
Інформаційні картки по центрах комплексної реабілітації 
для дітей та осіб з інвалідністю Сумської області

Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа Сумської обласної ради – Сумський обласний центр
комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

Сумська область, Сумський район, с. Рибці, 42 947 
контактний телефон: (0542) 60-36-30, 60-36-50
електронна пошта: socr@dszn.sm.gov.ua, 
сайти www.kid.sumy.ua, www  .  infoline  .  sumy  .  ua

Прийомні години: понеділок-п’ятниця: 8:00 – 16:00, 
обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  розвиток,  відновлення  та  підтримка  соціально-побутових
навичок, здатності Особи з інвалідністю до самостійної громадської та сімейно-
побутової  діяльності  (самообслуговування,  комунікації,  позитивної поведінки,
орієнтування у навколишньому середовищі тощо).

Форма  надання  соціальної  послуги:  амбулаторна,  денний  стаціонар,
цілодобово.

Термін надання соціальної послуги: відповідно до індивідуальної програми
реабілітації Особи з інвалідністю, упродовж року (за результатами діагностики).

Соціальні групи: Особи з інвалідністю віком від 2 до 25 років.

Умови надання соціальної послуги: самозапис законних представників Ооби з
інвалідністю за телефоном (0542) 78-88-97, безоплатно, за графіком складеним
реабілітаційною комісією Центру.

Документи, потрібні для отримання послуг із комплексної реабілітації:
1. Заява  про  надання   послуг   із  комплексної  реабілітації  до  структурного
підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  районних  державних
адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної  громади   за  місцем
проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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.
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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. Ідентифікаційний код, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб- платників податків на особу з інвалідністю.
6. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення  про  направлення  на  Особи  з  інвалідністю  на  реабілітацію
(оформлює  структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення
районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної
громади  за місцем проживання особи з інвалідністю.
9. Повідомлення  про  направлення  Особи  з  інвалідністю  на  реабілітацію
(оформлює  структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення
районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної
громади  за місцем проживання.

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги:  постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:
- неповний комплект поданих документів;
-  до  Центру  не  зараховуються  Особи,  стан  здоров’я  яких  унеможливлює
проведення  реабілітаційних  заходів,  а  саме  з  такими  медичними
протипоказаннями:  гострі  інфекційні  захворювання  до  закінчення  строку
ізоляції;  усі  захворювання  в  гострій  стадії  та  заразній  формі;  часті  судомні
напади  та  їх  еквіваленти;  захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими
порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення. 
-  Особи  можуть  бути  відраховані  з  Центру:  за  бажанням  законних
представників;  у  разі  порушення  дисципліни,  Правил   перебування,  в  тому
числі щодо невиконання реабілітаційних заходів; при загостренні основного чи
супутнього захворювань.



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа Сумської обласної ради - Сумський обласний центр 
комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

Сумська область, Сумський район, с. Рибці, 42 947 
контактний телефон: (0542) 603-630, 603-650
електронна пошта: socr@dszn.sm.gov.ua, 
сайти www.kid.sumy.ua, www.infoline.sumy.ua

Прийомні години: понеділок-п’ятниця: 8:00 – 16:00, 
обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  проведення  психологічної  діагностики  особистості  Особи  з
інвалідністю,  визначення  форм,  методів,  засобів,  строку  та  заходів
психологічної корекції, консультування.

Форма надання соціальної послуги: денна.

Термін надання соціальної послуги: відповідно до індивідуальної програми
реабілітації Особи з інвалідністю, упродовж року (за результатами діагностики).

Соціальні групи: Особи з інвалідністю віком від 2 до 25 років.

Умови надання соціальної послуги: самозапис законних представників Особи
з інвалідністю за телефоном (0542) 78-88-97, безоплатно, за графіком складеним
реабілітаційною комісією Центру.

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання   послуг   із  комплексної  реабілітації  до  структурного
підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  районних  державних
адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної  громади   за  місцем
проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Ідентифікаційний код, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб- платників податків на особу з інвалідністю.
6. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
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7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення  про  направлення  на  Особи  з  інвалідністю  на  реабілітацію
(оформлює  структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення
районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної
громади  за місцем проживання особи з інвалідністю.
9. Повідомлення  про  направлення  Особи  з  інвалідністю  на  реабілітацію
(оформлює  структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення
районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної
громади  за місцем проживання.

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги:  постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- неповний комплект поданих документів;
-  до  Центру  не  зараховуються  Особи,  стан  здоров’я  яких  унеможливлює
проведення  реабілітаційних  заходів,  а  саме  з  такими  медичними
протипоказаннями:  гострі  інфекційні  захворювання  до  закінчення  строку
ізоляції;  усі  захворювання  в  гострій  стадії  та  заразній  формі;  часті  судомні
напади  та  їх  еквіваленти;  захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими
порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення. 
-  Особи  можуть  бути  відраховані  з  Центру:  за  бажанням  законних
представників;  у  разі  порушення  дисципліни,  Правил   перебування,  в  тому
числі щодо невиконання реабілітаційних заходів; при загостренні основного чи
супутнього захворювань.





Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа Сумської обласної ради - Сумський обласний центр
комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

Сумська область, Сумський район, с. Рибці, 42 947 
контактний телефон: (0542) 603-630, 603-650
електронна пошта: socr@dszn.sm.gov.ua, 
сайти www.kid.sumy.ua, www.infoline.sumy.ua

Прийомні години: понеділок-п’ятниця: 8:00 – 16:00, 
обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  педагогічна  діагностика,  проведення  корекційно-розвиткової
роботи  (розвиток  слухового,  зорового  сприйняття,  мовлення,  корекція
пізнавальної  діяльності,  формування  навичок  просторового  орієнтування,
розвиток комунікативної діяльності і творчості).

Форма надання соціальної послуги: денна.

Термін надання соціальної послуги: відповідно до індивідуальної програми
реабілітації Особи з інвалідністю, упродовж року (за результатами діагностики).

Соціальні групи: Особи з інвалідністю віком від 2 до 25 років.

Умови надання соціальної послуги: самозапис законних представників Особи
з інвалідністю за телефоном (0542) 78-88-97, безоплатно, за графіком складеним
реабілітаційною комісією Центру.

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання   послуг   із  комплексної  реабілітації  до  структурного
підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  районних  державних
адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної  громади   за  місцем
проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Ідентифікаційний код, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб- платників податків на особу з інвалідністю.
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6. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення  про  направлення  на  Особи  з  інвалідністю  на  реабілітацію
(оформлює  структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення
районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної
громади  за місцем проживання особи з інвалідністю.
9. Повідомлення  про  направлення  Особи  з  інвалідністю  на  реабілітацію
(оформлює  структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення
районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної
громади  за місцем проживання.

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання  окремим  категоріям  осіб  послуг  із  комплексної  реабілітації
(абілітації).-

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:
– - неповний комплект поданих документів;
-  до  Центру  не  зараховуються  Особи,  стан  здоров’я  яких  унеможливлює
проведення  реабілітаційних  заходів,  а  саме  з  такими  медичними
протипоказаннями:  гострі  інфекційні  захворювання  до  закінчення  строку
ізоляції;  усі  захворювання  в  гострій  стадії  та  заразній  формі;  часті  судомні
напади  та  їх  еквіваленти;  захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими
порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення. 
-  Особи  можуть  бути  відраховані  з  Центру:  за  бажанням  законних
представників;  у  разі  порушення  дисципліни,  Правил   перебування,  в  тому
числі щодо невиконання реабілітаційних заходів; при загостренні основного чи
супутнього захворювань.



Інформаційна картка соціальних послуг

Комунальна установа Сумської обласної ради - Сумський обласний центр 
комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

Сумська область, Сумський район, с. Рибці
контактний телефон: (0542) 60-36-30, 60-36-50
електронна пошта: socr@dszn.sm.gov.ua, 
сайти www.kid.sumy.ua, www.infoline.sumy.ua

Прийомні години: понеділок-п’ятниця: 8:00 – 16:00, 
обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: МЕДИЧНОЇ  РЕАБІЛІТАЦІЇ  ТА  МЕДИЧНОГО 
СПОСТЕРЖЕННЯ

Зміст  послуги: медичний  огляд  та  тестування  Особи  з  інвалідністю,  оцінка
загального  психічного  та  фізичного  стану  та  функціональних  можливостей
(сомато-фізіологічної,  сенсорної  та  психічної  спроможності  за  даними  ІПР,
розробка  рекомендацій  та  дозування  психічних  та  фізичних  навантажень,  а
також  фізіотерапія,  масаж,  лікувальна  фізкультура,  гідрокінезотерапія,
акупунктурна терапія, аромотерапія, іпотерапія).

Форма надання соціальної послуги: денна.

Термін надання соціальної послуги: відповідно до індивідуальної програми
реабілітації Особи з інвалідністю, упродовж року (за результатами діагностики).

Соціальні групи: Особи з інвалідністю віком від 2 до 25 років.

Умови надання соціальної послуги: самозапис законних представників Особи
з інвалідністю за телефоном (0542) 78-88-97, безоплатно, за графіком складеним
реабілітаційною комісією Центру.

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання   послуг   із  комплексної  реабілітації  до  структурного
підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  районних  державних
адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної  громади   за  місцем
проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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.

http://www.infoline.sumy.ua/
http://www.kid.sumy.ua/
mailto:socr@dszn.sm.gov.ua


5. Ідентифікаційний код, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб- платників податків на особу з інвалідністю.
6. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення  про  направлення  на  Особи  з  інвалідністю  на  реабілітацію
(оформлює  структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення
районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної
громади  за місцем проживання особи з інвалідністю.
9. Повідомлення  про  направлення  Особи  з  інвалідністю  на  реабілітацію
(оформлює  структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення
районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної
громади  за місцем проживання.

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги:  постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
–- неповний комплект поданих документів;
-  до  Центру  не  зараховуються  Особи,  стан  здоров’я  яких  унеможливлює
проведення  реабілітаційних  заходів,  а  саме  з  такими  медичними
протипоказаннями:  гострі  інфекційні  захворювання  до  закінчення  строку
ізоляції;  усі  захворювання  в  гострій  стадії  та  заразній  формі;  часті  судомні
напади  та  їх  еквіваленти;  захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими
порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення. 
-  Особи  можуть  бути  відраховані  з  Центру:  за  бажанням  законних
представників;  у  разі  порушення  дисципліни,  Правил   перебування,  в  тому
числі щодо невиконання реабілітаційних заходів; при загостренні основного чи
супутнього захворювань.



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна установа Сумської обласної ради - Сумський обласний центр 
комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

Сумська область, Сумський район, с. Рибці
контактний телефон: (0542) 603-630, 603-650
електронна пошта: socr@dszn.sm.gov.ua, 
сайти www.kid.sumy.ua, www.infoline.sumy.ua

Прийомні години: понеділок-п’ятниця: 8:00 – 16:00, 
обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ДОПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ  ТА  ТРУДОВА  
РЕАБІЛІТАЦІЯ 

Зміст послуги: розвиток рекомендації щодо можливості Особи з інвалідністю
вільного  вибору  професій,  спеціальностей,  форми  індивідуальної  зайнятості,
створення  умов  для  ефективної  інтеграції  Особи  з  інвалідністю  в  суспільне
виробництво  та  соціальне  життя  (професійна  діагностика,  інформаційно-
роз’яснювальна  діяльність,  консультація,  практична  трудова  діяльність  за
напрямками, професійний вибір, адаптація).

Форма надання соціальної послуги:  денна.

Термін надання соціальної послуги: відповідно до індивідуальної програми
реабілітації Особи з інвалідністю, упродовж року (за результатами діагностики).

Соціальні групи:  Особи з інвалідністю віком від 12 до 25 років.

Умови  надання  соціальної  послуги:  самозапис  законних  представників  за
телефоном (0542) 788897, безоплатно, за графіком складеним реабілітаційною
комісією Центру.

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання   послуг   із  комплексної  реабілітації  до  структурного
підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення  районних  державних
адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної  громади   за  місцем
проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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.

http://www.infoline.sumy.ua/
http://www.kid.sumy.ua/
mailto:socr@dszn.sm.gov.ua


5. Ідентифікаційний код, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб- платників податків на особу з інвалідністю.
6. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення  про  направлення  на  Особи  з  інвалідністю  на  реабілітацію
(оформлює  структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення
районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної
громади  за місцем проживання особи з інвалідністю.
9. Повідомлення  про  направлення  Особи  з  інвалідністю  на  реабілітацію
(оформлює  структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення
районних  державних  адміністрацій,  міських  рад,  об’єднаної  територіальної
громади  за місцем проживання.

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги:  постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- неповний комплект поданих документів;
-  до  Центру  не  зараховуються  Особи,  стан  здоров’я  яких  унеможливлює
проведення  реабілітаційних  заходів,  а  саме  з  такими  медичними
протипоказаннями:  гострі  інфекційні  захворювання  до  закінчення  строку
ізоляції;  усі  захворювання  в  гострій  стадії  та  заразній  формі;  часті  судомні
напади  та  їх  еквіваленти;  захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими
порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення. 
- Особи  можуть  бути  відраховані  з  Центру:  за  бажанням  законних
представників;  у  разі  порушення  дисципліни,  Правил   перебування,  в  тому
числі щодо невиконання реабілітаційних заходів; при загостренні основного чи
супутнього захворювань.

 



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна  установа  Білопільської  районної  ради  «Районний  центр
комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю»

41800 Сумська обл., м. Білопілля, вул. Сумська, 7
контактний телефон: (05443) 9-93-15
електронна пошта: bilreabilitacia@ukrpost.ua
Прийомні години: Понеділок-четвер: з 8:00 – 17:15, п’ятниця з 8:00 – 16:00

обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: РАННЯ  РЕАБІЛІТАЦІЯ (АБІЛІТАЦІЯ)

Зміст  послуги:  спрямовується  на  попередження,  зменшення  або  подолання
фізичних, психологічних розладів та інтелектуальних вад, набуття побутових та
соціальних  навичок,  розвиток  здібностей,  поступову  повну  або  часткову
інтеграцію у суспільство. 

Форма надання:денна 

Термін надання:  відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-
інваліда, упродовж року

Соціальні групи: Діти з інвалідністю  віком 0 – 7 років та діти віком до 2 років,
які мають ризик отримати інвалідність

Умови надання соціальної  послуги:  Безоплатно,  за  розкладом складеним у
центрі

Документи, потрібні для отримання послуги: 

1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).

mailto:bilreabilitacia@ukrpost.ua


7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ з
питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи з
інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові підстави: постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р.
№ 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р.
№ 587) «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із
комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні послуги: 
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- часті судомні напади;
- захворювання, які  супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки,
небезпечними для дитини та її оточення.



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна  установа  Білопільської  районної  ради  «Районний  центр
комплексної  реабілітації для дітей з інвалідністю»

41800 Сумська обл., м. Білопілля, вул. Сумська,  7
контактний телефон: (05443) 9-12-25
електронна пошта: bilreabilitacia@ukrpost.ua
Прийомні години: Понеділок-четвер: з 8:00 – 17:15, п’ятниця з 8:00 – 16:00

обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Навчання  прийомам,  методам  саморегуляції,  самовиховання,
самонавчання з метою зниження в реальних умовах життєдіяльності негативних
психічних станів, формування позитивної мотивації, соціальних умов на життя
та професію. Проводиться психолого - педагогічне консультування. 

Форма надання: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні групи: Діти з інвалідністю віком від 7 до 14 років 

Умови надання соціальної послуги:  Безоплатно, за розкладом, складеним у
Центрі, відповідно до індивідуального плану реабілітації.

Документи, потрібні для отримання послуги: 

1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ з
питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи з
інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові підстави: постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р.
№ 80  (в  редакції  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26  липня
2018 р.№ 587) «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб
послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні послуги: 
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- часті судомні напади;
- захворювання, які  супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки,
небезпечними для дитини та її оточення.



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна  установа  Білопільської  районної  ради  «Районний  центр
комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю»

41800 Сумська обл., м. Білопілля, вул. Сумська,  7
контактний телефон: (05443) 9-12-25
електронна пошта: bilreabilitacia@ukrpost.ua
Прийомні години: Понеділок-четвер: з 8:00 – 17:15, п’ятниця з 8:00 – 16:00

обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  Передбачає  відновлення  та  /або  компенсацію  втрачених
функцій організму, досягнення фізичної самостійності і активності, покращення
фізичного  стану.  Фізична  реабілітація  включає  консультування,  проведення
комплексу вправ з використанням елементів ЛФК, масаж, рухливі ігри, заняття
в сенсорній кімнаті

Форма надання: Денна

Термін надання соціальної послуги : Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю,  упродовж року

Соціальні групи: діти з інвалідністю віком від 0 до 18 років та діти віком до 
2 років, які мають ризик отримати інвалідність (за висновком ЛКК)

Умови надання соціальної послуги:  Безоплатно, за розкладом, складеним у
Центрі, відповідно до індивідуального плану реабілітації.

Документи, потрібні для отримання послуги: 

1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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.
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6. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ з
питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи з
інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові підстави: постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р.
№ 80  (в  редакції  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26  липня
2018 р.№ 587) «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб
послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні послуги: 
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- часті судомні напади;
- захворювання, які  супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки,
небезпечними для дитини та її оточення.



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна  установа  Білопільської  районної  ради  «Районний  центр
комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю»

41800 Сумська обл., м. Білопілля, вул. Сумська, 7
контактний телефон: (05443) 9-12-25
електронна пошта: bilreabilitacia@ukrpost.ua
Прийомні години: Понеділок-четвер: з 8:00 – 17:15, п’ятниця з 8:00 – 16:00

обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ПРОФЕСІФЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

Зміст  послуги:  Професійна  орієнтація  включає  в  себе  підготовку  дітей-
інвалідів до ефективної інтеграції  їх в  суспільне виробництво та соціально-
побутове  життя  (професійна  інформація,  консультування,  діагностика  та
професійне  самовизначення). Організація  гурткової  роботи  для  реалізації
наявного потенціалу дитини-інваліда. 

Форма надання: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю, упродовж року

Соціальні групи: діти з інвалідністю віком від 14 до 18 років 

Умови надання соціальної послуги:  Безоплатно, за розкладом, складеним у
Центрі, відповідно до індивідуального плану реабілітації.

Документи, потрібні для отримання послуги: 

1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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.
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6. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ з
питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи з
інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові підстави: постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р.
№ 80  (в  редакції  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26  липня
2018 р.№ 587) «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб
послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні послуги: 
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- часті судомні напади;
- захворювання, які  супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки,
небезпечними для дитини та її оточення.



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальний  заклад  Буринської  міської  ради  «Центр  комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю»

41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Зарічна, 76 А
контактний телефон (05454) 2-16-36,
електронна пошта: bur  -  csrdi  @  ukr  .  net  
Приймальні години: Понеділок-четвер: з 8:00 – 17:15, п’ятниця з 8:00 – 16:00
обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Створення  і  забезпечення  умов  для  навчання  дітей  з
особливими потребами основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток
здібностей, здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності
шляхом соціально - середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації,
соціального обслуговування, створення передумов для інтеграції у суспільство.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю, упродовж  року

Соціальні групи: Діти з інвалідністю віком до 18 років, діти віком до 2 років,
які мають ризик отримання інвалідності та інваліди з розумовою відсталістю і
психічними розладами  віком 18 – 35 років.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за розкладом, складеним у
Центрі згідно з індивідуальним планом реабілітації.

Документи, потрібні для отримання  соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
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№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання
дитини та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги:  постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня 2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні соціальної послуги: 
- неповний комплект поданих документів;
- медичні протипоказання;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення.



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальний  заклад  Буринської  міської  ради  «Центр  комплексної
реабілітації для осіб з інваліднстю»

41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Зарічна, 76 А
контактний телефон (05454) 2-16-36,
електронна пошта: bur  -  csrdi  @  ukr  .  net  
Приймальні години: Понеділок-четвер: з 8:00 – 17:15, п’ятниця з 8:00 – 16:00
обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Відновлення  та  корекція  психологічних  функцій,  процесів,
якостей,  властивостей особистості;  корекційне навчання  з  метою оволодіння
знаннями  про  оточуюче  середовище  та  правила  функціонування  світу  й
суспільства, оволодіння навичками письма, читання, рахування, працетерапія,
арттерапія, комп’ютерна грамота, проведення музичних занять.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю, упродовж року

Соціальні групи: Діти з інвалідністю віком до 18 років, особи з розумовою
відсталістю та психічними розладами віком 18 – 35 років.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за розкладом, складеним у
Центрі згідно з індивідуальним планом реабілітації.

Документи, потрібні для отримання  соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
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з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання
дитини та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги:  постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня 2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні соціальної послуги: 
- неповний комплект поданих документів;
- медичні протипоказання;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення.



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальний  заклад  Буринської  міської  ради  «Центр  комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю»

41700, Сумська обл., м. Буринь, вул.Зарічна, 76 А
контактний телефон (05454) 2-16-36,
електронна пошта: bur  -  csrdi  @  ukr  .  net  
Приймальні години: Понеділок-четвер: з 8:00 – 17:15, п’ятниця з 8:00 – 16:00
обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Відновлення  або  компенсація  втрачених  функцій  організму,
досягнення фізичної самостійності та активності, покращення фізичного стану
життєдіяльності  дитини  з  інвалідністю  (консультування,  лікувальна
фізкультура) 

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю, упродовж  року

Соціальні групи: Діти з інвалідністю віком до 18 років, діти віком до 2 років,
які мають ризик отримання інвалідності та особи з розумовою відсталістю та
психічними розладами віком 18 – 35 років

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно,  за розкладом,  складеним у
Центрі згідно з індивідуальним планом реабілітації.

Документи, потрібні для отримання  соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги:  постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні соціальної послуги: 
- неповний комплект поданих документів;
- медичні протипоказання;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- захворювання,  що супроводжуються  тяжкими порушеннями поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення.



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальний  заклад  Буринської  міської  ради  «Центр  комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю»

41700, Сумська обл., м. Буринь, вул. Зарічна, 76 А
контактний телефон (05454) 2-16-36,
електронна пошта: bur  -  csrdi  @  ukr  .  net  
Приймальні години: Понеділок-четвер: з 8:00 – 17:15, п’ятниця з 8:00 – 16:00
обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

Зміст  послуги: ознайомлення  дітей-інвалідів  та  молодих  інвалідів  зі  світом
професій; проведення  професійної діагностики з метою виявлення професійно
важливих  властивостей  та  можливостей  дитини;  сприяння  їх  професійному
самовизначенню  на  основі  врахування  стану  здоров’я,  інтересів,  здібностей,
індивідуальних, психофізіологічних особливостей дитини. 

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю, упродовж року

Соціальні групи: Діти з інвалідністю віком 14 – 18 років, особи з розумовою
відсталістю та психічними розладами  віком 18 – 35 років.

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно,  за розкладом,  складеним у
Центрі згідно з індивідуальним планом реабілітації.

Документи, потрібні для отримання  соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги:  постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні соціальної послуги: 
- неповний комплект поданих документів;
- медичні протипоказання;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- захворювання,  що супроводжуються  тяжкими порушеннями поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення.



Інформаційна картка соціальної послуги

Глухівський міський центр комплексної  реабілітації  для  дітей та
осіб з інвалідністю

41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Інститутська, 3
контактний телефон (05444) 2-33-51
електронна пошта : gmcsrdi@mail.ru
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги : СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Розвиток,  відновлення  та  підтримка  соціально-побутових
навичок,  здатності  дитини-інваліда  до  самостійної  громадської  та  сімейно-
побутової  діяльності  (самообслуговування,  орієнтування  у  навколишньому
середовищі)

Форма надання : Денна

Термін надання: Відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-
інваліда, протягом року

Соціальні  групи: Діти-інваліди  від  народження  до  18  років,  інваліди  з
розумовою відсталістю до 35 років та діти віком до 2 років групи ризику

Умови  надання  соціальної  послуги: За  розкладом  у  центрі  згідно  з
індивідуальним планом реабілітації. 

Документи,  потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні послуги:
- неповний пакет документів;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- часті судомні напади та їх еквіваленти;
- захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими  порушеннями  поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення (за умови несу проводження дитини її
батьками або законними представниками).



Інформаційна картка соціальної послуги

Глухівський міський центр  комплексної реабілітації   для  дітей та осіб з 
інвалідністю

41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Інститутська, 3
контактний телефон (05444) 2-33-51
електронна пошта : gmcsrdi@mail.ru
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Проведення  психологічної  діагностики  особистості  дитини-
інваліда,  визначення  форм,  методів,  засобів,  строку  та  заходів  психологічної
корекції, консультування.

Форма надання : Денна

Термін надання: Відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-
інваліда, протягом року

Соціальні  групи: Діти-інваліди  від  народження  до  18  років,  інваліди  з
розумовою відсталістю до 35 років та діти віком до 2 років групи ризику.

Умови  надання  соціальної  послуги: За  розкладом  у  центрі  згідно  з
індивідуальним планом реабілітації. 

Документи,  потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні послуги:
- неповний пакет документів;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- часті судомні напади та їх еквіваленти;
- захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими  порушеннями  поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення (за умови несу проводження дитини її
батьками або законними представниками).



Інформаційна картка соціальної послуги

Глухівський міський центр  комплексної ї реабілітації   для дітей та осіб з 
інвалідністю

41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Інститутська, 3
контактний телефон (05444) 2-33-51
електронна пошта : gmcsrdi@mail.ru
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Педагогічна  діагностика,  проведення  корекційно-розвиткової
роботи  (розвиток  слухового,  зорового  сприйняття,  мовлення,  корекція
пізнавальної  діяльності,  формування  навичок  просторового  орієнтування,
розвиток комунікативної діяльності і творчості).

Форма надання : Денна

Термін надання: Відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-
інваліда, протягом року

Соціальні  групи: Діти-інваліди  від  народження  до  18  років,  інваліди  з
розумовою відсталістю до 35 років та діти віком до 2 років групи ризику.

Умови  надання  соціальної  послуги: За  розкладом  у  центрі  згідно  з
індивідуальним планом реабілітації. 

Документи,  потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні послуги:
- неповний пакет документів;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- часті судомні напади та їх еквіваленти;
- захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими  порушеннями  поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення (за умови несу проводження дитини її
батьками або законними представниками).



Інформаційна картка соціальної послуги

Глухівський міський центр  комплексної реабілітації  для  дітей та осіб з 
інвалідністю

41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Інститутська, 3
контактний телефон (05444) 2-33-51
електронна пошта : gmcsrdi@mail.ru
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

Зміст  послуги: Розвиток  рекомендації  щодо  можливості  дитини-інваліда
вільного вибору професій, спеціальностей, форми зайнятості,  створення умов
для ефективної інтеграції дитини-інваліда в суспільне виробництво та соціальне
життя (інформація, консультація, практична трудова діяльність за напрямками,
професійний вибір, адаптація).

Форма надання : Денна

Термін надання: Відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-
інваліда, протягом року

Соціальні  групи: Діти-інваліди  від  народження  до  18  років,  інваліди  з
розумовою відсталістю до 35 років.

Умови  надання  соціальної  послуги: За  розкладом  у  центрі  згідно  з
індивідуальним планом реабілітації. 

Документи,  потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
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7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні послуги:
- неповний пакет документів;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- часті судомні напади та їх еквіваленти;
- захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими  порушеннями  поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення (за умови несу проводження дитини її
батьками або законними представниками).



Інформаційна картка соціальної послуги

Глухівський міський центр  комплексної реабілітації  для  дітей та осіб з 
інвалідністю

41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Інститутська, 3
контактний телефон (05444) 2-33-51
електронна пошта : gmcsrdi@mail.ru
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва 12:00 – 13:00

Назва послуги: МЕДИЧНЕ СПОСТЕРЖЕННЯ

Зміст  послуги:  Медичний  огляд  та  тестування  дітей-інвалідів,  оцінка
загального  психічного  та  фізичного  стану  та  функціональних  можливостей
(сомато-фізіологічної,  сенсорної  та  психічної  спроможності  за  даними
індивідуальної програми особи, розробка рекомендацій та дозування психічних
та фізичних навантажень, масаж, лікувальна фізкультура, аромотерапія).

Форма надання : Денна

Термін надання: Відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-
інваліда, протягом року

Соціальні  групи: Діти-інваліди  від  народження  до  18  років,  інваліди  з
розумовою відсталістю до 35 років.

Умови  надання  соціальної  послуги: За  розкладом  у  центрі  згідно  з
індивідуальним планом реабілітації. 

Документи,  потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
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7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні послуги:
- неповний пакет документів;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- часті судомні напади та їх еквіваленти;
- захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими  порушеннями  поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення (за умови несу проводження дитини її
батьками або законними представниками).



Інформаційна картка соціальної послуги

Центр  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів  Конотопської  міської  ради
Сумської області

41600, Сумська обл., м. Конотоп,  вул. Успенсько-Троїцька, 140 а
контактний телефон (05447) 6-17- 09, 
електронна пошта:e-mail kcsrdi@mail.ru
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва: 12.00-13.00

Назва  послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  Навчання  дитини-інваліда  основним  соціальним  навичкам
(особиста  гігієна,  самообслуговування,  пересування,  спілкування  тощо),
пристосування  побутових  умов  до  потреб  дитини-інваліда,  організація  та
проведення культурних заходів, здійснення комплексу реабілітаційних заходів,
спрямованих на  розвиток  і  коригування  порушень  розвитку  дитини-інваліда,
розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи: Діти-інваліди  віком  2  – 18  років  з  фізичними  та  (або)
розумовими вадами розвитку

Умови  надання  соціальної  послуги:  За  розкладом  у  центрі  згідно  з
індивідуальним планом реабілітації. 

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі до закінчення строку

ізоляції;
- часті судомні напади та їх еквіваленти;
- захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими  порушеннями  поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення (за умови несу проводження дитини її
батьками або законними представниками);

- медичні протипоказання;
- відсутність  в  індивідуальній  програмі  реабілітації  рекомендацій  щодо

отримання  послуги  в  центрі  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів
Конотопської міської ради



Інформаційна картка соціальної послуги

Центр  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів  Конотопської  міської  ради
Сумської області

41600, Сумська обл., м. Конотоп вул. Успенсько-Троїцька, 140 а
контактний телефон (05447) 6-17- 09, 
електронна пошта:e-mail kcsrdi@mail.ru
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва: 12.00-13.00

Назва  послуги: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  Психолого-педагогічна  корекція, психологічна  підтримка,
художня праця (малювання, ліплення, аплікація),  дидактичні  ігри, пальчикова
гімнастика,  мовне  спілкування,  елементарні  математичні  уявлення,  навички
грамоти, ігрова терапія, казкотерапія, гурткова робота, сенсорна корекція.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи: Діти-інваліди  віком  до  18  років  з  фізичними  та  (або)
розумовими  вадами  розвитку  та  діти  віком  до  2  років,  які  мають  ризик
отримати інвалідність

Умови  надання  соціальної  послуги:  За  розкладом  у  центрі  згідно  з
індивідуальним планом реабілітації. 

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі до закінчення строку

ізоляції;
- часті судомні напади та їх еквіваленти;
- захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими  порушеннями  поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення (за умови несу проводження дитини її
батьками або законними представниками);

- медичні протипоказання;
- відсутність  в  індивідуальній  програмі  реабілітації  рекомендацій  щодо

отримання  послуги  в  центрі  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів
Конотопської міської ради



Інформаційна картка соціальної послуги

Центр  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів  Конотопської  міської  ради
Сумської області

41600, Сумська обл., м. Конотоп,  вул. Успенсько-Троїцька, 140 а
контактний телефон (05447) 6-17- 09, 
електронна пошта:e-mail kcsrdi@mail.ru
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва: 12.00-13.00

Назва  послуги: МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Зміст послуги:  Лікувальна фізкультура, лікувальний масаж, заняття в сухому
басейні, лабіринтах

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи: Діти-інваліди  віком  до  18  років  з  фізичними  та  (або)
розумовими  вадами  розвитку  та  діти  віком  до  2  років,  які  мають  ризик
отримати інвалідність

Умови  надання  соціальної  послуги:  За  розкладом  у  центрі  згідно  з
індивідуальним планом реабілітації. 

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
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9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі до закінчення строку

ізоляції;
- часті судомні напади та їх еквіваленти;
- захворювання,  що  супроводжуються  тяжкими  порушеннями  поведінки,

небезпечними для дитини та її оточення (за умови несу проводження дитини її
батьками або законними представниками);

- медичні протипоказання;
- відсутність  в  індивідуальній  програмі  реабілітації  рекомендацій  щодо

отримання  послуги  в  центрі  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів
Конотопської міської ради



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна  установа  «Охтирський  міський  центр  комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю »

42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Шевченка, 60А
контактний телефон: (05446)  2-39-24, 
електронна пошта: osrdi@ukr.net
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва: 12.00-13.00

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  Розвиток  та  підтримка  соціально-побутових  навичок
(самообслуговування, позитивної поведінки, соціальна адаптація)

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін  надання  соціальної  послуги:  Відповідно  до  індивідуальної
програми реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи:  Діти-інваліди  віком  2  –  7  років;  діти-інваліди  віком
7  –18  років;  діти-інваліди  з  психічними  захворюваннями  та  розумовою
відсталістю  –  віком  2-18  років,  діти  віком  до  2  років,  які  мають  ризик
отримати інвалідність

Умови  надання  соціальної  послуги:  Безоплатно,  за  розкладом  роботи
центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних послуг  до  структурного підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна  програма  реабілітації,  видана   медико-соціальною
експертною  комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-
профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка  про  взяття   на  облік  внутрішньо  переміщених  осіб  (для
отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання
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дитини та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію (оформлює структурний
підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання
дитини та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  про  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 26 липня 2018 р.№ 587) «Про затвердження Порядку
надання  окремим  категоріям  осіб  послуг  із  комплексної  реабілітації
(абілітації).
Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
– неповний комплект поданих документів;
– хронічні захворювання у стадії загострення 



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна  установа  «Охтирський  міський  центр  комплексної
реабілітації  для  дітей з інвалідністю»

42700, Сумська обл., м.Охтирка, вул.Шевченка, 60А
контактний телефон: (05446)  2-39-24, 
електронна пошта: osrdi@ukr.net
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва: 12.00-13.00

Назва послуги: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Психологічна  корекція,  психологічна  профілактика,
консультування,  корекційно-розвиткова  робота,  розумовий  та  естетичний
розвиток, логопедична корекція, арттерапія, ігротерапія, піскотерапія, заняття
з розвитку моторики

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін  надання  соціальної  послуги: Відповідно  до  індивідуальної
програми реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи:  Діти-інваліди  віком  2 – 18 років  з  психічними
захворюваннями та розумовою відсталістю, діти віком до 2 років, які мають
ризик отримати інвалідність

Умови  надання  соціальної  послуги: Безоплатно,  за  розкладом  роботи
центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних послуг  до  структурного підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна  програма  реабілітації,  видана   медико-соціальною
експертною  комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-
профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка  про  взяття   на  облік  внутрішньо  переміщених  осіб  (для
отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання
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Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна  установа  «Охтирський  міський  центр  комплексної
реабілітації   для  дітей  з інвалідністю»

427000, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Шевченка, 60
контактний телефон: (05446)  2-39-24, 
електронна пошта: osrdi@ukr.net
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва послуги: МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Зміст  послуги:  Медичний  огляд,  медичне  спостереження,  медичне
обстеження

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін  надання  соціальної  послуги:  Відповідно  до  індивідуальної
програми реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи: Діти-інваліди  віком  2 – 18 років  з  психічними
захворюваннями та розумовою відсталістю, діти віком до 2 років, які мають
ризик отримати інвалідність

Умови  надання  соціальної  послуги:  Безоплатно,  за  розкладом  роботи
центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних послуг  до  структурного підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна  програма  реабілітації,  видана   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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка  про  взяття   на  облік  внутрішньо  переміщених  осіб  (для
отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання
дитини та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію (оформлює структурний
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Інформаційна картка послуги соціальної реабілітації

Путивльський районний Центр комплексної реабілітації  для дітей та осіб з
інвалідністю Путивльської районної державної адміністрації

41500, Сумська обл., м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 93
контактний телефон: (05442) 5-49-02,
електронна пошта: р  utivl  _  reab  .  centr  @  ukr  .  net
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва – 12.00-13.00

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Навчання,  формування,  розвиток  та  підтримка  соціально-
побутових  навичок  (самообслуговування,  здійснення  санітарно-гігієнічних
заходів,  пересування,  спілкування  тощо),  пристосування  побутових  умов  до
потреб  дитини-інваліда,  опанування  навичками  захисту  власних  прав  та
інтересів,  самоаналізу  і  отримання  навичок  позитивного  сприйняття  себе  та
оточуючих, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною
підтримкою. 

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні групи: Діти-інваліди віком 0 – 18 років  та діти віком до 2 років, які
мають ризик отримати інвалідність

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за розкладом роботи центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ з
питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи з
інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  про  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів  України від  31 січня  2007 р.  № 80 (в  редакції  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні соціальної  послуги: 
- неповний пакет документів;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- часті судомні напади;
- захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки.



Інформаційна картка послуги соціальної реабілітації

Путивльський районний Центр  комплексної реабілітації для дітей та осіб з
інвалідністю путивльської районної державної адміністрації

41500, Сумська обл., м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 93
контактний телефон: (05442) 5-49-02,
електронна пошта: р  utivl  _  reab  .  centr  @  ukr  .  net
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва – 12.00-13.00

Назва послуги: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Психолого-педагогічне  консультування  (інформаційна
підтримка дітей-інвалідів та їх батьків або законних представників), психолого-
педагогічна діагностика (виявлення та оцінка індивідуальних психологічних та
педагогічних проблем розвитку), психолого-педагогічна корекція (коригування
психічних  функцій,  емоційної  сфери  особистості,  коригуючи  пізнавально-
розвиваючі  заняття,  працетерапія,  казко-,  арттерапії,  проведення  музичних
занять).

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні групи: Діти-інваліди віком 0 – 18 років  та діти віком до 2 років, які
мають ризик отримати інвалідність

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за розкладом роботи центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ з
питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи з
інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
Правові  підстави  про  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів  України від  31 січня  2007 р.  № 80 (в  редакції  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні соціальної  послуги: 
- неповний пакет документів;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- тяжкі судомні напади;

 - захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки,
небезпечними для дитини та її оточення



Інформаційна картка послуги соціальної реабілітації

Путивльський районний Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з
інвалідністю Путивльської районної державної адміністрації 

41500, Сумська обл., м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 93
контактний телефон: (05442) 5-49-02,
електронна пошта: р  utivl  _  reab  .  centr  @  ukr  .  net
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва – 12.00-13.00

Назва послуги: ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

Зміст  послуги: Підготовка  дітей-інвалідів  до  інтеграції  їх  в  суспільство  та
соціально-побутове життя: професійна інформація, консультування, профе-сійне
самовизначення. Організація  гурткової  роботи  для  реалізації  наявного
потенціалу дитини-інваліда. 

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні групи: Діти-інваліди віком 14 – 18 років  

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за розкладом роботи центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ з
питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи з
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інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
Правові  підстави  про  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів  України від  31 січня  2007 р.  № 80 (в  редакції  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови в наданні соціальної  послуги: 
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
- усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
- тяжкі судомні напади;

 - захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки,
небезпечними для дитини та її оточення.

Інформаційна картка соціальної послуги



Роменський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

42000, Сумська обл., м. Ромни вул. Пушкіна, 25
контактний телефон (05448) 2 26 45, 
електронна пошта: reharomny  @  mail  .  ru 
Веб-сайт www  .  reabromny  .  at  .  ua
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва  послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  Навчання  основним  соціальним  та  побутовим  навичкам;
формування,  розвиток  та  підтримка  навичок  самообслуговування,  комунікації,
позитивної  поведінки,  приготування  їжі,  користування  грошима,  орієнтування  у
навколишньому середовищі, створення передумов для інтеграції у суспільство

Форма  надання соціальної послуги: Денна

Термін  надання  соціальної  послуги:  Відповідно  до  індивідуальної  програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи:  Діти-інваліди  віком  2 – 18  років  з  фізичними  та  (або)
розумовими вадами розвитку та діти віком до 2 років, які мають ризик отримати
інвалідність

Умови  надання  соціальної  послуги: Безоплатно,  за  затвердженим  розкладом
центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява про надання реабілітаційних послуг до структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна  програма  реабілітації,  видана   медико-соціальною  експертною
комісією, лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу
(для дітей з інвалідністю).
3. Висновок лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного закладу
9для  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. Виписку медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є
внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний  підрозділ  з
питань  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання  дитини  та  особи  з
інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
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9. Повідомлення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи з
інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
Правові підстави про надання соціальної послуги: постанова Кабінету Міністрів
України від 31 січня 2007 р. № 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку  надання  окремим
категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:
- інфекційні захворювання в стадії загострення, 
- медичні протипоказання, 
- відсутність  в  індивідуальній  програмі  реабілітації  рекомендацій  щодо

отримання послуги в Роменському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів 



Інформаційна картка соціальної послуги

Роменський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

42000, Сумська обл., м. Ромни вул. Пушкіна, 25
контактний телефон (05448) 2 26 45, 
електронна пошта: reharomny  @  mail  .  ru 
Веб-сайт www  .  reabromny  .  at  .  ua
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва  послуги: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  Діагностика,  консультування,  розвиток  психічних  процесів
(уява,  пам'ять,  мислення),  сенсорний  розвиток,  педагогічна  та  логопедична
корекція;  підготовка  дитини  до  навчання  в  загальноосвітніх  закладах,
працетерапія; арт-терапія; організація дозвілля

Форма  надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи:  Діти-інваліди  віком  2 – 18  років  з  фізичними  та  (або)
розумовими вадами розвитку 

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за затвердженим розкладом
центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).

http://www.reabromny.at.ua/
mailto:reharomny@mail.ru


7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  про  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:
- інфекційні захворювання в стадії загострення, 
- медичні протипоказання, 
- відсутність  в  індивідуальній  програмі  реабілітації  рекомендацій  щодо

отримання  послуги  в  Роменському  центрі  соціальної  реабілітації  дітей-
інвалідів 



Інформаційна картка соціальної послуги

Роменський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

42000, Сумська обл., м. Ромни вул. Пушкіна, 25
контактний телефон (05448) 2 26 45, 
електронна пошта: reharomny  @  mail  .  ru 
Веб-сайт www  .  reabromny  .  at  .  ua
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва послуги: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст послуги: Відновлення та/або компенсацію втрачених функцій організму,
досягнення фізичної самостійності та активності, покращення фізичного стану
життєдіяльності  інваліда,  дитини-інваліда  засобами  лікувального  масажу,
кінетотерапії, лікувального масажу; спортивно-оздоровча діяльність

Форма  надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи:  Діти-інваліди  віком  2 – 18  років  з  фізичними  та  (або)
розумовими  вадами  розвитку   та  діти  віком  до  2  років,  які  мають  ризик
отримати інвалідність

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за затвердженим розкладом
центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).

http://www.reabromny.at.ua/
mailto:reharomny@mail.ru


7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  про  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:
- інфекційні захворювання в стадії загострення, 
- медичні протипоказання, 
- відсутність  в  індивідуальній  програмі  реабілітації  рекомендацій  щодо

отримання  послуги  в  Роменському  центрі  соціальної  реабілітації  дітей-
інвалідів 





Інформаційна картка соціальної послуги

Роменський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

42000, Сумська обл., м. Ромни вул. Пушкіна, 25
контактний телефон (05448) 2 26 45, 
електронна пошта: reharomny  @  mail  .  ru 
Веб-сайт www  .  reabromny  .  at  .  ua
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва послуги: МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Зміст  послуги:  Консультування  лікаря,  призначення  обсягу  та  методи
реабілітації, контроль за фізичним станом протягом реабілітаційного процесу,
аналіз результатів та надання рекомендацій щодо подальшого лікування та (або)
реабілітації.

Форма  надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи:  Діти-інваліди  віком  2 – 18  років  з  фізичними  та  (або)
розумовими  вадами  розвитку   та  діти  віком  до  2  років,  які  мають  ризик
отримати інвалідність

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за затвердженим розкладом
центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).

http://www.reabromny.at.ua/
mailto:reharomny@mail.ru


7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  про  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:
- інфекційні захворювання в стадії загострення, 
- медичні протипоказання, 
- відсутність  в  індивідуальній  програмі  реабілітації  рекомендацій  щодо

отримання  послуги  в  Роменському  центрі  соціальної  реабілітації  дітей-
інвалідів 





Інформаційна картка соціальної послуги

Роменський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

42000, Сумська обл., м. Ромни вул. Пушкіна, 25
контактний телефон (05448) 2 26 45, 
електронна пошта: reharomny  @  mail  .  ru 
Веб-сайт www  .  reabromny  .  at  .  ua
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва послуги: РАННЯЯ РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  Попередження  (запобігання)  інвалідності,  зменшення   або
подолання  фізичних, психічних розладів та інтелектуальних вад дітей-інвалідів
від 2 до 7 років та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність

Форма  надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи:  Діти-інваліди  віком  2 – 18  років  з  фізичними  та  (або)
розумовими  вадами  розвитку   та  діти  віком  до  2  років,  які  мають  ризик
отримати інвалідність

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за затвердженим розкладом
центру

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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.

http://www.reabromny.at.ua/
mailto:reharomny@mail.ru


6. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  про  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:
- інфекційні захворювання в стадії загострення, 
- медичні протипоказання, 
- відсутність  в  індивідуальній  програмі  реабілітації  рекомендацій  щодо

отримання  послуги  в  Роменському  центрі  соціальної  реабілітації  дітей-
інвалідів 



Інформаційна картка соціальної послуги

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сумського району

Сумський район,  с. Сад, вул. Войти, б.15
контактний телефон: (0542) 69-51-88, 
електронна пошта: csrdi.symu.m@gmail.com

Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва  послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги:  Розвиток  та  підтримка  соціально-побутових  навичок
(самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки, тощо)

Форма надання соціальної послуги:  Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року 

Соціальні групи:  Діти-інвалідів віком 2 – 18 років

Умови надання соціальної послуги:  Безоплатно,  за розкладом,  складеним у
центрі

Документи, потрібніі для отримання послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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.
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6. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- неповний комплект поданих документів;
- письмова відмова батьків (опікунів).



Інформаційна картка соціальної послуги

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сумського району

Сумський район,  с. Сад, вул. Войти, б.15
контактний телефон: (0542) 69-51-88, 
електронна пошта: csrdi.symu.m@gmail.com

Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва соціальної послуги: ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст соціальної послуги: Розвиток та вдосконалення основних педагогічних
знань  та  навичок  (елементарних  знань,  комунікації,  розвиток  моторики  рук,
арттерапія, тощо)

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні групи: Діти-інвалідів віком 2 - 18 років

Умови надання соціальної послуги:  Безоплатно,  за розкладом,  складеним у
центрі

Документи, потрібні для отримання послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги:  постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- неповний комплект поданих документів;
- письмова відмова батьків (опікунів)



Інформаційна картка педагогічної послуги

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сумського району

Сумський район, с. Сад, вул. Войти, б.15
контактний телефон: (0542) 69-51-88, 
електронна пошта: csrdi.symu.m@gmail.com

Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва послуги: ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст соціальної послуги: Розвиток  навичок самоконтролю та саморегуляції,
розширення знань про себе, як особистості, тренінги, пісочна, лялько терапія,
консультування, діагностика, корекція (за потребою), тощо.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної  послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року
 
Соціальні групи: Діти-інвалідів віком 2 – 18 років

Умови надання соціальної послуги:  Безоплатно,  за розкладом,  складеним у
центрі

Документи, потрібні для отримання послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- неповний комплект поданих документів;
- письмова відмова батьків (опікунів).



Інформаційна картка соціальної послуги

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сумського району

Сумський район, с.Сад, вул. Войти, б.15
контактний телефон: (0542) 69-51-88, 
електронна пошта: csrdi.symu.m@gmail.com

Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва соціальної послуги: ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  соціальної  послуги:  Розвиток  та  підтримка  фізичного  стану  дітей-
інвалідів (ЛФК, масаж, вправи на тренажерах)

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні групи: Діти-інвалідів віком 2 – 18 років

Умови надання соціальної послуги:  Безоплатно,  за розкладом,  складеним у
центрі

Документи, потрібні для отримання послуги: 
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
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9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- неповний комплект поданих документів;
- письмова відмова батьків (опікунів).



Інформаційна картка соціальної послуги

Шосткинський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 4а/1
контактний телефон: (05449) 2-23-20
електронна пошта: shoctka-reabilitasia@ukr.net
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва соціальної послуги: ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

Зміст  соціальної  послуги:  Проведення  корекційно-розвивальної  роботи,  а
саме:  розвиток  слухового  сприймання,  зорового  сприймання,  корекція
пізнавальної  діяльності,  формування  навичок  просторового  орієнтування,
практичне  використання  знань,  умінь  і  навичок,  розвиток  комунікативної
діяльності і творчості

Форма надання соціальної послуги: Денна 

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні групи: Діти віком від 2 до 18 років з фізичними та (або) розумовими
вадами розвитку, які отримали статус дитини-інваліда

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за розкладом Центру

Документи, потрібні для отримання послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
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8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
 - подання документів не в повному обсязі;
 -  наявність протипоказань щодо зарахування отримувача до установи;
 -  зняття інвалідності;
 - смерть отримувача.



Інформаційна картка соціальної послуги

Шосткинський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 4а/1
контактний телефон: (05449) 2-23-20
електронна пошта: shoctka-reabilitasia@ukr.net
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва послуги: МЕДИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Зміст послуги: Проведення  медичного  огляду  дитини-інваліда,  надання
рекомендацій  стосовно  подальшого  здійснення  комплексу  реабілітаційних
заходів.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні групи: Діти віком від 2 до 18 років з фізичними та (або) розумовими
вадами розвитку, які отримали статус дитини-інваліда

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за розкладом Центру

Документи, потрібні для отримання послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
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9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- подання документів не в повному обсязі; 
- наявність протипоказань щодо зарахування отримувача до установи;
- зняття інвалідності;
- смерть отримувача



Інформаційна картка соціальної послуги

Шосткинський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 4а/1 
контактний телефон: (05449) 2-23-20
електронна пошта: shoctka  -  reabilitasia  @  ukr  .  net
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва послуги: ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ

Зміст послуги: Формування передумов професійної орієнтації: набуття навичок
самообслуговування  та  ручної  праці;  формування професійних можливостей:
професійне прогнозування, свідомий вибір професії та інтеграція в суспільство.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні  групи:  Діти-інваліди  від  2  до  18-років  з  фізичними  та  (або)
розумовими вадами розвитку, які отримали статус дитини-інваліда

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за розкладом Центру

Документи, потрібні для отримання послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
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9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- подання документів не в повному обсязі;
- наявність протипоказань щодо зарахування отримувача до установи;
- зняття інвалідності; 
- смерть отримувача.



Інформаційна картка соціальної послуги

Шосткинський міський центр соціальної реабілітації дітей інвалідів

41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького, 4а/1
контактний телефон: (05449) 2-23-20
електронна пошта: shoctka  -  reabilitasia  @  ukr  .  net
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва соціальної послуги: ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

Зміст соціальної послуги: Проведення психологічної діагностики особистості.
Навчання прийомам та методам саморегуляції,  самовиховання,  самонавчання,
формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя та працю
Проведення індивідуальної  психокорекційної  роботи,  психопрофілактичної  та
консультативної роботи із сім’єю дитини.

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги:  Відповідно до індивідуальної програми
реабілітації дитини-інваліда, протягом року

Соціальні групи: Діти віком від 2 до 18 років з фізичними та (або) розумовими
вадами розвитку, які отримали статус дитини-інваліда

Умови надання соціальної послуги: Безоплатно, за розкладом Центру

Документи, потрібні для отримання послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних  послуг  до  структурного  підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна програма реабілітації, видана  медико-соціальною експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів,
які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ
з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи
з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
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9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини
та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові  підстави  для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів України від 31 січня 2007 р.  № 80 (в редакції  постанови Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:
- подання документів не в повному обсязі;
- наявність протипоказань щодо зарахування отримувача до установи; 
- зняття інвалідності; 
- смерть отримувача.



Інформаційна картка соціальної послуги

Комунальна  установа  «Шосткинський  районний  центр  комплексної
реабілітації  осіб  з  інвалідністю»  Шосткинської  районної  ради  Сумської
області

Сумська обл., Шосткинський район, смт. Вороніж, вул., Новгород-Сіверська, 33
контактний телефон: (05449)7-64-31,
електронна пошта: zentr@  i  .  ua
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст послуги: Соціально-побутова корекція навчання, формування, розвиток та
підтримка  соціально-побутових  навичок  (самообслуговування,  здійснення
санітарно-гігієнічних  заходів,  комунікації,  позитивної  поведінки,формування
навичок  просторового  орієнтування,  користування  грошима  тощо),  навчання
навичкам користування технічними засобами реабілітації, працетерапія (навчання
господарської діяльності, художньої праці), соціально-побутовий патронаж.
 
Форма надання: Денна

Термін  надання  соціальної  послуги:  Відповідно  до  індивідуальної  програми
реабілітації дитини та особи з інвалідністю, упродовж року

Соціальні групи: Діти з інвалідністю віком від 2 до 18 років, діти віком до 2 років,
які мають ризик отримати інвалідність та інваліди від 18 років.

Документи, потрібні для отримання послуги:
1. Заява про надання реабілітаційних послуг до структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна  програма  реабілітації,  видана   медико-соціальною  експертною
комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-профілактичного
закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу  9для  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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка про взяття  на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які
є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення про направлення на реабілітацію (оформлює структурний підрозділ з
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питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та особи з
інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання дитини та
особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
Правові  підстави для  надання  соціальної  послуги: постанова  Кабінету
Міністрів  України  від  31  січня  2007  р.  № 80  (в  редакції  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  26  липня  2018  р.№ 587)  «Про  затвердження  Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

Підстави для відмови у наданні послуги :
- неповний комплект поданих документів;
- необхідність цілодобового стороннього догляду громадян;
- медичні  протипоказання  (туберкульоз  відкритої  форми,  алкогольна  та

наркотична залежність).



Інформаційна картка соціальної послуги  

Ямпільський  районний  центр  комплексної  реабілітації  для   осіб  з
інвалідністю
 
Сумська обл., Ямпільський район, смт Ямпіль, вул. Незалежна, 38, 
контактний телефон: (05456) 2-17-95
електронна пошта: yampreabilitacia  @  ukrpost  .  ua
Прийомні години: понеділок-четвер: 8:00 – 17:15, п’ятниця: 8:00 – 16:00
Обідня перерва:  12.00-13.00

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст  послуги: Навчання,  формування,  розвиток  та  підтримка  соціально-
побутових навичок (самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки,
приготування  їжі,  користування  грошима,  орієнтування  тощо);  організація
дозвілля,  художньої  діяльності,  арт-терапія;  надання  інформації  з  питань
соціального захисту населення;

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін  надання  соціальної  послуги:  Відповідно  до  індивідуальної
програми реабілітації дитини-інваліда, інваліда, протягом року

Соціальні групи: Діти-інваліди  віком від 2-18 років та молоді інваліди від
18-28 років,  які  мають рекомендації  в індивідуальній програмі  реабілітації
інваліда 

Умови надання соціальної послуги: Безкоштовно, за розкладом  складеним
у центрі

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги:
1. Заява  про  надання  реабілітаційних послуг  до  структурного підрозділу  з
питань соціального захисту населення за місцем проживання.
2. Індивідуальна  програма  реабілітації,  видана   медико-соціальною
експертною  комісією,  лікарсько-консультативною  комісією  лікувально-
профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю).
3. Висновок  лікарсько-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу 9для 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. Виписку  медичної  карти  амбулаторного  (стаціонарного)  хворого  (форма
№027/0).
7. Довідка  про  взяття   на  облік  внутрішньо  переміщених  осіб  (для

mailto:yampreabilitacia@ukrpost.ua


отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).
8. Рішення  про  направлення  на  реабілітацію  (оформлює  структурний
підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання
дитини та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).
9. Повідомлення  про  направлення  на  реабілітацію (оформлює структурний
підрозділ  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання
дитини та особи з інвалідністю, або дитини віком до двох років (включно).

Правові підстави для надання соціальної послуги: 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: 
- неповний пакет поданих документів


