
Забезпечення інвалідів автомобілями, як засобом протезування

Питання забезпечення інвалідів автомобілями регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 “Про затвердження

Порядку забезпечення інвалідів автомобілями”.

Постанова Кабінету Міністрів України передбачає, що:

- позачергово автомобілі отримують:

1. За наявності медичних показань для забезпечення автомобілем: інваліди війни; інваліди 2 групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  та

потерпілих від Чорнобильської катастрофи 1 категорії; сім’ї з двома і більше інвалідами

2. Незалежно від наявності медичних показань: інваліди 1 групи з  числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  та потерпілих від Чорнобильської

катастрофи 1 категорії.

     - у порядку загальної черговості автомобілями забезпечуються:

1. За відсутністю медичних показань інваліди 2 групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  та потерпілих від Чорнобильської катастрофи;

2. За наявністю медичних показань інші інваліди, які мають відповідні медичні показання.

Необхідність у забезпеченні автомобілями визначають медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

Для взяття на облік інвалід , законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає до районного управління соціального захисту за місцем

проживання та реєстрації заяву, до якої додаються :

- копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей-інвалідів копія медичного висновку;

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 р.);

- довідку про реєстрацію місця проживання (ЖЕК, сільрада тощо) члена сім’ї, якому передається право керування автомобілем;

Управління праці та соціального захисту населення на підставі вищезазначених документів, видає направлення для проходження облМСЕК з метою

встановлення медичних показань для забезпечення автомобілем .

Безкоштовно автомобілями з ручним керуванням забезпечуються:

1. З а наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням, посвідчення на право керування автомобілем і відсутності

протипоказань до керування ним: інваліди війни, інваліди загального захворювання;

2.  Незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і за відсутності протипоказань до керування ним: інваліди 1 та 2 групи з

числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи 1 категорії; сім’ї з двома і більше інвалідами, за умови,

що один з них має право на безоплатне забезпечення автомобілем.

Забезпечення автомобілями на пільгових умовах здійснюється з оплатою 7 відсотків їх вартості та передачею члена сім’ї   інваліда, який проживає та

зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда:

- інвалідів війни;

- сім’ї з двома і більше інвалідами, за умови, що один з них має право на забезпечення автомобілем на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків від його

вартості.

Автомобілями на пільгових умовах з оплатою 30 відсотків їх вартості забезпечуються:

- інваліди з дитинства;

- інваліди від загального захворювання;



У разі смерті інваліда автомобіль, строк експлуатації якого більше ніж 10 років, залишається члену сім’ї, який на час смерті інваліда проживав та був

зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда. Автомобіль, строк експлуатації якого меньше ніж 10 років залишається у користуванні сім’ї

померлого інваліда, якщо в ній є інвалід, який:

- має підстави для забезпечення автомобілем;

- проживав та був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його проживання та реєстрації;

- не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через головне управління соцзахисту.

В іншому разі автомобіль повертається (вилучається) головному, районному управлінню у повному комплекті.

Вся інформація про забезпечення інвалідів автомобілями вноситься до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.


