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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

Видача інвалідам направлення до лікувально-профілактичного закладу для 

проходження медогляду та направлення на МСЕК  для визначення показників для 

забезпечення автомобілем  інвалідів. 

(назва адміністративної послуги) 

Управління соціального захисту населення Ужгородської райдержадміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

Найменування центру 

наданняадміністративноїпослуги, в 

якомуздійснюєтьсяобслуговуваннясуб’єктазвернення 

Центр 

наданняадміністративнихпослугУжгородськоїрайдержадміністрації 

1. Місце знаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Вул. Минайська, 40, м. Ужгород 

2. Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

Графікроботи центру 

Понеділок, середа, п’ятниця 9.00 – 18.00год. 

Вівторок,  четвер                    9.00 – 20.00год. 

Субота                                     9.00 – 16.00год. 

 

Графікприйомусуб’єктівзвернень 

Понеділок, середа, п’ятниця        9.00 – 18.00 год. 

Вівторок, четвер                      9.00 – 20.00 год. 

Субота                                            9.00 – 16.00 год.  

Неділявихідний 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної послуги 

тел./факс: 67-19-77 

E-mail: centrnap@meta.ua 

http://uzh-rda.gov.ua/ 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  

5. Акти Кабінету Міністрів України п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України №999 від 19.07.2006 р. 

«Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями»  

6. Акти центральних органів виконавчої 

влади 

 

7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ 

органів місцевого самоврядування 

 

 

 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Звернення до органу заявника 

mailto:centrnap@meta.ua


9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

Заява; копія довідки  МСЕК про групу та причину інвалідності,  а для дітей-

інвалідів - копія медичного висновку; паспорт (для інваліда,  законного 

представника  недієздатного інваліда, дитини-інваліда), який після перевірки 

паспортних даних, зазначених у заяві,  повертається заявнику, та копія свідоцтва 

про народження (для дитини-інваліда); 

довідка про  присвоєння  ідентифікаційного номера інваліду та члену  сім'ї,  

якому  передається  право  керування   автомобілем, законному  представнику  

недієздатного  інваліда,  дитини-інваліда (після перевірки даних, наведених в 

заяві, повертається заявнику); документ про реєстрацію місця проживання члена  

сім'ї,  якому передається  право  керування  автомобілем, та довідка або акт, що 

засвідчує факт спільного проживання інваліда і такого члена сім'ї; 

для інвалідів I,  II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків   аварії   на   

Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від Чорнобильської катастрофи, щодо 

яких встановлено 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,  - копія посвідчення про належність до категорії  1  осіб,  що  постраждали 

внаслідок дії зазначених факторів,  та медична довідка визначеного органами  

охорони  здоров'я  зразка  щодо  спроможності   інваліда керувати   автомобілем   

(для   інвалідів   I   і  II  групи,  які забезпечуються автомобілями безоплатно); 

для інвалідів від загального захворювання  або  захворювання, отриманого  під  

час  проходження  військової  служби  чи служби в органах внутрішніх  справ,  

державної  безпеки,  інших  військових формувань,  з числа осіб,  які брали 

безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з 

імперіалістичною Японією,  - довідка,  видана військкоматом,  інші документи 

(копія партизанського квитка),  що підтверджують таку  участь  (видається 

військкоматом управління праці та соціального захисту населення Ужгородської 

райдержадміністрації), або посвідчення інваліда війни; для інвалідів унаслідок 

трудового каліцтва - копія  акта  про нещасний   випадок   на   виробництві   або   

акта   розслідування професійного захворювання і довідка про перебування  на  

обліку  у Фонді соціального страхування; 

10. Порядок та спосіб надання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Подання вищезазначених документів. 

 

 

 

 

11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

12. Строк надання  адміністративної послуги 10  календарних днів 

13. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Відсутність інвалідності 

14. Результат надання адміністративної 

послуги 

Видача направлення 

15. Способи отримання відповіді ( 

результату) 

Особисто через ЦНАП 

16. Примітка У відповідності до ст.55 Конституції України кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових чи службових осіб 

 

 

 

Начальник центру надання адміністративних 

послуг райдержадміністрації                                                         М. Микульця 
 
 



 


