Установи соціального захисту

Установи соціального захисту дітей Рівненщини

Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового
способу життя дітей та молоді Рівненської обласної ради

м.Рівне, вул. С.Петлюри, 35, кімната 3

Забезпечення організації, координації та фінансування відпочинку та оздоровлення
дітей соціально незахищених категорій. Організація відпочинку та дозвілля дітей та
молоді. Пропагування здорового способу життя.
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Директор Янчевський Богдан Федорович

26-67-98

Комунальний заклад «Рівненський центр соціально-психологічної допомоги»
Рівненської обласної ради

м.Рівне, вул. Дубенська,71-а

Надання невідкладної комплексної допомоги (психологічних,соціально-побутових,

соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних і юридичних послуг тощо)
особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, з метою сприяння
якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльності.

Директор - Токарчук Тетяна Сергіївна

63-24-89

Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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м.Рівне, вул. Дубенська,71-а

Сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у
складних життєвих обставинах, та потребують сторонньої допомоги.

Директор – Бучак Ананій Олександрович

63-18-65

Рівненський обласний соціальний гуртожиток Рівненської обласної ради

м.Рівне, вул. П.Могили, 57

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком
від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до 23 років.

Граничний строк перебування особи у гуртожитку становить три роки.

Надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та
інформаційних послуг вищезазначеній категорії осіб.
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Директор Новосад Ігор Іванович

63-18-65

Притулок для дітей

Адреса: 33003, м. Рівне, вул. Кутузова, 23 а

Тел.: 0 (362) 24-20-29

Мирогощанський дитячий будинок-інтернат

Дубенський р-н с. Мирогоща, вул. Патолічева, 11

Буркацький Григорій Григорович

/256/ 77-2-81
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Рівненський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

м. Кузнецовськ, вул. Меслибнитська, 9

Омелянець Валентина Сергіївна

/236/ 3-00-33

Рівненський обласний центр соціальної, медичної, професійної реабілітації
інвалідів (від 18 років і старших)

Вул.Санаторна, 3

С.Олександрія Рівненської обл.

Перелік безкоштовних послуг для соціально-незахищених та хворих дітей
Головного управління праці та соціального захисту населення Рівненської ОДА
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(начальник Підкидач Ольга Володимирівна (вул. Словацького, 1, м. Рівне, 33028, тел.
63-36-10, тел./факс 26-65-17, електронна адреса: prazya@mail.rv.ua ).

Направлення інвалідів на навчання до Центрів професійної реабілітації та навчальних
закладів системи Міністерства соціальної політики України, надання клопотань для
вступу до інших навчальних закладів

Забезпечення легковими автомобілями інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на їх
отримання

Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань влаштування та забезпечення
видачі путівок до будинків-інтернатів, пансіонатів. громадянам похилого віку, інвалідам та
дітям-інвалідам

Нарахування та виплата компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам, законним представникам
дітей-інвалідів, які відповідно до чинного законодавства мають право на забезпечення
автомобілями

Тимчасове нічне перебування дітей сиріт (окреме ліжко-місце з комплектом постільної
білизни і предметами особистої гігієни), безкоштовне одноразове харчування,
оформлення документів (паспорт, ідентифікаційний код, тощо)

Надання безкоштовних санаторно-курортних путівок ветеранам війн, інвалідам та іншим
пільговим категоріям населення

Нарахування та виплата компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку
інвалідам, вартості самостійного санаторно-курортного лікування пільговим категоріям
населення

6 / 13

Установи соціального захисту

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації окремих категорій населення

Призначення та виплата щомісячної грошової допомоги батькам на потерпілих дітей
внаслідок Чорнобильської катастрофи, які відвідують або не відвідують дошкільний
заклад

Призначення та виплата батькам щомісячної виплати на дітей шкільного віку, потерпілих
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Призначення та виплата грошової компенсації дітям, які є інвалідами внаслідок
Чорнобильської катастрофи, що не харчуються в закладах освіти

Призначення компенсації батькам дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, які не відвідують заклади освіти

Призначення та виплата допомоги при народженні дитини

Призначення та виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку

Призначення та виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Призначення та виплата допомоги на дітей одиноким матерям

Призначення та виплата державної соціальної допомоги та надбавки на догляд
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
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Призначення та виплата допомоги на поховання інвалідів з дитинства, дітей-інвалідів,
осіб, які не мали права на пенсію, та інвалідів, які отримували соціальну допомогу

Призначення та виплата тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються
від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх
невідоме

Призначення та виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам

Видача посвідчень отримувачам допомоги інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
інвалідам, які не мають права на пенсію

Докладніше дивись тут: http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/8393

Стандарт надання адміністративної послуги видача путівки в дитячий
будинок-інтернат
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Нормативно правові акти, що стосуються надання послуги:

- Закон України “Про соціальні послуги” від 19.06.03 № 966-ІV;

- Типове положення про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого
будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення, затверджене
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.08 №173

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення:

Діти віком від 4 до 18 років з вадами фізичного та розумового розвитку та психічними
розладами

Перелік документів, необхідних для надання послуги:

Заява батьків, (опікунів, піклувальників);

рішення органу опіки та піклування про поселення дитини до будинку-інтернату,

копія судового рішення про позбавлення батьківських прав, тощо; копія рішень органів

9 / 13

Установи соціального захисту

опіки та піклування про встановлення опіки над вихованцями до 18 років, які цього
потребують; копії судових рішень про встановлення опіки над недієздатною особою або
дитини позбавленої батьківського піклування, опису майна, відомості про осіб, які
відповідають за його збереження, довідка про склад сім’ї, акт обстеження
матеріально-побутових умов проживання батьків я (опікунів, піклувальників), свідоцтво
про народження або паспорт, висновок психолого-медико-педагогічної комісії; виписка
історії розвитку дитини; медична довідка про стан здоров’я, індивідуальна програма
реабілітації дитини-інваліда, довідка про розмір призначеної державної соціальної
допомоги або пенсії; 3 фотокартки; довідка про відкриття у банку особистого рахунку
дитини за місцем розташування установи

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів
надання послуги:

Зібрані документи одержувач послуги надає за місцем проживання до управління праці
та соціального захисту населення, де формується особова справа дитини, яка разом із
супровідним листом направляється до головного управління праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі
надання послуги:

Термін розгляду справи до 15 робочих днів. Особова справа із путівкою направляється
за місцем проживання отримувача послуги
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Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

Відсутність у дитячих будинках інтернатах області відділень четвертого профілю для
вихованців з глибокою розумовою відсталістю, які не можуть самостійно пересуватись та
обслуговуватись

Опис результату, який повинен отримати одержувач:

За місцем проживання спеціалісти управління праці та соціального захисту населення
вручають путівку-направлення та особову справу з якою дитина одержувача послуги
направляється до дитячого будинку-інтернату

Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона
передбачена:

Послуга надається безоплатно

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності:

Міські та районні управління праці та соціального захисту населення, які мають
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достатню транспортну та пішохідну доступність

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість
одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрації:

Щодня з 9-ї до 18-ї години крім вихідних, з наданням письмових відповідей на запити
щодо надання послуги

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над
можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування
надання послуги:

Черговості на отримання даної послуги немає. Послуга при наданні відповідних
документів надається упродовж 15 робочих днів

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за
одержанням та у ході надання послуги:

Одержувач послуги може отримати консультації та необхідну інформацію у керівників
відділу, районних та міських управліннях та головного управління
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Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам:

У разі оформлення послуги опікунами похилого віку та інвалідами їм за місцем
проживання надають допомогу в оформленні відповідних документів працівники
районного ( міського ) управління праці та соціального захисту населення.

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту:

Одержувач послуги самостійно вирішує порядок подачі скарги на недоотримання
послуги. Скарга може бути розглянута на рівні районного (міського) управління праці та
соціального захисту населення, головного управління та Міністерства праці та соціальної
політики України, обласної державної адміністрації

13 / 13

