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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ІК 04-42 (00242) 

адміністративної послуги  

«Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» 

 

Управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації 

суб’єкт надання адміністративної послуги 
 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

Боратинської сільської ради 

1 Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративних 

послуг 

Волинська обл., Луцький район,с. Боратин, вул. 

Центральна, 15 

Телефон: 0673127747 

Е-mail:boratyn.cnap@gmail.com 

веб-сайт: https://www.boratyn.ukraina.org.ua 

 

2 Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

Графік прийому: 

Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Технічна перерва: 13.00 – 14.00 

Субота,неділя – вихідні дні. 

3 Інформація про  територіальний 

підрозділ та віддалені робочі місця 

ЦНАП (місце подання документів 

та отримання результату послуги) 

Волинська обл., Луцький район,     

ТП с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63а 

Телефон: 0673268595                                                           

Е-mail:  girkapolonka@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,     

с. Баїв, вул.  Перемоги, 37                                                        

Телефон: (0332) 708 300                                                           

Е-mail:  baivska@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Баківці, вул. Червоного Хреста, 12а, 

Телефон: (0332) 795 232                                                         

Е-mail:  bakivtsi@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Коршів, вул. Лесі Українки,82 

Телефон: (0332) 793134                                                         

Е-mail:  korshuw@gmail.com 
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Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Лаврів, вул. Шкільна,1 

Телефон: (0332) 797571                                                     

Е-mail:  lawruw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Промінь, вул.  Миру, 11  

Телефон: (0332) 792 888                                                          

Е-mail:  promyn@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Радомишль, вул. Центральна, 47 

Телефон: (0332) 787537                                                        

Е-mail:  radomyshel@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Ратнів, вул. Перемоги,9 

Телефон: (0332) 797570                                                          

Е-mail:  ratniw@gmail.com 

4 Інформація щодо режиму роботи 

віддалених робочих місць надання 

адміністративних послуг 

Графік прийому: 

Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Технічна перерва: 13.00 – 14.00 

Субота,неділя – вихідні дні. 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5 Закони України Закони України „Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю”                  від 16.11.2000 

№ 2109-IІІ; „Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-ІV 

6 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.04.2005  № 261 „Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю і державної соціальної 

допомоги на догляд” 

7 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства соціальної політики України 

від 11.01.2019 № 35 „Про затвердження Порядку 

оформлення, видачі, обліку та зберігання 

посвідчень для осіб, які одержують державну 

соціальну допомогу відповідно до Законів України 

„Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” 

та „Про державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 06.02.2019 за № 130/33101; наказ 

Міністерства праці та соціальної політики України, 

Міністерства охорони здоров’я України, 
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Міністерства фінансів України від 30.04.2002 

№ 226/293/169 „Про затвердження Порядку 

надання державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

31.05.2002 за № 466/6754 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстава для отримання  Факт встановлення інвалідності 

9 Перелік необхідних документів Паспорт або відповідний документ, що 

підтверджує особу одержувача;  

фото 

10 Спосіб подання документів  Документи подаються заявником особисто, або 

законним представником (опікуном) такої особи 

або іншою особі, яка представляє інтереси 

недієздатної особи 

11 Платність (безоплатність) надання  Адміністративна послуга надається безоплатно 

12 Строк надання  Посвідчення оформлюється та видається у день 

звернення за його отриманням, але не пізніше 15 

робочих днів після призначення державної 

соціальної допомоги 

13 Перелік підстав для відмови у 

наданні  

Особа не є отримувачем державної соціальної 

допомоги 

14 Результат надання адміністративної 

послуги 

Отримання / відмова у видачі посвідчення 

15 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Посвідчення видається особисто одержувачу 

державної соціальної допомоги, або видається 

законному представнику (опікуну) такої особи або 

іншій особі, яка представляє інтереси недієздатної 

особи, на підставі нотаріально засвідченої 

довіреності у разі пред’явлення паспорта та 

відповідних документів, що підтверджують особу 

одержувача. 

У разі коли особа за станом здоров’я, за її 

письмовою заявою, не може прибути до органу 

соціального захисту населення для отримання 

посвідчення, видача посвідчення проводиться з 

доставкою за її місцем проживання та покладається 

на орган соціального захисту населення, в якому 

особа перебуває на обліку як одержувач державної 

соціальної допомоги, в межах адміністративно-

територіальної одиниці 

 


