Кременецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Як стати особі з інвалідністю власником
автомобіля безкоштовно або на пільгових
умовах

Легковими автомобілями забезпечуються особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, які мають
право на їх отримання безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами України і місце проживання яких
зареєстровано в Україні. Особи з інвалідністю, які проживають в установах соціального обслуговування на
повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються.
Забезпечення
автомобілями
осіб
з
інвалідністю
за
місцем
реєстрації
здійснюється
здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської
держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) або управліннями
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, мм.
Києві та Севастополі (далі - відділення виконавчої дирекції).

Для отримання автомобіля особа з інвалідністю повинна перебувати на обліку, крім внутрішньо
переміщених осіб, в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення або відділенні
виконавчої дирекції (для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва) для забезпечення
спецавтотранспортом. Діти з інвалідністю беруться на облік після досягнення ними п'ятирічного віку.

Перелік необхідних документів для взяття на облік:
1. Заява;
2. висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність в особи з інвалідністю медичних показань для
забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від
умов забезпечення автомобілем, зазначених у пунктах 29-31 цього Порядку;
3. копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю - копія медичного
висновку;
4. паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з
інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві,
повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);
5. довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім'ї, якому
передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з
інвалідністю дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);
6. документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої особи, яким передається право
користування автомобілем;
7. копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених
факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності особи
з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються
автомобілями безоплатно), - для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які
брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї;
8. довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка),
що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу
соціального захисту населення), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, - для осіб з
інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження
військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових
формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни;
9. копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і
довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування, - для осіб з інвалідністю
унаслідок трудового каліцтва;
10.копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження)
про встановлення над нею опіки - для недієздатних осіб з інвалідністю;
11.копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування, - для малолітніх і
неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування.
12.копія посвідчення водія на право керування автомобілем відповідної категорії (подається особою з
інвалідністю або членом його сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і
якому передається право користування автомобілем, законним представником недієздатної особи з
інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншою особою, якій передається право користування автомобілем
та яка зареєстрована в одному населеному пункті з особою з інвалідністю) (пункт 3 Порядку).
Після реєстрації заяви та доданих до неї документів органом соціального захисту населення або
відділенням виконавчої дирекції в день звернення (якщо заява направлялася поштою - в 3-денний строк)
видається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та
направлення на МСЕК.
Черговість забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями
У порядку загальної черговості автомобілями забезпечуються:

особи з інвалідністю II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та
випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), за відсутності медичних
показань для забезпечення автомобілем;
інші особи з інвалідністю, які мають відповідні медичні показання.
Позачергово автомобілі отримують:
1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:
особи з інвалідністю внаслідок війни;
особи з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх
малолітніх (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язнів концентраційних таборів, гетто та
інших місць примусового тримання;
сім’ї з двома і більше особами з інвалідністю, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9
Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями;
особи з інвалідністю II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та
випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
особи з інвалідністю з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються;
2) незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:
особи з інвалідністю I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та
випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;
особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.
Першочергово з вищезазначених осіб забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які відповідно
до статті 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" належать до
осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб,
які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни (за наявності медичних показань
для забезпечення автомобілем).

