
 
 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  

 

V I I І  С К Л И К А Н Н Я  

Ш О С ТА  С Е С І Я  

 

 

РІШЕННЯ 
       

  

№ VIIІ/6/6                                                                            від 05 березня 2021 року 

    

  

Про перевезення осіб з інвалідністю 

та дітей з інвалідністю, які мають  

порушення опорно–рухового апарату  

 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законів України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, “Про соціальні послуги”, 

указу Президента України “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення 

сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями”, з метою поліпшення соціального захисту осіб з обмеженими 

фізичними можливостями та забезпечення соціальних гарантій, встановлених 

Конституцією України,  сесія Збаразької міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити порядок перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мають порушення опорно–рухового апарату спеціально обладнаним автомобілем в 

Збаразькій територіальній громаді (далі – Порядок). 

 

2.  Доручити відділу охорони здоров’я та соціального захисту Збаразької міської 

ради здійснювати перевезення відповідно до Порядку.  

 

3.  Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Збаразької міської ради від  

01 червня 2018 року №VІІ/23/11 із змінами та доповненнями.  

 

 

 
 

Збаразький міський голова    Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 
 



Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії міської ради 

№VIII/6/6 від 05.03.2021р. 

 

ПОРЯДОК  
перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, 

які мають порушення опорно–рухового апарату спеціально обладнаним 

автомобілем в Збаразькій територіальній громаді 

1. Автотранспортне перевезення, спеціально обладнаним автомобілем для осіб 

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

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. Спецавтотранспорт знаходиться на балансі відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту Збаразької міської ради. 

3. Послуги з перевезення надаються особам: 

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

апарату;  

- 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); 

- які проживають на території населених пунктів Збаразької громади та 

потребують довезення на процедуру гемодіалізу;  

- похилого віку, які не здатні до сомообслуговування. 

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

на місяць. 

5. При необхідності, водій виїжджаючи на маршрут супроводжує замовника 

послуг під час поїздки. 

6. 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.  

7. 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; 

- копію паспорта, ідентифікаційного номера; 

- довідку МСЕК, або іншого документа (медичний висновок), що дає підстави 

для отримання транспортної послуги. 

8. 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. 

9. Замовлення реєструються в спеціальному журналі замовлень. 

10. Заявки приймає та реєструє в порядку їх надходження працівник відділу 

охорони здоров’я та соціального захисту: 

на виїзди за попередньою заявкою; 

на термінові виїзди. 

11. Автотранспорт використовується за призначенням, при наявності заявок 

громадян, в робочі дні з 8.00 до 17.00. 

12. Спеціально обладнаний автомобіль використовується для транспортування 

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 Тернопільської області та в геріатричні центри. 

13. Не допускається використання автотранспорту: 

в особистих цілях працівників Збаразької міської ради та її структурних підрозді-

лів; 

для поїздок, не передбачених цим Положенням. 

 

Додатково: 

І. Одержувачі послуги мають право на: 

 повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників; 

 якісне надання соціальної послуги; 

 вчасний та професійний розгляд  особистих заяв та скарг. 

 ІІ. 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 супрово-

джуючої особи фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час його викорис-

тання; 

 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. 

 ІІІ. Виконавець: 

 організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе персональну від-

повідальність за виконання покладених завдань та використання коштів; 

 дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і протипожежної 

безпеки.   

 

  Секретар ради                                             Р.П. Напованець 


