
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Наказ Центрального 
управління соціального 
захисту населення 
Дніпровської міської ради   
23.03.2021 №  22 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування  

 (назва адміністративної послуги) 
 

Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної 

послуги  

1. 49005, м. Дніпро, вул. Василя Жуковського, 39/41 
(Соборний район) 

2. 49033, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 
буд. 116-А (Шевченківський район) 

3.49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 
30/32 (Центральний район) 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

понеділок-вівторок з 8.00-17.00, 

середа-четвер з 8.00-15.00, перерва з12.00 до 12.45; 

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 
надання адміністративної 

послуги 

1. Тел.: 068-206-53-55, 377-40-64 central.uszn@dmr.dp.ua 

 (Соборний район) 

2. Тел.: 732-40-53; 732-40-49 central.uszn1241@dmr.dp.ua 
(Шевченківський район) 

3. Тел.: 722-22-16, 722-22-17 

central.uszn1202@dmr.dp.ua (Центральний район) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» 

 

 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

Постанова КМУ від 14.02.2007 №228 «Про  Порядок 
виплати та розміри грошових компенсацій на 
бензин,ремонт і технічне обслуговування автомобілів та 
на транспортне обслуговування» 

 

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади 

 

7. Акти місцевих органів  



виконавчої влади/ органів 
місцевого самоврядування 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Транспортна МСЕК  

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 

отримання 
адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

 1. Заява про виплату грошової компенсації 
 2.Паспорт оригінал. Для призначення компенсації на 
бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів-
технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на імя 
особи з інвалідністю законного представника дитини з 
інвалідністю-копія посвідчення водія, завірена в 
установленому законодавством порядку-висновок 
медико-соціальної експертної комісії (далі МСЕК) про 
наявність медичних показань для забезпечення 
автомобілем, крім осіб з інвалідністю І та ІІ групи із 
числа учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АКС та потерпілих від Чорнобильської 
катастрофи, щодо яких установлено причинний зв'язок 
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також 
громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних 
аварій та випробувань у військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї (категорія І), осіб з 
інвалідністю внаслідок війни І групи по зору або без 
обох рук, осіб з інвалідністю із куксами обох ніг і рук-
копія висновку МСЕК про встановлення відповідної 
групи інвалідності-копія посвідчення учасника 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 
потерпілого від Чорнобильської катастрофи. 
 

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 

отримання 
адміністративної послуги 

Особисто заявником (уповноваженою особою заявника) 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

12. Строк надання 
адміністративної послуги 

2 рази на рік 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Відсутність транспортної МСЕК  

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Отримання грошової компенсації на бензин,  і технічне 
обслуговування автомобілів та транспортне 

обслуговування 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Особисто 

16. Примітка  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


