ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПОСЛУГИ
36
Видача особам з інваліднісю направлення на проходження транспортної комісії для визначення
доцільності забезпечення автотранспортом
(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.

4.

5.
6.
7.

Телефон/факс, адреса
електронної пошти

Перелік документів,
необхідних для
отримання послуги

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

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
1. заява особи з інвалідністю; законного представника недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;
2. копія паспорта особи з інвалідністю або для дитини з інвалідністю свідоцтво про народження;
3. копія ідентифікаційного коду особи з інвалідністю та члена сім’ї, який буде керувати автомобілем; (для окремих категорій)
4. копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку;
5. довідка про реєстрацію місця проживання особи з інвалідністю та члена сім’ї, якому передається право керування автомобілем; (для окремих
категорій)
6. копія пенсійного посвідчення;
7. копія пільгового посвідчення (особи з інвалідністю внаслідок війни, внаслідок ЧАЕС);
8. довідка з ДАІ, для визначення відсутності у особи з інвалідністю автомобіля;
Документи подаються до відділу соціально захисту особисто заявником.
Копії документів завіряються спеціалістом.
Послуга надається безоплатно.
Документи для надання послуги розглядаються спеціалістом та керівником уповноваженого органу протягом 20 днів після закінчення місяця, в

8.

Строк надання послуги

9.

Перелік підстав для
відмови у наданні
послуги

якому надійшла заява з усіма необхідними документами.
- відмова одержувача (його законного представника) від отримання автомобіля через уповноважений орган;
- подання неповного пакету документів;
- вік дитини з інвалідністю до п’яти років;
- одержувач послуги проживає в установі соціального обслуговування на повному державному утриманні;
- одержувач послуги, перебуваючи на обліку для забезпечення автомобілем, протягом шести місяців з дня повідомлення про необхідність здійснення

повторного огляду для підтвердження наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК без поважних причин;
- під час перебування на обліку в сім’ї одержувача послуги відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем
реєстрації інваліда і якому особа з інвалідністю могла би передати право керування автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім’ї особи з
інвалідністю не може керувати автомобілем (протягом шести місяців після встановлення такого факту);
- одержувач, який перебуває на обліку та якому інвалідність встановлено на певний період, не поновлює без поважних причин інвалідність протягом
шести місяців;
- одержувач, який відповідно до законодавства, не має права на забезпечення автомобілем.
- особи , які мають в особистому користуванні автомобільний транспортний засіб, що перебував в експлуатації менш як 10 років та протягом семи
років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку отримували автомобіль, як благодійну допомогу або протягом цього часу реєстрували
придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.
10.
11.

12.

Результат надання
послуги
Спосіб отримання
результату надання
послуги
Нормативно-правові
акти, які регулюють
порядок та умови
надання послуги

Видача інвалідам направлення на проходження транспортної комісії для визначення доцільності забезпечення автотранспортом.
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».

