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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від    07.07.2020 № 327 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 07-41
адміністративної послуги
„ВидаЧА осОБАМ з Інвалідністю НАПРАВЛЕНЬ НА ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  
В ПРОФЕСІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ УКРАЇНИ”

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради

Інформація про суб’єкт та центр надання адміністративної послуги
1
Місцезнаходження 
м. Обухів, вул. Каштанова,13 
2
Інформація щодо режиму роботи 
Центр надання адміністративних послуг
Режим роботи: понеділок, середа, четвер з 8.00 до 16.00; вівторок з 8.00 до 20.00; п’ятниця – з 8.00 до 15.45. 
Без перерви на обід. Субота, неділя-вихідний. 
Управління соціального захисту населення
Режим роботи: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00;
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45 Субота, неділя-вихідний.
3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
тел. (04572) 6-42-07, 6-40-30
E-mail: admin@obcity.gov.ua;  szn@obcity.gov.ua;
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Закони України
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» ( із змінами)
5
Акти Кабінету Міністрів України
-




6
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.05.2007 № 201 «Про затвердження Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування осіб з інвалідністю»
3.Типове положення про центри професійної реабілітації осіб з інвалідністю затверджене наказом Міністерства соціальної політики України від 06.04.2015 № 379.
Умови отримання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання 
Наявність інвалідності та необхідність в професійній реабілітації, здобутті освіти, підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації
8
Перелік необхідних документів
Оригінали та копії документів:
- паспорта громадянина України (1,2, 11 сторінки);
- ідентифікаційного коду;
- довідки МСЕК про групу інвалідності;
- пенсійного посвідчення;
- документів про освіту;
- картка індивідуальної профконсультації особи з інвалідністю, видана   
  міським центром зайнятості;
-медична довідка форми 086/У;
-виписка з особової амбулаторної картки стосовно динаміки      інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки;
- індивідуальної програми реабілітації із зазначенням 
  професії за якою може навчатись інвалід;
- 2 фотокартки 4х6.
10
Спосіб подання документів 
Заява та документи подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі
11
Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно

12
Строк надання 
Безпосередньо при зверненні, при наявності усіх необхідних документів.
13
Перелік підстав для відмови у наданні 
Подання неповного пакету документів
14
Результат надання адміністративної послуги
Видача направлення на професійне навчання
15
Способи отримання відповіді (результату)
особисто

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                         В.І.Рогоза


