
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії 

Збаразької міської ради 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, 

які мають порушення опорно–рухового апарату  

 

I. Загальні положення 

1. Автотранспортне обслуговування службою з перевезення осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно–рухового 

апарату (надалі – “Служба з перевезення”) та проживають на території 

населених пунктів Збаразької громади є одним із видів соціальних послуг, які 

надаються відділом охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької 

міської ради. 

2. Служба з перевезення утворюється Збаразькою міською радою та є в 

структурі відділу охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської 

ради. 

3. Спецавтотранспорт знаходиться на балансі відділу охорони здоров’я 

та соціального захисту Збаразької міської ради. 

4. “Служба з перевезення” у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства 

соціальної політики України, розпорядженнями міського голови Збаража, 

рішеннями міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 

актами і законодавчими документами. 

5. Послуги “Службою з перевезення” надаються особам з інвалідністю 

та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, а 

також особам, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за 

допомогою палиць, милиць, візків, ходунів (крім осіб, які користуються 

автотранспортом, виданим через органи соціального захисту та які мають 

власний автотранспорт)  

6. Підопічним, зазначені послуги надаються по їх заяві, але не частіше 4-

х разів на місяць. 

7. При необхідності, водій виїжджаючи на маршрут супроводжує 

замовника послуг під час поїздки. 

8. Фінансування надання послуг з перевезення здійснюється Збаразькою 

міською радою, а також можливе за рахунок благодійних та громадських 

організацій, фондів та приватних осіб. 

 

 



II. Мета і завдання служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають порушення опорно–рухового апарату 

 

1. Основною метою “Служби з перевезення” є поліпшення соціального 

обслуговування жителів населених пунктів, що належать до Збаразької 

громади, а саме осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату та осіб які не в змозі самостійно 

пересуватися (підтверджено документально) або пересуваються за 

допомогою милиць, палиць, ходунів, візків тощо. 

Для осіб, які проживають на території населених пунктів, що належать 

до Збаразької громади “Служба з перевезення” може здійснювати довіз 

хворих нефрологічного профілю на гемодіаліз.  

2. З метою досягнення зазначеної мети “Служба з перевезення” відділу 

охорони здоров’я та соціального захисту: 

створює умови щодо сприятливих умов життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями;  

надає транспортні послуги; 

утримує автотранспорт у належному технічному стані. 

 

III. Порядок прийому заяв та умови використання 

спецавтотранспорту 

1. Послуга з перевезення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, 

які мають порушення опорно – рухового апарату та проживають на території 

населених пунктів Збаразької громади надається безкоштовно в межах 

бюджетних асигнувань на цю діяльність та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством.  

2. Для отримання права користування послугою одержувачу або 

довіреній особі необхідно звернутися до відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької міської ради та надати такі документи: 

- заяву; 

- довідку про наявність групи інвалідності. 

3. Заяви на обслуговування спецавтотранспортом приймаються від 

громадських організацій, осіб з інвалідністю, представників осіб з 

інвалідністю, старост особисто або в телефонному режимі за 

номером__________________ за три дні до запланованого виїзду за вказаною 

адресою, крім термінових випадків. 

4. Замовлення реєструються в спеціальному журналі замовлень. 

5. Заявки приймає та реєструє в порядку їх надходження працівник 

відділу охорони здоров’я та соціального захисту: 

на виїзди за попередньою заявкою; 

на термінові виїзди. 

6. Автотранспорт використовується за призначенням, при наявності 

заявок громадян, в робочі дні з 8.00 до 17.00. 



7. Автотранспорт використовується для перевезення вказаних у пункті 

ІІ категорій населення до комунальних підприємств, медичних, банківських 

установ, державних організацій, автовокзалів, залізничних вокзалів, 

геріатричних центрів, до установ органів влади, місцевого самоврядування, 

соціального захисту, протезно-ортопедичних підприємств, до відділень 

реабілітації, для взяття участі в культурно-масових заходах. Послуги з 

перевезення надаються по території Збаразької громади, а також до медичних 

та реабілітаційних центрів міста Тернопіль та в геріатричний центр с. 

Заруддя. 

8. Не допускається використання автотранспорту: 

в особистих цілях працівників Збаразької міської ради та її 

структурних підрозділів; 

для поїздок, не передбачених цим Положенням. 

 

IV. Права і обов'язки замовника та виконавця 

1. Одержувачі послуги мають право на: 

 повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників; 

 якісне надання соціальної послуги; 

 вчасний та професійний розгляд  особистих заяв та скарг. 

 2. Одержувачі послуги зобов’язані: 

 дотримуватись правил графіку роботи виконавця; 

 з повагою ставитися до працівників виконавця; 

 бережливо ставитися до майна виконавця. 

 по закінченню поїздки підтвердити особистим підписом або підписом 

супроводжуючої особи фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час 

його використання; 

 при оформленні попередньої заявки підтвердити її виконання не 

пізніше ніж за 24 години до поїздки; 

 при знятті заявки попередити працівника відділу не пізніше ніж за 24 

години до виїзду автомобіля. 

 3. Виконавець: 

 організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе 

персональну відповідальність за виконання покладених завдань та 

використання коштів; 

 дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і 

протипожежної безпеки.   

   

V. Керівництво службою з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають порушення опорно–рухового апарату 

 

1. Керівництво “Службою з перевезень” здійснює начальник відділу 

охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради, який: 

 визначає ступінь відповідальності за виконання покладених на 

“Службу з перевезень” завдань; 



 у межах своєї компетенції видає довідки; 

 може вносити пропозиції міському голові Збаража щодо структури, 

кошторису витрат “Служби з перевезень” у межах граничної 

чисельності та нормативних актів з цих питань; 

 дотримується вимог з охорони праці, виробничої санітарії і 

протипожежної безпеки; 

 відповідає за ведення обліку та складання звітності. 

 

 

VI. Контроль за діяльністю служби з перевезення осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно–рухового апарату 

 

1. Контроль за діяльністю “Служби з перевезень”, перевірку роботи 

здійснює Збаразька міська рада та інші уповноважені органи відповідно до 

чинного законодавства України. 

2. Відповідальність за використання спецавтотранспорту, виконання 

службових обов’язків та дотримання їх водієм покладається на начальника 

відділу охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради. 

 

 

  Секретар ради                                             Р.П. Напованець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


