
 На виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007         

№ 80 «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із 

комплексної реабілітації (абілітації) та постанови Кабінету Міністрів України 

від 27.03.2019 № 309 «Про затвердження Порядку використання у 2019 році 

коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з 

інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу»  управління праці та 

соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації здійснює прийом документів від осіб з інвалідністю та 

представників дітей з інвалідністю для проходження курсу реабілітаційних 

послуг в реабілітаційних установах України. 

Для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації), зокрема з 

метою попередження інвалідності, в реабілітаційній установі державної або 

комунальної форми власності (далі - установа) отримувач або його законний 

представник подає до управління праці та соціального захисту населення 

Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за місцем реєстрації 

наступний пакет 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).  

Зазначений пакет документів надається до управління праці та соціального 

захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за 

адресою: Цитадельна, 4/7, каб. 18, телефон для довідок 2804555. 
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