
30. Збір документів для оформлення до будинку-інтернату  

загального типу людей похилого віку та інвалідів. 
 

1. Адміністративний орган (виконавчий орган), що надає 

послугу 

Районний територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та 

одиноких непрацездатних громадян Олександрівської районної ради 

Рівненської області 

Вул. 1 Травня,7 м. Костопіль 

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної 

послуги 

Особи похилого віку, які досягли  пенсійного віку, та інваліди першої і другої 

групи, старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього 

догляду,побутового обслуговування,медичної допомоги, яким згідно з 

медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та 

які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом.  

3. Перелік документів, необхідних для надання 

адміністративної послуги 

1.Заява особи, яка виявила бажання проживання в інтернаті. 

2.Паспорт або інший документ, що засвідчує особу або його копія. 

3.Медична карта про стан здоров’я. 

4.Довідка про розмір призначеної пенсії. 

5.Довідка про склад сім’ї встановленої форми. 

6. Довідка МСЕК про групу інвалідності. 

7.Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання. 

8. Пенсійне посвідчення або його копія. 

9. Ідентифікаційний номер або його копія. 

10. Індивідуальна програма реабілітації (для інвалідів). 

11. Довідка про не перебування в контакті з інфекційними хворими (за 3 дні 

до від'їзду). 

12. Виписка з паспортного столу. 

4. Склад і послідовність дій одержувача та 

адміністративного органу, опис етапів надання 

послуги: 

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної 

послуги 
 
 

 

 

4.2. Послідовність дій адміністративного органу 

 

 

 

1. Отримання консультації. 

2. Подання заяви з документами. 

3. Оформлення в будинок-інтернат. 
  

1. Надання консультацій. Направлення в медичну установу. 

2. Акт обстеження. 

3. Прийом заяви з відповідними документами. 

4. Підготовка та передача пакету документів з клопотанням в Головне 

управління праці та соціального захисту населення Рівненської 



облдержадміністрації.   

5. Оформлення в будинок-інтернат. 

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а 

також до строків здійснення дій, прийняття рішень у 

процесі надання адміністративної послуги 

До 30 днів. 

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні 

адміністративної послуги 

1. 1.Наявність родичів, які зобов’язані утримувати заявника за законом. 

2.Неплатоспроможність родичів на утримання заявника в будинку-інтернаті. 

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач Оформлення в будинок – інтернат загального типу людей похилого віку та 

інвалідів, геріатричний пансіонат. 

8. Інформація про платність або безоплатність надання 

адміністративної послуги та розмір плати за її 

надання, якщо плата передбачена 

Безоплатно  

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо 

забезпечують надання адміністративної послуги, 

включаючи вимоги до їх кваліфікації 

Вимоги встановлені наказом Мінпраці України від 23.05.2005р. №183 «Про 

впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення 

єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх 

видів соціальної допомоги». 

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з 

урахуванням його транспортної і пішохідної 

доступності 

Вимоги встановлені наказом Мінпраці України від 23.05.2005р. №183 «Про 

впровадження в місцевих органах праці та соціального захисту населення 

єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх 

видів соціальної допомоги». 

              

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок 

прийому одержувачів, у тому числі можливість 

отримання бланків запитів про надання 

адміністративної послуги та їх реєстрації тощо 

Понеділок- четвер -  08.00 - 12.00, 13.00 - 17.15 

П’ятниця – 08.00 – 16.00                               

12. Черговість надання адміністративної послуги 

(здійснення дій та прийняття рішень) за умови 

перевищення попиту на адміністративну послугу над 

можливістю її надання без очікування, у тому числі 

терміни та умови очікування надання адміністративної 

послуги 

Прийом до спеціалістів здійснюється без попереднього запису 

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача 

під час звернення за одержанням та під час надання 

адміністративної послуги 

Інформація про порядок звернення розміщена на інформаційному стенді 

районного територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів 

та одиноких непрацездатних громадян Олександрівської районної ради 

Рівненської області 

14. Особливості надання адміністративної послуги особам Приміщення районного територіального центру облаштоване засобами 



похилого віку та інвалідам тощо безперешкодного доступу для маломобільних груп населення.  

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на 

недотримання Стандарту 

Прийняте рішення може бути оскаржено у порядку їх підлеглості у вищестоящі 

органи або у судовому порядку. 

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої 

аміні-стративної послуги і відшкодування 

одержувачеві збитків 

---------------------- 

17. Інше.  

Перелік нормативно-правових актів. 

1. Закон України  від 16.12.93 № 3721-XII «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян  похилого віку в Україні», статті 

36, 38; 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001р.  №549 

«Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) 

для громадян похилого віку, інвалідів та дітей». 

 

 


