
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ужгородський міський голова 

        _____________Богдан АНДРІЇВ 
____    ____________ 2021 року 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги  

01/63 «ВИДАЧА ДОВІДКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ,  
ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ ЧИ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ» 

Департамент соціальної політики  
Ужгородської 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  Відділ прийому і видачі документів «Єдине вікно»              

Департаменту соціальної політики 
 м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 24,26 ( І-й пов.) 

2 Інформація щодо режиму 
роботи  

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00; п’ятниця – з 8.00 до 14.00 
Прийом документів: понеділок-четвер з 8.00 до16.00 
п’ятниця з 8.00 до 13.00 

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

(0312) 630104 
(0312) 617141  

Нормативніакти, якимирегламентуєтьсянаданняадміністративноїпослуги 
4 ЗакониУкраїни „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 

вУкраїні”  21.03.1991 № 875-XII 
« Про адміністративні послуги» 

5 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 

„Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для 
отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи 
соціальну допомогу”  21.09.2015 № 946 

Умовиотриманняадміністративноїпослуги 
6 Підстава для отримання  Заява суб’єкта звернення 
7 Перелік необхідних 

документів 
1.Заява особи з інвалідністю або її законного представника; 
2. Оригінал паспорта особи з інвалідністю (у разі якщо 
звертається його законний представник –  паспорт законного 
представника та документа, що підтверджує його 
повноваження); 
3. Оригінал довідки до акта огляду медико-соціальною 
експертною комісією за формою, наведеною у первинній 
обліковій документації № 157-1/о „Виписка з акта огляду 
медико-соціальною експертною комісією”, затвердженою 
наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 30.07.2012 № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 05.09.2012 за № 1504/21816; 
4. Одна кольорова фотокартка особи з інвалідністю  розміром 
3,5 х 4,5 см 
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8 Спосіб подання 
документів  

Особисто заявником / уповноваженим представником 

9 Платність 
(безоплатність) надання  

безоплатно 

10 Строк надання   5 робочих днів  
11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  
1.Подання недостовірних даних; 
2.Виникнення у особи права на пенсію чи соціальну допомогу 
відповідно до Законів України „Про державну соціальну 
допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю” або „Про державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю”, та призначення таких пенсії або соціальної 
допомоги 

12 Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Видача довідки для отримання пільг / відмова в наданні 
довідки для отримання пільг 

13 Способи отримання 
відповіді (результату) 

Особисто заявником / уповноваженим представником  

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 Також до інформаційної картки додається- форма заяви 

 
 

 Дія або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону 
надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до 
суду в порядку встановлення законом. 

 
 
 

Директор департаменту      Алла КЕЛЕМЕЦ 
 

 


