
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
(м.Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. 35, тел. 2-24-54, 2-34-98, (073) 462-24-54),
(093) 462-34-98). 

Влаштування громадян похилого віку 
та осіб з інвалідністю до будинків-інтернатів

Управління праці та соціального захисту населення надає послуги з 
влаштування до будинків –інтернатів наступних видів:

- до геріатричного будинку-інтернату, 
- до психоневрологічного будинку-інтернату, 
- до дитячого будинку-інтернату:

До геріатричного будинку-інтернату  приймаються на повне державне
утримання  особи  похилого  віку,  які  досягли  пенсійного  віку  та  особи  з
інвалідністю 1 та 2 групи, старші за 18 років, які за станом здоров’я потребують
стороннього  догляду,  побутового  обслуговування,  медичної  допомоги,  яким
згідно  з  медичним  висновком  не  протипоказане  перебування  у  будинку
інтернаті загального типу та які не мають працездатних родичів, зобов’язаних
утримувати їх за законом.

Документи, необхідні  для  влаштування  до  геріатричного  будинку-
інтернату:
1. Особиста заява громадянина
2. Копія паспорта громадянина України.
3. Медична карта про стан здоров’я.
4. Довідка про розмір призначеної пенсії або державної соціальної допомоги.
5. Копія довідки МСЕК (за наявності).
6. Копія ідентифікаційного коду (за наявності).
7. Дві фотокартки.
8. Акт обстеження матеріально-побутових умов.
9. Довідка про наявність (відсутність) у володінні чи користуванні земельних
ділянок, земельного паю.
10. Копія посвідчення на право користування пільгами.
11. Довідка про склад сім’ї.
12. Індивідуальна  програма  реабілітації  особи  з  інвалідністю  (за  наявності
групи інвалідності).

До  будинку-інтернату  психоневрологічного  типу  приймаються  на
повне державне утримання особи з інвалідністю 1-2 групи, які мають відповідні
захворювання.

Документи, необхідні для влаштування до психоневрологічного 
будинку-інтернату:
1. Особиста заява громадянина
2. Копія паспорта громадянина України.
3. Медична карта про стан здоров’я.



4. Довідка про розмір призначеної пенсії або державної соціальної допомоги.
5. Копія довідки МСЕК (за наявності).
6. Копія ідентифікаційного коду.
7. Дві фотокартки.
8. Акт обстеження матеріально-побутових умов.
9. Довідка про наявність (відсутність) у володінні чи користуванні земельних 
ділянок, земельного паю.
10. Копія посвідчення на право користування пільгами.
11. Довідка про склад сім’ї.
12. Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (за наявності 
групи інвалідності).
13. Висновок лікарської комісії за участю лікаря психіатра про можливість 
перебування в психоневрологічному інтернаті.

До дитячого будинку-інтернату  приймаються на  державне утримання
діти з інвалідністю віком до 18 років.

Документи, необхідні для влаштування до дитячого будинку-інтернату:
1. Заява батьків (опікунів) про прийняття до будинку інтернату.
2. Копія рішення місцевого органу виконавчої влади про встановлення опіки і
піклування над дітьми, які цього потребують.
3. Рішення  органів  опіки  про  необхідність  влаштування  дитини  до  дитячого
інтернатного закладу.
4. Довідка про розмір призначеної пенсії або державної соціальної допомоги.
5. Висновок зональної психо-медико-педагогічної консультації.
6. Виписка з історії розвитку дитини.
7. Три фотокартки.
8. Акт обстеження матеріально-побутових умов.
9. Довідка про освіту дитини.
10. Копія свідоцтва про народження.
11. Довідка про склад сім’ї.
12.Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю .
13. Копія ідентифікаційного коду.
14. Рішення органів місцевого самоврядування про наявність житла та його 
закріплення за дитиною.


