
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника УСЗН 

Корюківської РДА  

Самсон С.І. 

04.01.2020 №  1 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги 
«ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ  ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ 

УСТАНОВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ» 

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КОРЮКІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ/ 

ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ  

ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг 

/ виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

1 Місцезнаходження  15300  Чернігівська обл. м. Корюківка , вул.Вокзальна,9   

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок      з 8.00 до 17.00 

Вівторок       з 8.00 до 17.00 

Середа           з 8.00 до 17.00 

Четвер          з 8.00 до 20.00 

П’ятниця      з 8.00 до 17.00 

Субота         з 9.00 до 13.00 

Неділя           вихідний 

3 Телефон/факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

(04657) 3-42-93  

(04657) 3-45-01 

koryukivkacnap@gmail.com 

http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/ 

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 

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 08.12.2006 

№ 1686 „Про затвердження Державної типової програми 

реабілітації інвалідів”; постанова Кабінету Міністрів 

Українивід 23.05.2007 № 757 „Про затвердження 

Положення про індивідуальну програму реабілітації 

інваліда”;постанова Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 № 80 „Про затвердження Порядку надання 

окремим категоріям осіб послуг із комплексної 

реабілітації (габілітації). 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Мінсоцполітики від 27.09.2018  № 1423 „Про 

затвердження форм документів щодо направлення 

окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію 

(абілітацію)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 16.10.2018 за № 1160/32612. 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

08.07.2007 № 623 «Про затвердження форм 

індивідуальної програми реабілітації осіб та дітей з 

інвалідністю та порядку їх складання» зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19.10.2007 № 1197/14464. 

Умови отримання адміністративної послуги 

mailto:koryukivkacnap@gmail.com
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/
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7 Підстава для отримання  Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю, 

розроблена на підставі Державної типової програми 

реабілітації ( в якій зазначені медичні показання щодо 

проходження реабілітації в реабілітаційному центрі ) 

8 Перелік необхідних 

документів 

1) заяву про надання послуг із комплексної 

реабілітації (абілітації); 

2) індивідуальну програму реабілітації, видану 

медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-

консультативною комісією лікувально-профілактичного 

закладу (для дітей з інвалідністю); 

3) висновок лікарсько-консультативної комісії 

лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до 

трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження 

комплексної реабілітації (абілітації) в установі; 

4) паспорт громадянина України, свідоцтво про 

народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох 

років, які належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу; 

5) документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у 

Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; 

6) документ про освіту (для отримувачів, які 

потребують професійної реабілітації); 

7) виписку з медичної карти амбулаторного 

(стаціонарного) хворого (форма № 027/о); 

8) довідку про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо 

переміщеними особами). 

9 Спосіб подання документів  Для одержання послуги отримувачі або їх законні 

представники звертаються до уповноважених органів за 

місцем проживання 

10 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

11 Строк надання  5 робочих днів 

12 Перелік підстав для відмови 

у наданні  

Подання документів до заяви не в повному обсязі, 

відсутність рекомендацій в індивідуальній програмі 

реабілітації щодо місця проведення та отримання 

реабілітаційних послуг. 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення / відмова у прийнятті рішення: 

про направлення на комплексну реабілітацію 

(абілітацію); про надання послуг із комплексної 

реабілітації (абілітації) 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Реабілітаційна установа після здійснення для дитини 

реабілітаційних заходів подає місцевому органові акт 

наданих послуг, а також видає у довільній формі одному 

з батьків дитини чи її законному представникові довідку 

про здійснені реабілітаційні заходи та результати 

реабілітації.(пункт 15 постанови № 309 від 27.03.2019) 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0682-12#n3
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника УСЗН 

Корюківської РДА 

04.01.2021№1 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА  

адміністративної послуги 

 

«ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ  ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО 

РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ» 
 

№ 

за/п 

Етапи 

опрацювання 

звернення 

Відповідальна 

особа  
Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за 

етапи (дію, 

рішення) 

 Дія 

(В, 

У,                

П,З) 

Строки 

виконання 

1. Прийом заяви та 

пакету документів 

для здійснення 

направлення до 

реабілітаційної 

установи. 

Адміністратор 

ЦНАП 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

В Протягом 

одного 

робочого дня 

2. Передача прийнятих 

документів згідно 

складеного реєстру до 

управління 

соціального захисту 

населення 

Адміністратор 

ЦНАП 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

В Протягом 

одного 

робочого дня, 

але не пізніше 

наступного 

робочого дня 

3. Повідомлення про 

направлення на 

реабілітацію 

видається законному 

представнику дитини 

Головний 

спеціаліст відділу 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

населення 

Управління 

соціального захисту 

населення 

Корюківської 

райдержадміністрації 

В Протягом 

п’яти  

робочих днів  

4. Механізм 

оскарження 

результату надання 

адміністративної 

послуги 

1. Відповідно до вимог ст.ст. 16-18 Закону України «Про 

звернення громадян» результат надання адміністративної 

послуги може бути оскаржений шляхом: 

1.1. Звернення до вищої посадової особи (начальник 

управління, заступник голови з профільних питань 

райдержадміністрації, голова райдержадміністрації); 

1.2. Звернення до вищого органу державної влади; 

2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги, 

адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому Законом України «Про адміністративні 

послуги». 

Загальна кількість днів надання послуги – 6 днів. 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
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