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ВИПЛАТА ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА БЕНЗИН, РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ ТА НА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
(назва послуги)

Відділ соціального захисту населення міської ради
(найменування суб’єкта надання послуги)
1.

Місцезнаходження
суб’єкта надання послуги

2.
Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
послуги
3.

Телефон/факс, адреса
електронної пошти

м. Бурштин

вул.Січових Стрільців,4
Графік роботи:
00
15
00
00
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8 -17 ; Пт. 8 -16
Час прийому громадян:
00
15
00
00
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8 -17 ; Пт. 8 -16 ;
00
00
Обідня перерва:12 -13
вихідні дні – субота, неділя
Тел. (03438) 44-600
e-mail: vsznburshtyn@ukr.net
Для одержання компенсації на транспортне обслуговування:

- заява;
- висновок медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності;
- висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем;
- довідка щодо відсутності зареєстрованих транспортних засобів протягом останніх семи років в одержувача компенсації.
Для одержання компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів подаються:

4.

Перелік документів,
необхідних для
отримання послуги

1) заява;
2) технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім'я інваліда, законного представника дитини-інваліда;
3) копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;
4) висновок медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем
(для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 14 цього Порядку), крім інвалідів I та II 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), інвалідів війни I групи по зору або без обох рук, інвалідів із 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).

5.
6.
7.

Порядок та спосіб
подання документів
Порядок прийняття
документів
Платність/безоплатність
послуги

Документи подаються до відділу соціально захисту особисто заявником.
Копії документів завіряються спеціалістом.
Послуга надається безоплатно.
Компенсації виплачуються рівними частинами двічі на рік – у березні за перше півріччя та у вересні за друге півріччя поточного року з дня

8.

9.
10.
11.

12.

Строк надання послуги
Перелік підстав для
відмови у наданні
послуги
Результат надання
послуги
Спосіб отримання
результату надання
послуги
Нормативно-правові
акти, які регулюють
порядок та умови
надання послуги

призначення.
1. Відсутність необхідних документів.
2. Подання не повного пакету документів або недостовірних даних.
Призначення та виплата компенсацій.
При особистому зверненні заявника.
Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями», Постанова
Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

