
Про збільшення з 1 січня 2014 року інвалідам та законним представникам дітей-
інвалідів грошової компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування та
грошової компенсації на транспортне обслуговування.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 536 “Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від

14.02.2007 № 228” з 1 січня 2014 року інвалідам законним представникам дітей-інвалідів збільшено грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне

обслуговування:

автомобілів у розмірі 22% прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність;

мотоколясок у розмірі 16% прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність.

Грошові компенсації на транспортне обслуговування становитимуть 29% прожиткового мінімуму на одну особу, яка втратила працездатність.

Нагадуємо, що грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування виплачуються

особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення

автомобілем. Компенсації виплачуються рівними частинами двічі на рік – у березні за перше та у вересні за друге півріччя поточного року з дня їх

призначення.

Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів призначаються:

інвалідам та дітям-інвалідам, які в установленому порядку забезпечені автомобілем;

інвалідам та дітям-інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні

кошти інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей інвалідів;

інвалідам та дітям-інвалідам, які були забезпечені в установленому порядку мотоколямками.

Для одержання компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів подаються документи до районних управлінь

соціального захисту населення, а саме:

заява;

копія свідоцтва про реєстрацію технічного засобу на ім’я інваліда, законного представника дитини-інваліда, завірена в установленому законодавством

порядку;

копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;

копія висновку облМСЕК про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.

Компенсація на транспортне обслуговування призначається інвалідам та дітям-інвалідам, які:

перебувають на обліку для безоплатного або пільгового забезпечення автомобілем;

мають право на забезпечення автомобілем, але за власним бажанням відмовились від нього і бажають одержувати компенсацію;

мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його у зв’язку з протипоказаннями до керування ним, або не одержали автомобіль у

зв’язку з відсутністю можливості передати члену сім'ї право на керування автомобілем;

Підставою для призначення інвалідам та дітям-інвалідам компенсації на транспортне обслуговування є висновок облМСЕК про

наявність у інваліда медичних показань для забезпечення їх автомобілем, заява інваліда, законного представника дитини-інваліда та довідка

ВРЕР про відсутність зареєстрованих транспортних засобів.


