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Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування 
 
 

1.  Порядок та спосіб 
подання документів 

Особисто за пред’явленням документів, що посвідчують особу, 
законним представником дитини з інвалідністю або 
недієздатної особи або уповноваженою особою за 
пред’явленням документів, що посвідчують особу та 
підтверджують повноваження. 
Документи подаються за місцем проживання/перебування 
особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю, а внутрішньо 
переміщені особи за фактичним місцем проживання відповідно 
до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
Призначається особам з інвалідністю / дітям з інвалідністю, 
окрім осіб інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на 
виробництві або професійним захворюванням, які мають право 
на забезпечення автомобіля: 
1. На бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. 
- в установленому порядку забезпечені автомобілем або 
мотоколяскою; 
- мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали 
його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти 
осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з 
інвалідністю, дітей з  інвалідністю. 
2. На транспортне обслуговування. 
- перебувають на обліку для безоплатного або пільгового 
забезпечення автомобілем; 
- мають право на забезпечення автомобілем, але за власним 
бажанням відмовилися від нього; 
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- мають право на безоплатне забезпечення автомобілем, але не 
одержали його у зв'язку з протипоказаннями до керування ним, 
або мають право на пільгове забезпечення автомобілем (за 7 
відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з 
відсутністю можливості передати члену сім'ї право на 
керування автомобілем; 
- мають право на забезпечення автомобілем (за 30  відсотків 
вартості), але не одержали його у зв'язку з протипоказаннями 
до керування ним. 

2.  Перелік документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної 

послуги 

Для осіб з інвалідністю: 
1. Заява. 
2. Паспорт громадянина України (копія). 
3. Картка платника податків (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку у паспорті) (копія). 
4. Висновок медико-соціальної експертної комісії про 
встановлення інвалідності (копія). 
5. Висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність 
медичних показань для забезпечення автомобілем (крім осіб з 
інвалідністю I та II групи із числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС 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 1), осіб з інвалідністю 
внаслідок війни I групи по зору або без обох рук, осіб з 
інвалідністю із куксами  обох ніг і рук) (копія). 
6. Довідка про реквізити банківського рахунку за яким буде 
здійснюватися виплата компенсації. 
7. Особи, щодо яких установлено причинний зв’язок 
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також для 
громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та 
випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної 
зброї додатково подають - посвідчення учасника ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1) (копія). 
Для оформлення компенсації на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів додатково подається: 
8. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я 
особи з інвалідністю (копія). 
9. Посвідчення водія особи з інвалідністю, або особи якій 
надано право на керування автомобілем (копія). 
Для дітей з інвалідністю: 
1. Заява. 
2. Свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (копія). 
3. Паспорт громадянина України дитини з інвалідністю віком 
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від 14 років та законного представника (копії). 
4. Картка платника податку дитини з інвалідністю та законного 
представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті) (копія). 
5. Висновок лікувально-консультативної комісії лікувально-
профілактичного закладу про встановлення інвалідності 
(копія). 
6. Висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність 
медичних показань для забезпечення автомобілем (копія). 
7. Довідка про реквізити банківського рахунку за яким буде 
здійснюватися виплата компенсації. 
8. Для дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського 
піклування надається копія рішення (розпорядження) про 
встановлення опіки та піклування. 
Для оформлення компенсації на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів додатково подається: 
9. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я 
дитини з інвалідністю, законного представника дитини з 
інвалідністю (копія). 
10. Посвідчення водія законного представника дитини з 
інвалідністю (копія). 
Для осіб, яких визнано недієздатними: 
1. Заява. 
2. Паспорт громадянина України недієздатної особи та 
законного представника (копії). 
3. Рішення суду про визнання особи недієздатною та про 
призначення опікуна такій особі (копія). 
4. Картка платника податків недієздатної особи та законного 
представника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті) (копія). 
5. Висновок медико-соціальної експертної комісії лікувально-
профілактичного закладу про встановлення інвалідності 
(копія). 
6. Висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність 
медичних показань для забезпечення автомобілем (копія). 
7. Довідка про реквізити банківського рахунку за яким буде 
здійснюватися виплата компенсації. 
Для оформлення компенсації на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів додатково подається: 
8. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я 
особи з інвалідністю, законного представника недієздатної 
особи з інвалідністю (копія). 
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9. Посвідчення водія законного представника недієздатної 
особи (копія). 
 
Примітка: копії звіряються з оригіналами. 

3. Платність надання 
адміністративної 

послуги 

Безоплатно 
 

4. Строк надання 
адміністративної 

послуги 

30 календарних днів 
 

5. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 

послуги 

- не повний пакет документів; 
- документи подані особою неналежної категорії; 
- особа не має права на забезпечення автомобілем та/або не 
перебуває на обліку для його забезпечення; 
- подання недостовірних даних щодо наявності/відсутності 
зареєстровано в уповноваженому органі МВС автомобіля; 
- особа з інвалідністю, законний представник недієздатної 
особи, дитини з інвалідністю або особа, якій передано право на 
керування автомобілем, позбавлена прав на керування 
автомобілем. 

6. Результат надання 
адміністративної 

послуги 

Повідомлення про призначення грошової компенсації на 
бензин, ремонт та технічне обслуговування або на транспортне 
обслуговування із зазначенням терміну та розміру або 
мотивована відмова 

7. Способи отримання 
відповіді 

(результату) 

Особисто за пред’явленням документів, що посвідчують особу, 
законним представником дитини з інвалідністю або 
недієздатної особи або уповноваженою особою за 
пред’явленням документів, що посвідчують особу та 
підтверджують повноваження 

8. Акти законодавства, 
що регулюють 

порядок та умови 
надання 

адміністративної 
послуги 

1. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні». 
2. «Порядок виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і 
технічне обслуговування автомобілів та на транспортне 
обслуговування», затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 228. 
3. «Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 
липня 2006 р. № 999. 

9. Відповідальний за 
виконання 

Управління соціального захисту населення Крюківського 
району Департаменту соціального захисту населення 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області   
м. Кременчук, вул. І.Приходька, 90 
тел./факс: (05366) 6-01-22, 6-21-95 
E-mail: 05385878@mail.gov.ua      
Код ЄДРПОУ 05385878 

 

 




