслідок
антитерористичної операції», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 05.05.2017 за №
570/30438.
Умови отримання адміністративної послуги
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Підстава для одержання послуги

Безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю,
дітей з інвалідністю та інших окремих категорій
населення технічними та іншими засобами
реабілітації згідно норм діючого законодавства.
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Перелік документів, необхідних Заява про взяття на облік за формою,
для отримання послуги, а також затвердженою Мінсоцполітики.
Разом із заявою про взяття на облік
вимоги до них
пред’являються такі документи особи з
інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи:
- паспорт громадянина України, тимчасове
посвідчення громадянина України, посвідка на
постійне проживання, посвідка на тимчасове
проживання, посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового захисту (далі документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про
народження (для дітей віком до 14 років);
- висновок МСЕК про встановлення інвалідності
для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю висновок ЛКК) - у разі коли особа звертається
вперше або змінюється група і причина
інвалідності;
- індивідуальна програма (для особи з
інвалідністю та дитини з інвалідністю) або
висновок ЛКК чи рішення ВЛК (для інших
окремих категорій населення), що містить
показання для забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації рішення;
- довідка органу внутрішніх справ про

притягнення до кримінальної відповідальності,
відсутність (наявність) судимості або обмежень,
передбачених
кримінально-процесуальним
законодавством (для постраждалих внаслідок
антитерористичної операції з числа мирних
громадян України, які проживали в районі
проведення антитерористичної операції, районі
здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі та стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій
та Луганській областях та яким не встановлено
інвалідність);
- висновок експерта за результатами судовомедичної
експертизи
(для
постраждалих
внаслідок антитерористичної операції з числа
мирних громадян України, які проживали в
районі проведення антитерористичної операції,
районі здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі та
стримування
збройної
агресії
Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях та
яким не встановлено інвалідність);
- документ, що містить інформацію про місце
проживання/перебування особи безпосередньо в
районі проведення антитерористичної операції,
районі здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі та
стримування
збройної
агресії
Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
виданий уповноваженим органом за місцем
проживання такої особи (для постраждалих
внаслідок антитерористичної операції з числа
мирних громадян, які проживали в районах
проведення антитерористичної операції, районах
здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях та яким не встановлено
інвалідність);
- витяг з наказу командира військової частини
(начальника територіального підрозділу) або
довідка про обставини травми (поранення,
контузії, каліцтва), видана командиром військової
частини
(начальником
територіального
підрозділу), з відомостями про участь в
антитерористичній
операції,
перебуваючи
безпосередньо
в
районі
проведення
антитерористичної
операції
у
період
її
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі та
стримування
збройної
агресії
Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
перебуваючи безпосередньо в районі та у період
здійснення зазначених заходів (для осіб,

визначених абзацом першим пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
яким не встановлено інвалідність);
- довідка з місця роботи (для працівників
підприємств, установ, організацій, які залучалися
та брали безпосередню участь у забезпеченні
проведення
антитерористичної
операції,
перебуваючи безпосередньо в районі проведення
антитерористичної операції та у період її
проведення, у забезпеченні здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
перебуваючи безпосередньо в районі та у період
здійснення зазначених заходів, яким не
встановлено інвалідність);
- довідка з місця роботи, служби або навчання
особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які
працюють, служать, навчаються);
- посвідчення про взяття на облік бездомної особи
(для бездомних осіб);
- копія документа, що засвідчує реєстрацію в
Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків, у якому зазначено реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або копія
сторінки паспорта громадянина України з
відміткою про наявність права здійснювати будьякі платежі за серією та номером паспорта
громадянина України (для осіб, які через релігійні
переконання
відмовилися
від
прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті громадянина України);
- довідка про реєстрацію місця проживання для
дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до
14 років, та осіб, документи, що посвідчують
особу, яких не містять відомостей про реєстрацію
місця проживання (крім бездомних осіб);
- посвідчення, яке підтверджує право особи на
пільги.
Законний представник особи з інвалідністю,
дитини з інвалідністю, іншої особи подає
документи, що посвідчують його особу та
підтверджують її спеціальний статус та
повноваження.
Для взяття на облік осіб з інвалідністю по зору,
слуху з числа членів УТОС, УТОГ із зазначеними
документами та копією членського квитка за
бажанням особи з інвалідністю може звернутися
керівник обласної, територіальної або первинної
організації відповідного товариства, який повинен
мати при собі документи, що посвідчують його
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особу та підтверджують її спеціальний статус і
повноваження.
У разі повторного забезпечення осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб
технічними та іншими засобами реабілітації
подається заява про заміну технічного та іншого
засобу реабілітації після закінчення строку його
експлуатації або про його дострокову заміну, за
формою, затвердженою Мінсоцполітики.
У разі забезпечення технічними засобами
реабілітації разом із заявою подається заявка на
забезпечення технічними засобами реабілітації за
формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Порядок та спосіб подання 1. Документи подаються виконавчому органу
документів,
необхідних
для ради
об’єднаної
територіальної
громади,
отримання послуги
відповідальному фахівцю сільських, селищних
рад особисто заявником або їх законним
представником.
2. Заява та завірені копії документів передаються
для подальшого опрацювання в УСЗН Луцької
РДА.
Платність
(безоплатність) Безоплатно.
надання послуги
Строк надання послуги
1. Заява приймається в день звернення особи за
місцем її проживання (реєстрації) відповідальним
працівником органу об’єднаної територіальної
громади, фахівцем сільських, селищних рад.
2. Видача направлення здійснюється фахівцем
УСЗН Луцької
РДА після надходження та
опрацювання повного пакету документів, але не
пізніше трьох робочих днів з моменту отримання
документів.
Перелік підстав для відмови у 1. Подання документів, що містять завідомо
наданні послуги
неправдиві дані.
2. Відсутність необхідного переліку документів.
3. Відсутність медичних показань (згідно
нозологій хвороб) на забезпечення технічним та
іншим засобом реабілітації.
4. Не сумісність засобів реабілітації.
Результат надання послуги
Обов’язкове ознайомлення особи або її законного
представника з:
- механізмом забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації та отримання компенсації;
- переліком підприємств, які відповідають
кваліфікаційним
вимогам
із
зазначенням
контактних даних, до яких такі особи можуть
звернутися з питань забезпечення ТЗР;
- електронним каталогом технічних та інших
засобів реабілітації, якими такі підприємства
забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю та інших осіб;
- сумісністю технічних та інших засобів

реабілітації під час їх призначення.
Забезпечення своєчасного внесення інформації
до Централізованого банку даних з проблем
інвалідності, що визначена Порядком.
Видача направлення для забезпечення ТЗР та/або
виплата грошової компенсації вартості за
самостійно придбані технічні та інші засоби
реабілітації згідно Порядку.
Здійснення своєчасного укладання договорів з
моменту надходження кошторисних призначень
на зазначені цілі, перерахування коштів
підприємствам - виробникам ТЗР за надані
послуги та повернення екземплярів документів
задіяним сторонам договору.
Забезпечення постійного моніторингу, супроводу
людини щодо реалізації її права на забезпечення
необхідними засобами реабілітації.

