
заява заповнена особою з інвалідністю або її законним представником;
паспорт або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;
висновок МСЕК висновок ЛКК (для дітей з інвалідністю) про встановлення групи інвалідності;
пенсійне посвідчення;
довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
довідка ЛКК про потребу особи з інвалідністю в технічному засобі пересування;
індивідуальна програма реабілітації.

Облік осіб з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, здійснює
відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами та особами з інвалідністю управління соціального захисту населення та надання
соціальних послуг Рахівської РДА-Рахівської РВА, який відповідає всім вимогам ДБН (державним будівельним нормам) та забезпечує
вільний доступ для осіб з інвалідністю-візочників.
 
 Для взяття на облік по забезпеченню технічними засобами реабілітації до управління подається:

Якщо звертається законний представник особи з інвалідністю чи іншої особи, він подає разом із зазначеними документам свій паспорт та
документи, що підтверджує його повноваження законного представника.

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій
населення, перелік таких засобів, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 05.04.2012 № 321.
Цей порядок визначає механізм безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення
технічними та іншими засобами реабілітації.

Після прийняття особистої заяви з повним пакетом документів, головний спеціаліст відділу формує заяву в Централізованому банку осіб з
інвалідністю та сканує документи і надсилає каналами захищеного зв’язку в регіональний Фонд осіб з інвалідністю.
При позитивному рішенні – особа отримує направлення на ТЗР та обирає завод-виробник та технічний засіб реабілітації по каталогу.
Після виготовлення заводом-виробником технічного засобу реабілітації, виріб доставляється заявнику особисто через відділення "Нова
пошта".

Інформація для осіб з інвалідністю про забезпечення їх технічними та іншими засобами
реабілітації



палиця – 2 роки,
милиці – 3 роки,
інвалідний візок вуличний  – 3 роки,
інвалідний візок кімнатний – 4 роки,
ходунки рамки – 4 роки.

Порядком передбачено, що особа з інвалідністю, яка отримала засіб реабілітації, але в подальшому він їй став не потрібний, або в разі
смерті особи з інвалідністю, така особа або її родичі повинні обов’язково повернути цей засіб в Управління у разі, якщо термін експлуатації
цього засобу ще не скінчився.

Термін експлуатації технічних засобів реабілітації:

Особа з інвалідністю має право на забезпечення двома парами ортопедичного взуття раз на два роки, за наявності довідки з місця роботи -
двома парами такого взуття на рік.
Діти з інвалідністю та діти до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою
ЛКК.

Жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов’язково з ліфами для
кріплення разом з компресійним рукавом – раз на 1,5 років.

Протези нижніх, та верхніх кінцівок видаються один раз на три роки.

Після закінчення терміну експлуатації засобу реабілітації особа з інвалідністю може звернутися до управління для одержання нового засобу
реабілітації.

Строк на який видаються технічні та інші засоби реабілітації


