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ПЕРЕДАЧА АВТОМОБІЛЯ У ВЛАСНІСТЬ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ПОМЕРЛОЇ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ  

(ЗА БАЖАННЯМ ТАКОГО ЧЛЕНА СІМ'Ї) 
(назва послуги) 

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

 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання послуги 

м. Бурштин 

вул.Січових Стрільців,4 

2. 

Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
послуги 

Графік роботи:  
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8

00
-17

15
; Пт. 8

00
-16

00
 

Час прийому громадян:  
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8

00
-17

15
; Пт. 8

00
-16

00
; 

Обідня перерва:12
00

-13
00

 
вихідні дні – субота, неділя 

3. Телефон/факс, адреса 
електронної пошти  

Тел. (03438) 44-600 

e-mail: vsznburshtyn@ukr.net 

 

4. 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

1. Заява у довільній формі про передачу у власність члена сім’ї автомобіля, після смерті особи з інвалідністю 

безоплатно або зі сплатою залишкової вартості транспортного засобу. 

2. Копія свідоцтва про смерть особи з інвалідністю (за наявності оригіналу) 

3. Копія паспорта члена сім’ї померлої особи з інвалідністю (спадкоємця для гуманітарних автомобілів) (за наявності 

оригіналу). 

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера члена сім’ї померлої особи з інвалідністю (спадкоємця для 

гуманітарних автомобілів) (за наявності оригіналу). 

5. Документ, який підтверджує, що член сім’ї на час смерті особи з інвалідністю був зареєстрований та проживав за 

місцем реєстрації цієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (для автомобілів, які були придбані за кошти 

державного бюджету). 

6. Документ, який підтверджує, що член сім’ї на час смерті особи з інвалідністю проживав за однією адресою з особою 

з інвалідністю, дитиною з інвалідністю (для автомобілів, які були отримані в якості гуманітарної допомоги). 

7. Довідка від нотаріуса про те, що особа, яка бажає отримати у власність гуманітарний автомобіль та не є членом сім’ї 

померлого, являється спадкоємцем. 

8. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (за наявності оригіналу). 

9. Копії документів підтверджуючих родинні зв’язки між особою з інвалідністю та членом сім’ї, який бажає отримати 

автомобіль у власність (за наявності оригіналу). 

Копія квитанції про сплату вартості автомобіля до шести місяців з моменту смерті особи з інвалідністю з урахуванням 

ступеня його зношення (для державних автомоблів, які перебували в експлуатації померлих осіб з інвалідністю менше 10 

років) (за наявності оригіналу). 



5. 
Порядок та спосіб 

подання документів  
Особисто заявником. 

6. 
Порядок прийняття 

документів 
Копії документів завіряються спеціалістом. 

7. 
Платність/безоплатність 

послуги 
Послуга надається безоплатно. 

8. Строк надання послуги 30 днів. 

9. 
Перелік підстав для 

відмови у наданні 

послуги 

1.Неповний пакет документів. 

2. Недостовірні дані. 

10. 
Результат надання 

послуги 
Видача листа на переоформлення у власність автомобіля члену сім'ї. 

11. 
Спосіб отримання 

результату надання 

послуги 

Особисто заявником. 

12. 

Нормативно-правові 

акти, які регулюють 

порядок та умови 

надання послуги 

Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 №999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями». 

 
 


