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Оформлення дітей з інвалідністю до дитячих будинків-

інтернатів та осіб  з  інвалідністю до 35 років до молодіжних 

відділень дитячих будинків-інтернатів 
 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району 

 

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 

Діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років та особи з 

інвалідністю віком до 35 років із порушеннями 

фізичного, інтелектуального розвитку та психічними 

розладами, які за станом здоров’я потребують 

стороннього догляду, побутового обслуговування, 

медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу 

реабілітаційних заходів згідно з медичним висновком, 

не мають протипоказань для перебування в будинку-

інтернаті незалежно від наявності осіб, зобов’язаних 

згідно із законом їх утримувати. 

2.  Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

Для влаштування дитини з інвалідністю до 

будинку-інтернату подаються: 

1. заява батьків, опікунів/піклувальників, інших 

законних представників, керівника установи, в якій 

перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття 

дитини з інвалідністю до будинку-інтернату; 

2. свідоцтво про народження або паспорта (за 

наявності); 

3. реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органу і мають відмітку 

в паспорті; 

4. відомості про батьків, інших законних 

представників, родичів дитини з інвалідністю і членів її 

сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) 

із зазначенням прізвища, імені, по батькові та 

контактної інформації; 

5. медична довідка про санітарно-епідеміологічне 

оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна 

протягом трьох днів; 

6. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю 

віком до 18 років; 

7. виписка з медичної документації за формою № 
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112/о “Історія розвитку дитини”, затвердженою МОЗ; 

8. медична карта з висновком лікарсько-

консультативної комісії за участю дитячого лікаря-

психіатра про можливість перебування дитини з 

інвалідністю в будинку-інтернаті. До медичної карти 

додаються такі довідки та дані лабораторних 

обстежень: 

 довідка про проведені профілактичні щеплення; 

 результати бактеріальних посівів на дифтерію, 

ентерогенну кишкову групу, тифопаратизовану 

групу; 

 результати аналізів на гельмінтози, ентеробіоз; 

 результати аналізів крові на реакцію Вассермана 

та австралійський антиген; 

 результати обстеження на форму № 30 для осіб 

з дисфункцією кишківника; 

 результати обстеження на ВІЛ-інфекцію; 

 загальні аналізи крові, сечі. 

9. висновок про комплексну психолого-педагогічну 

оцінку розвитку дитини, виданий інклюзивно-

ресурсним центром; 

10. індивідуальна програма реабілітації дитини з 

інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ; 

11. психолого-педагогічна характеристика (у разі 

переведення з будинку дитини, навчального закладу 

тощо); 

12. пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача 

державної соціальної допомоги (за наявності); 

13. довідка про розмір призначеної пенсії та/або 

державної соціальної допомоги, виданої 

уповноваженим органом на запит структурного 

підрозділу з питань соціального захисту населення 

районної держадміністрації, виконавчого органу 

міської, районної у місті у разі її утворення ради, 

аліментів (за умови призначення); 

14. документ про освіту дитини з інвалідністю, 

інформації з навчальних закладів (за наявності); 

15. три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри; 

16. копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або 

договору про відкриття рахунка в установі банку для 

перерахування пенсії, державної соціальної допомоги 

та інших видів виплат відповідно до законодавства (за 

наявності); 

17. паспорти батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в 

яких є батьки); 

18. довідка про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб (за наявності). 

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування, крім зазначених документів, додатково 
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подають: 

копію рішення органу опіки та піклування за 

місцем проживання (перебування) дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, про її 

влаштування до будинку-інтернату та/або рішення про 

встановлення опіки чи піклування над нею; 

копію рішення органу опіки та піклування про 

надання статусу дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 

копію документа, що підтверджує право власності 

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування, на нерухомість (за наявності); 

опис майна дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування, за формою 

згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами 

опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 

“Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини”; 

копію рішення органу опіки та піклування про 

встановлення опіки над майном дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування (за 

наявності); 

документ, що підтверджує взяття дитини-сироти 

або дитини, позбавленої батьківського піклування, на 

квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-

річного віку (у разі відсутності житла); 

копію обліково-статистичної картки дитини-

сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

 

Для влаштування осіб з інвалідністю до 35 років до 

будинку-інтернату подаються: 

1. особиста заява особи з інвалідністю або її 

опікуна/піклувальника, або керівника установи, яка 

здійснювала опіку чи піклування над такою особою, 

або копія клопотання органу опіки та піклування, на 

обліку в якому перебуває така особа, про влаштування 

(переведення) до будинку-інтернату; 

2. паспорт або інший документ, що посвідчує 

особу; 

3. реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органу і мають відмітку 
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в паспорті; 

4. пенсійне посвідчення або посвідчення 

отримувача державної соціальної допомоги (за 

наявності); 

5. відомості про батьків, інших законних 

представників, родичів і членів сім’ї особи з 

інвалідністю (для підтримання зв’язку та родинних 

стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові 

та контактної інформації; 

6. медична карта та висновок лікарської комісії за 

участю лікаря-психіатра про можливість перебування 

особи з інвалідністю в будинку-інтернаті за формою, 

встановленою МОЗ; 

7. індивідуальна програма реабілітації особи з 

інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ; 

8. виписки з акта огляду медико-соціальною 

експертною комісією за формою, встановленою МОЗ; 

9. довідка для направлення особи з інвалідністю до 

будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ; 

10. довідка про розмір призначеної пенсії та/або 

державної соціальної допомоги, видана 

уповноваженим органом на запит структурного 

підрозділу з питань соціального захисту населення 

районної, районної у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрації, виконавчого органу міської, 

районної у місті у разі утворення ради (за умови 

призначення); 

11. рішення суду про обмеження цивільної 

дієздатності або визнання недієздатною особи з 

інвалідністю, щодо якої вирішується питання про 

влаштування до будинку-інтернату (за наявності); 

12. рішення суду про призначення 

опікуна/піклувальника особі з інвалідністю, щодо якої 

вирішується питання про влаштування до будинку-

інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної 

недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) 

(за наявності); 

13. паспорт опікуна/піклувальника особи з 

інвалідністю, щодо якої вирішується питання про 

влаштування до будинку-інтернату (для особи з 

інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна 

дієздатність якої обмежена) (за наявності); 

14. три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри; 

15. копія ощадної книжки особи з інвалідністю або 

договору про відкриття рахунка в установі банку для 

перерахування пенсії та/або державної соціальної 

допомоги та інших видів виплат відповідно до 

законодавства (за наявності); 

16. довідка про взяття на облік внутрішньо 



5 

переміщених осіб (за наявності). 

 

Дитина з інвалідністю/особа з інвалідністю, яка 

постраждала внаслідок надзвичайної ситуації 

техногенного чи природного характеру, дії особливого 

періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного 

стану, проведення антитерористичної операції, в 

результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а 

також внутрішньо переміщені особи у разі відсутності 

документів, зазначених вище, влаштовуються до 

будинку-інтернату на підставі: 

1) особистої заяви батьків дитини з інвалідністю, 

опікунів/піклувальників, інших законних 

представників, особи з інвалідністю або її 

опікуна/піклувальника, або клопотання органу опіки та 

піклування, на обліку в якому перебуває дитина з 

інвалідністю/особа з інвалідністю, про влаштування до 

будинку-інтернату; 

2) свідоцтва про народження дитини або паспорта 

(за наявності); 

3) копії паспорта батьків, опікуна/піклувальника, 

іншого законного представника дитини з 

інвалідністю/особи з інвалідністю, визнаної 

недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, 

щодо якої вирішується питання про влаштування до 

будинку-інтернату (за наявності); 

4) медичної довідки про санітарно-епідеміологічне 

оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна 

протягом трьох днів (для дітей з інвалідністю); 

5) медичної карти з висновком лікарської комісії за 

участю лікаря-психіатра про можливість перебування в 

будинку-інтернаті; 

6) довідки для направлення особи з інвалідністю 

до будинку-інтернату за формою, затвердженою МОЗ. 

Керівництво будинку-інтернату разом із 

структурним підрозділом з питань соціального захисту 

населення та іншими органами забезпечує оформлення 

відсутніх документів протягом шести місяців з дня 

зарахування вихованця/підопічного до будинку-

інтернату. 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 
Особа з інвалідністю, законний представник дитини з 

інвалідністю, особи з інвалідністю особисто 

звертається до районного управління соціального 

захисту населення за місцем проживання або 

перебування дитини з інвалідністю/особи з 

інвалідністю.  

4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 
Безоплатно.  



6 

5. Строк надання послуги До 30 днів. 

6. Результат надання послуги Надання путівки на влаштування до будинку-інтернату 

або вмотивована відмова. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Особа з інвалідністю, законний представник дитини з 

інвалідністю, особи з інвалідністю особисто отримує 

путівку на влаштування до будинку-інтернату в 

районному управлінні соціального захисту населення. 

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

Подання неповного пакету документів. 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги  

 

Закон України «Про соціальні послуги». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 

№ 978 "Деякі питання соціального захисту дітей з 

інвалідністю та осіб з інвалідністю" 

10. Примітка Прийняте рішення може бути оскаржено відповідно до 

чинного законодавства 

 


