
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 30 січня 2020 року                                                                                     № 8

Про затвердження  Положення
про пункт прокату технічних та
інших засобів реабілітації

Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 964
від 28.09.2015 р. «Про затвердження Типового положення про пункти прокату
технічних та інших засобів реабілітації», керуючись ст. 34, 40 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»з метою своєчасного та якісного
надання населенню громади соціальних послуг, виконком міської ради
в и р і ш и в:

1. Затвердити Положення про пункт прокату технічних та інших засобів
реабілітації при «Центрі надання соціальних послуг населенню» виконавчого
комітету Помічнянської міської ради.

2. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Помічнянської
міської ради Рудій М.Л. забезпечити оприлюднення даного рішення на
офіційному веб-сайті міської ради.

 3. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

міського голови з питань виконавчих органів ради Щербатюка А.С.

Міський голова               Микола АНТОШИК



Додаток
до рішення виконавчого комітету
від  30.01.2020р.№ 8

Положення про пункт прокату
технічних та інших засобів реабілітації

1. Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації (далі – пункт
прокату) створюється з метою надання громадянам послуг з прокату
технічних та інших засобів реабілітації (далі - засоби реабілітації).

2. Пункт прокату створюється на базі відділу надання соціальних послуг
вдома (тер. центр) «Центру надання соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради за погодженням з
виконавчим комітетом Помічнянської міської ради.

3. Положення розроблено відповідно до Типового положення про пункт
прокату технічних та інших засобів реабілітації, затвердженого наказом
Міністерства соціальної політики України від 28.09.2015 № 964 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2015 за № 1262/27707.

4. У своїй діяльності пункт прокату керується Конституцією та законами
України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, органів
місцевого самоврядування та цим Положенням.

5. Пункт прокату надає у користування засоби реабілітації:
- повернуті місцевим органам соціального захисту населення, перелік

яких затверджено Міністерством праці та соціальної політики України;
- передані до пункту прокату за рахунок місцевого бюджету, інших

надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги;
- придбані пунктом прокату за кошти від провадження господарської

діяльності.
6. Послуги з прокату надаються особам, які досягли 18 - річного віку, що

звернулися до пункту прокату й уклали з ним відповідний договір.
Договір оформляється у двох примірниках, що підписуються наймачем та

уповноваженою особою пункту прокату. Один примірник залишається в
пункті прокату, інший – видається наймачеві.

Оплата за користування засобом реабілітації здійснюється наймачем
відповідно до вимог законодавства України та умов договору.

Особи, що мають право на безкоштовне забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації відповідно до Порядку забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#n15


інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості
за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі
змінами), забезпечуються такими засобами безоплатно до отримання ними
нового виробу.

7. Контроль за діяльністю пункту прокату здійснюється контролюючими
органами відповідно до чинного законодавства України.

8. Засоби пересування та реабілітації надаються на підставі наступних
документів:

- заяви про забезпечення засобом реабілітації;
- довідки медичної установи про необхідність забезпечення засобами;
- копії паспорта;
- копії ідентифікаційного коду.
9. Послуги з прокату надаються особам, які звернулись до пункту прокату

та уклали з ним відповідний договір прокату (додаток 1).
10. Строк, на який видається засіб реабілітації, узгоджується сторонами та

зазначається у договорі.
За згодою сторін користування засобом реабілітації може бути

продовжене на новий строк шляхом внесення змін до договору.
11. Договір оформлюється у двох примірниках, що підписуються

наймачем і уповноваженою особою пункту прокату. Один примірник
залишається у пункті прокату, другий видається наймачеві.

12. Договір оформлюється на підставі паспорта, посвідчення про взяття на
облік (для бездомних громадян).

У разі необхідності надання засобу реабілітації для дитини подається
свідоцтво про її народження.

13. Наймач має право в будь-який час повернути засіб реабілітації.
14. Тривалість використання засобу реабілітації розраховується у

календарних днях. Якщо день повернення засобу реабілітації збігається з
вихідним, то засіб реабілітації треба повернути в перший після нього робочий
день.

15. Пункт прокату зобов'язаний видавати засоби реабілітації, придатні до
експлуатації. Перевірка робочого стану засобів реабілітації, що видаються,
здійснюється у присутності наймача.

16. При видачі засобів реабілітації відповідальний працівник пункту
прокату ознайомлює наймача з правилами їх експлуатації, умовами
використання та повернення.

17. Засоби реабілітації можуть передаватися наймачам у приміщенні
пункту прокату. Якщо засіб реабілітації є великогабаритним і потребує
окремого транспорту для перевезення, а наймач не має можливості самостійно
його доставити, пункт прокату на договірних засадах може здійснювати таку



доставку до місця проживання наймача та до пункту прокату (при поверненні
після користування) власним транспортом (за наявності) або за допомогою
найнятого ним перевізника. Послуги з перевезення отриманого засобу
реабілітації оплачує наймач.

18. Наймач зобов’язаний користуватися засобом реабілітації відповідно до
його призначення.

19. У випадку виходу з ладу засобів реабілітації наймач звертається до
пункту прокату. Організацію ремонту засобів реабілітації забезпечує пункт
прокату за рахунок наймача.

20. Факт того, що засіб реабілітації вийшов з ладу через невідповідну
експлуатацію наймачем, підтверджується актом перевірки пошкоджень засобу
реабілітації (додаток 2).

21. У разі втрати наймачем засобу реабілітації складається акт про втрату
засобу реабілітації (додаток 3).

22. На час ремонту наймачу за його заявою може бути (при наявності)
надано рівноцінний засіб реабілітації.

23. За час перебування засобів реабілітації в ремонті оплата за прокат не
проводиться, за винятком випадків, коли наймачу засіб реабілітації було
замінено на рівноцінний.

24. Наймач зобов’язаний бережливо користуватись засобом реабілітації
відповідно до його призначення.

25. Після закінчення строку прокату наймач повинен повернути взятий
напрокат засіб реабілітації у робочому стані (з урахуванням зносу за період
перебування у нього засобу реабілітації).

 Перевірка його технічного стану, справності засобу реабілітації, його
зовнішнього вигляду виконується у пункті прокату в присутності наймача, а в
разі доставки засобу реабілітації транспортними засобами - відповідальним
працівником пункту прокату вдома у наймача в його присутності.

Якщо за результатами перевірки засобу реабілітації відповідальним
працівником пункту прокату виявлено пошкодження працівником складається
акт перевірки пошкоджень засобу реабілітації. Акт складається у двох
примірниках і завіряється підписами відповідального працівника пункту
проказу та наймача або його уповноваженого представника. Один примірник
акту передається наймачу.

26. Повернуті до пункту прокату не придатні до використання засоби
реабілітації підлягають списанню.

27. У разі втрати наймачем засобу реабілітації складається акт про втрату
засобу реабілітації (додаток 3).

Начальник «Центру надання
соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету



Помічнянської міської ради                                                             Юрій Бугор



Додаток 1
до Положення про пункт
прокату технічних та інших
засобів реабілітації

Пункт прокату технічних та інших
засобів реабілітації ЦНСПН ВК
Помічнянської міськради
м. Помічна, вул. Героїв Крут, 75

ДОГОВІР ПРОКАТУ
(ЗАМОВЛЕННЯ-ЗОБОВ’ЯЗАННЯ) №___

м. Помічна  “__”___________20__ р.

Термін прокату  з “__” ________ 20___ р.
до “__” ________ 20___ р.

Мною______________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім’я, по-батькові)
паспорт серія ____ № _________виданий______________________________
__________________________________________________________________
                                                                                        (коли і ким)

отримані на прокат у справному стані такі засоби реабілітації:

Найменування Інвентарний
номер

Кількість
одиниць

Вартість
засобу
реабілітації

Вартість
прокату за
одиницю
часу

Загальна
вартість
прокату
грн.

Всього Х Х
Загальна вартість отриманих засобів реабілітації
___________________________________________________________________
(цифрами і прописом)
Загальна вартість прокату
______________________________________________
(цифрами і прописом)
Оплата прокату
проводиться____________________________________________
(одноразово, потижнево, щомісячно, щоквартально, інше)
Оплачено при укладанні
договору_______________________________________
(цифрами і прописом)

З порядком надання у тимчасове користування речей прокату та
правилами їх технічної експлуатації ознайомлений (-а).



Беру на себе повну матеріальну відповідальність за збереження отриманих
засобів і зобов’язуюсь повернути їх у справному стані у визначений термін.

При втраті засобів реабілітації або доведення їх до повної непридатності
зобов’язуюсь відшкодувати їх вартість (з урахуванням зносу) за цінами, що
діяли на час підписання договору. У випадках псування та
розукомплектування засобів реабілітації зобов’язуюсь відшкодувати вартість
на їх ремонт (крім випадків псування не з моєї вини).

Після закінчення встановленого терміну прокату він може бути
продовжений за згодою сторін за умови виконання сторонами зобов’язань за
попередній період.

Порушення умов договору прокату (замовлення-зобов’язання) припиняє
його дію в установленому чинним законодавством порядку з дня виявлення
порушення.
     Від пункту прокату      Наймач
______________/____________ _______________/__________
        (ПІБ /підпис) (ПІБ /підпис)

__________________________
(адреса, телефон)

Термін прокату____________________ подовжено до “___”_________20__ р.
        (найменування засобу прокату)

із загальною вартістю прокату__________________________________ грн.
Дата “___”____________20___р.
Від пункту прокату Наймач
______________/____________ _______________/__________
      (ПІБ /підпис) (ПІБ /підпис)
Термін прокату____________________ подовжено до “___”_________20__ р.

          (найменування засобу прокату)
із загальною вартістю прокату__________________________________ грн.
Дата “___”____________20___р.
Від пункту прокату Наймач
______________/____________ _______________/__________
      (ПІБ /підпис) (ПІБ /підпис)

За ремонт, недостачу деталей, доведення до повної непридатності
предметів прокату згідно з актом від “__”__________20__ р. №__ отримано
___________________________________________________________________

(цифрами і прописом)
Перераховані у договорі прокату засоби реабілітації у кількості ___

одиниць повернені у справному стані, з недостачею деталей, дефектами
                                                                (непотрібне викреслити)
згідно з актом від “__”___________20__р. №___.

Прийняв Здав
Від пункту прокату Наймач
______________/____________ _______________/__________
               (ПІБ /підпис)             (ПІБ /підпис)



Начальник «Центру надання
соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету
Помічнянської міської ради                                                            Юрій Бугор



Додаток 2
до Положення про пункт
прокату технічних та інших
засобів реабілітації

Акт
перевірки пошкоджень предмета прокату

№ ________    «___» ____________ 20__ р.

Предмет прокату: ____________________________________________,
(назва)

отриманий: _________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________
(число, місяць, рік)

із загальною вартістю ____________________________________________
(сума цифрами і словами)

Термін прокату: _____________________________________________________
(число, місяць, рік)

Огляд пошкодженого предмета прокату проведено: ______________________
___________________________________________________________________

(посада, ПІБ)

Виявлені пошкодження:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(детальний опис пошкоджень)

Можливість усунення пошкоджень: можливо/неможливо
(необхідне підкреслити)

Пошкодження виникло: через дії наймача/з незалежних від наймача причин
(необхідне підкреслити)

Документи, підтверджують факт пошкодження предмета прокату наймачем:
1. _______________
2. _______________

Документи, підтверджують факт пошкодження предмета прокату не
наймачем:
1. _______________
2. _______________

Від пункту прокату
______________/____________

(П.І.Б/підпис)

Наймач
______________/____________

(П.І.Б/підпис)

Начальник «Центру надання
соціальних послуг населенню»



виконавчого комітету
Помічнянської міської ради                                                            Юрій Бугор

Додаток 3
до Положення про пункт
прокату технічних та інших
засобів реабілітації

АКТ
про втрату предмету прокату

№__________                                                                            _________________
                                                                                                         (число, місяць, рік)

Предмет прокату:
______________________________________________________________________________

(назва виробу)
загальною вартістю ______________________________________________________ грн

(сума цифрами і словами)
отримано_____________________________________________________________________

(П.І.Б. наймача)
______________________________________________________________________________

(число, місяць, рік)
Строк прокату (з якої по яку дату):___________________________________________

                                                      (число, місяць, рік)
Втрачено:____________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

Документи, що підтверджують факт втрати засобу реабілітації наймачем:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________

Документи, що підтверджують факт втрати засобу реабілітації не наймачем:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________

Працівник пункту прокату:

________________ ____________
               (П.І.Б.)                               (підпис)

Наймач:

________________ _____________
               (П.І.Б.)                               (підпис)

Один примірник акта отримав ___________ ______________ ____________
                                                                            (число, місяць, рік)              (П.І.Б.)                         (підпис)

Начальник «Центру надання



соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету
Помічнянської міської ради                                                              Юрій Бугор


