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«27» жовтень 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про надання соціальної послуги прокату 
технічних та інших засобів реабілітації

Керуючись ст.  34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Постанови
Кабінету  Міністрів  України «Про організацію надання  соціальних послуг»  з
метою  організації  надання  допомоги  та  підтримки  в  самообслуговуванні
жителям Лука-Мелешківської  територіальної  громади,  які  тимчасово  або
постійно,  частково  або  повністю  втратили  рухому  активність,  виконавчий
комітет сільської ради

ВИРІШИВ:
1. Забезпечити надання соціальних послуг прокату технічних та інших

засобів  реабілітації на  безкоштовній  основі,  жителям  Лука-Мелешківської
територіальної громади, дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми для
відповідної категорії осіб, за рахунок бюджетних коштів.

2. Відділу  соціального  захисту  населення  та  охорони  здоров’я  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  здійснювати  прийняття  заяв  про  надання
соціальної послуги прокату технічних та інших засобів реабілітації з переліком
документів відповідно до Додатку 1.

3. Комунальній  установі  «Центр  надання  соціальних  послуг»  Лука-
Мелешківської сільської ради» забезпечити надання соціальних послуг прокату
технічних та  інших засобів  реабілітації  та  розробити  порядок  надання  такої
соціальної послуги.

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Сільський голова     Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток   
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№  157 від 27.10.2021 року

Перелік 
документів до заяви про надання соціальної послуги прокату технічних та

інших засобів реабілітації
 копія  паспорта  громадянина  України  або  іншого  документа,  що

посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
 копія  документа,  що  засвідчує  реєстрацію  у  Державному  реєстрі

фізичних осіб  -  платників  податків,  у  якому зазначено  реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України
(для  фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовились  від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомили про  це  відповідному контролюючому органові  та  мають  про  це
відмітку в паспорті);

 копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією
за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

 копія  медичного  висновку  про  дитину  з  інвалідністю  віком  до  18
років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю).

Секретар сільської ради                                               Оксана ШЕВАНЮК


