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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРАВЛЕННЯ НАКОМПЛЕКСНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ  
(АБІЛІТАЦІЮ) ОСОБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ ВІКОМ 

ДО ТРЬОХ РОКІВ (ВКЛЮЧНО), ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ РИЗИКУ ЩОДО 
ОТРИМАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ, ДО ДЕРЖАВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ УСТАНОВИ,

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ»
Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

Кропивницької мі 
«/ /

Інформація про орган надання адміністративної послуги та / або центр 
надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 25006, м. Кропивницький,
вул. Архітектора ГІаученка, буд. 41/26

2 Інформація щодо режиму 
роботи

понеділок -  четвер: з 8.00 до 17.00, 
п’ятниця: з 08.00 до 16.00 
без перерви на обід

3 Телефон / факс, 
електронна адреса, 
офіційний веб-сайт

(0522) ЗО 87 90
e-mail: szakhist/o),krmr.eov.ua
веб-сайт: http://kr-rada.gov.ua/departament-
sotsialnoyi-politiki/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV.
5 Акти Кабінету Міністрів України Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку здійснення 
реабілітаційних заходів», від 19.01.2022 № 31, 
«Про затвердження Положення про 
централізований банк даних з проблем 
інвалідності» від 16.02.2011 № 121.

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України 
від 09.08.2016 № 855 «Деякі питання комплексної 
реабілітації осіб з інвалідністю», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 01.09.2016 
за № 1209/29339.

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання Індивідуальна програма реабілітації особи з 

інвалідністю, дитини з інвалідністю за формою, 
затвердженою наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 08.10.2007 № 623 
«Про затвердження форм індивідуальної програми 
реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку 
їх складання», зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 19.10.2007 за№ 1197/14464; 
виписка з медичної карти амбулаторного 
(стаціонарного) хворого за формою № 027/о, 
затвердженою наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 14.02.2012 № 110

http://kr-rada.gov.ua/departament-


2

«Про затвердження форм первинної облікової 
документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що 
використовуються у закладах охорони здоров’я 
незалежно від форми власності та 
підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 28.04.2012 за № 661/20974; 
висновок лікарсько-консультативної комісії 
лікувально-профілактичного закладу (для дітей 
віком до трьох років (включно), які належать до 
групи ризику щодо проходження комплексної 
реабілітації (абілітації) в установі.

8 Перелік необхідних документів Заява про отримання комплексних реабілітаційних 
(абілітаційних) послуг;
індивідуальна програма реабілітації, видана 
медико-соціальною експертною комісією, 
лікарсько-консультативною комісією лікувально- 
профілактичного закладу (для дітей з 
інвалідністю);
висновок лікарсько-консультативної комісії 
державного або комунального закладу охорони 
здоров’я з рекомендаціями стосовно надання 
послуг (для дітей віком до трьох років (включно), 
які належать до групи ризику щодо отримання 
інвалідності);
паспорт громадянина України, для іноземців та 
осіб без громадянства -  довідка про звернення за 
захистом в Україні / посвідчення особи, яка 
потребує додаткового захисту / посвідчення 
біженця / паспортний документ іноземця та 
посвідка на тимчасове проживання або посвідка на 
постійне проживання, свідоцтво про народження 
(для дітей віком до 14 років); 
документ із зазначенням даних щодо 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків або паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової катки 
платника податків, офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку в паспорті) отримувача; 
документ про освіту (для отримувачів, які 
потребують професійної реабілітації); 
виписка з медичної карти амбулаторного 
(стаціонарного) хворого (форма № 027/о).
За бажанням отримувача або його законного 
представника чи уповноваженої особи до заяви 
можуть додаватися копії відповідних документів.

9 Спосіб подання документів Отримувач або його законний представник чи 
уповноважена особа для отримання послуг у 
державній реабілітаційній установі (центрі 
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, 
дітей з інвалідністю), що належить до сфери 
управління Мінсоцполітики, подають заяву до



з

департаменту соціальної політики Кропивницької 
міської ради (далі -  департамент).
Департамент протягом трьох робочих днів з дати 
надходження заяви перевіряє наявність усіх 
необхідних відомостей, реєструє заяву, формує 
електронну справу та надсилає її до державного 
закладу для прийняття рішення про надання 
послуг отримувачу.

10 Платність (безоплатність) надання Адміністративна послуга надається безоплатно.
11 Строк надання 3 робочі дні.
12 Перелік підстав для відмови у 

наданні
Подання документів не в повному обсязі.

13 Результат надання 
адміністративної послуги

Направлення необхідних документів до державної 
реабілітаційної установи (центру комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю), що належить до сфери управління 
Мінсоцполітики.

14 Способи отримання відповіді 
(результату)

Про прийняте рішення державний заклад 
повідомляє отримувачу або його законному 
представнику чи уповноваженій особі засобами 
поштового, електронного або телекомунікаційного 
зв’язку.

Директор департаменту Юлія ВОВК


