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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ІК 04-49 (00225)
адміністративної послуги
«Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»
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

Центр надання адміністративних послуг
Боратинської сільської ради

1

Місцезнаходження центру надання
адміністративних послуг
Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт центру
надання адміністративних послуг

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

2

Інформація щодо режиму роботи
центру надання адміністративних
послуг

Графік прийому:
Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15
П’ятниця: 08.00 – 16.00
Технічна перерва: 13.00 – 14.00
Субота, неділя – вихідні дні.

3

Інформація про територіальний
підрозділ та віддалені робочі місця
ЦНАП (місце подання документів та
отримання результату послуги)

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) 793134
Е-mail: korshuw@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Лаврів, вул. Шкільна,1
Телефон: (0332) 797571
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) 787537
Е-mail: radomyshel@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Ратнів, вул. Перемоги,9
Телефон: (0332) 797570
Е-mail: ratniw@gmail.com
4

Інформація щодо режиму роботи
віддалених робочих місць надання
адміністративних послуг

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
5 Закони України

Закони України ,,Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні”від 06.10.2005 № 2961-IV;
,,Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні”від 21.03.1991 № 875-XII

6 Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від
14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри
грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне
обслуговування»

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання

Особи з інвалідністю, законні представники
недієздатних осіб та дітей з інвалідністю, які
відповідно до законодавства мають право на
забезпечення автомобілями.
Компенсації на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів призначаються:
- особам та дітям з інвалідністю, які в
установленому
порядку
забезпечені
автомобілем;
- особам та дітям з інвалідністю, які мають
право на забезпечення автомобілем, але не
одержали його і користуються автомобілем
придбаним за власні кошти осіб з

інвалідністю,
законних
представників
недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю;
- особам та дітям з інвалідністю, які були
забезпечені
в установленому порядку
мотоколясками.
Компенсація на транспортне обслуговування
призначається особам та дітям з інвалідністю,
які:
- перебувають на обліку для безоплатного
забезпечення автомобілями;
- перебувають на обліку для пільгового
забезпечення автомобілями;
- мають право на забезпечення автомобілем, але
за власним бажанням відмовилися від нього і
бажають одержувати компенсацію;
- мають право на безоплатне забезпечення
автомобілем, але не одержали його у зв’язку з
протипоказаннями до керування ним, або мають
право на пільгове забезпечення автомобілем (за 7 %
вартості), але не одержали його у зв’язку з
відсутністю можливості передати члену сім’ї право
на керування автомобілем;
- мають право на забезпечення автомобілем ( за
30% вартості), але не одержали його у зв’язку з
протипоказаннями до керування ним.
8 Перелік необхідних документів

Для одержання компенсації на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів подаються
такі документи:
1) заява;
2) технічний
паспорт
про
реєстрацію
автомобіля на ім’я особи з інвалідністю,
законного
представника
дитини
з
інвалідністю;
3) копія посвідчення водія, завірена в
установленому законодавством порядку;
4) висновок медико- соціальної експертної
комісії ( далі- МСЕК) про наявність
медичних показань для забезпечення
автомобілем, крім осіб з інвалідністю І та ІІ
групи із числа учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих
від Чорнобильської катастрофи щодо яких
установлено причинний зв’язок інвалідності
з Чорнобильською катастрофою, а також
громадян, які брали участь у ліквідації
інших ядерних аварій та випробувань, у
військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї (категорія 1), осію з
інвалідністю І групи по зору або без обох
рук, куксами обох ніг і рук – копія висновку

МСЕК про встановлення відповідної групи
інвалідності;
5) копія посвідчення учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілого від Чорнобильської катастрофи
– для осіб, щодо яких установлено
причинний
зв’язок
інвалідності
з
Чорнобильською катастрофою, а також для
громадян, які брали участь у ліквідації
інших ядерних аварій та випробувань, у
військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї (категорія 1);
6) копії паспорту та ідентифікаційного коду .
Підставою
для
призначення
особам
з
інвалідністю та дітям з інвалідністю компенсації на
транспортне обслуговування є:
1) заява;
2) копія висновку МСЕК про наявність у осіб з
інвалідністю медичних показань для
забезпечення їх автомобілем;
3) копія висновку МСЕК про встановлення
відповідної групи інвалідності.
9 Спосіб подання документів

Заява та документи подаються особою з
інвалідністю,
законними
представники
недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з
інвалідністю у паперовій формі до структурного
підрозділу з питань соціального захисту населення.

10 Розмір компенсації

Грошові компенсації на бензин, ремонт і
технічне
обслуговування
автомобілів
виплачуються особам з інвалідністю, законним
представникам дітей з інвалідністю, що мають
автомобілі та мотоколяски, - у розмірі 22% та
16% прожиткового мінімуму на одну особу, яка
втратила працездатність, у розрахунку на місяць, на
транспортне обслуговування – у розмірі 29%
прожиткового мінімуму на одну особу, яка
втратила працездатність, у розрахунку на місяць.

11 Платність (безоплатність) надання

Соціальна послуга надається безоплатно

12 Строк надання

Протягом 5 робочих днів

13 Перелік підстав для відмови у наданні Не повний пакет документів
14 Результат надання соціальної послуги Оформлення розпорядження та проведення
нарахування і виплати компенсації у березні та
вересні відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 14.02.2007 № 228.
15 Способи
отримання
(результату)

відповіді Надсилається
письмове
повідомлення
про
результат надання соціальної послуги, про що
робиться відповідний запис у Журналі про виплату
грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне

обслуговування автомобілів та мотоколясок і
транспортне обслуговування.

