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Порядок надання дітям з особливими освітніми потребами
реабілітаційних послуг комунальною установою
«Інклюзивно-ресурсний центр»
Стрийського району Львівської області

1. Цей порядок визначає механізм надання дітям з особливими освітніми
потребами (Далі – отримувачі) реабілітаційних послуг.
2. Отримувачу надаються реабілітаційні послуги у комунальній установі
«Інклюзивно-ресурсний центр» Стрийського району Львівської області, що діє
на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», положень
Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які
належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня
2007 р. № 80, Положення про комунальну установу інклюзивний - ресурсний
центр, Стрийського району Львівської області, затверджене рішенням
Стрийської районної ради №265 від 22.12.217 року про та інших нормативноправових актів.
3. Для отримання реабілітаційних послуг у комунальній установі
«Інклюзивно-ресурсний центр» Стрийського району Львівської області
отримувач або його законний представник письмово звертається до
Управління соціального захисту населення Стрийської районної державної
адміністрації та подає такі документи:
- заяву про надання реабілітаційних послуг;
- довідку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної
комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про
встановлення інвалідності;
- індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною
експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувальнопрофілактичного закладу (для дітей-інвалідів);
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб
– платників податків (паспорт – для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
4. Днем звернення отримувача або його законного представника є дата
надходження зазначених вище документів, що реєструються у відповідному
журналі.
5. Управління соціального захисту населення Стрийської районної
державної адміністрації протягом трьох робочих днів:
- інформує отримувача або його законного представника про прийняте
рішення щодо направлення на реабілітацію;
2

- надсилає засновнику повідомлення про направлення отримувача на
реабілітацію разом з копіями документів, зазначених у Порядку;
- вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності
інформацію про направлення отримувача на реабілітацію.
6. Після отримання від засновника документів, Інклюзивно-ресурсний центр
реєструє їх у відповідному журналі та протягом трьох робочих днів розглядає
такі документи і надсилає місцевому органу та отримувачу або його законному
представнику рішення про зарахування на реабілітацію (із зазначенням початку
курсу реабілітації).
7. Після зарахування отримувача на реабілітацію на підставі його
індивідуальної програми реабілітації в Інклюзивно-ресурсному центрі
складається індивідуальний план реабілітації.
8. Реабілітаційні послуги, передбачені Державною типовою програмою
реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. № 1686 надаються отримувачу безоплатно.
9. Організація та відповідальність за якість харчування в комунальній
установі «Інклюзивно-ресурсний центр» покладається на засновника та
директора цієї установи.
10. Харчування дітей з особливими освітніми потребами, які зараховані та
проходять реабілітацію в Інклюзивно-ресурсному центрі здійснюється
безоплатно.
11. Порядок організації і норми харчування осіб, які проходять реабілітацію,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
12. Після закінчення курсу реабілітації комунальна установа «Інклюзивноресурсний центр» видає отримувачу або його законному представнику довідку
про надані реабілітаційні послуги та результати реабілітації, копію якої
надсилає до місцевого органу.

Начальник відділу освіти
освіти Стрийської районної
державної адміністрації

М.Пищик
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