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КАМ, ЯНКА- БУЗЬКА РАИОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI С ТРАLЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/? Р?м. Ка:r,r'янка-Бузька хэ 2;4 ' "-аЙV
Про сmворення пункmу прокаmу
mехнiчнuх mа iншuх зшсобiв
реабiлimацii Калл'янка-Бузьксzо
рuйонноzо mepamopia,ubHozo
ценmру соцiаllьноzо обслуzовування
(наdання соцiальнах пошуz)

Вiдповiдно до ст. ст. 6, 23,39 Закону Украiни <Про{мiсцевi державнi

1. СТВОРити Пункт прокату технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiТ
Кам'янка-Бузького районного територiального
обслуговування (надання соцiалъних посrryг).

2. Затвердити Положення пр0 пункт прокату
ЗаСОбiВ РеабiлiтацiТ Кам'янка-Бузького районного територiа-шъного цен,тру
соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг), що додасться.
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ПОЛОЖЕННЯ
про пункт прокату технiчних та iнших засобiв реабiлiтацi.iтериторiального центру ggцiальlого обслуговування наданнясоцiальних послуг) Кам-Буr"*о.о рчИЪу

r. Загальнi положення

1, Пункт прокату технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiт (далi - пунктпрокату) створюеться з метоу надання громадянам послуг з прокату технiчнихТа iНШих засобiв реабiлiтацii (даJri : ;;;;а;;;абiлiтацii).
2, Пункт прокату створюеться на базi територiалъного центру соцiалъногообслуговування (найння соцiальних послуг) Кам-Бузького району за

ЖННoi #r#ftЁiiЯ 
СОЦiаЛЬНОГО 

'u"".rу населення кам-Буrr*о'f рuионнот
3. Положення розроблено вiдповiдно до Типового поr{оження про пунктПРОКаТУ ТеХНiЧНИХ Та iНШИХ ЗаСОбiв реабiлiтацii, затвердженого накЁзомMiHicTePcTBa працi та соцiальноi полiтики YKpai;;'";;.oq.zot5 jъ 964 таЗаре€сТроВаНоГо в MiHicTePcTBi юстичiт vK|uiH и 16.10.20i5 за м 1262/27707.4. У своiй дi"rr"но.ri пункт прокаry керу€ться Конституцiсю Украiни,законами УкраiЪи, актами Пр"."доru 

^Ynprr", 
В.р"о""оТ Ради УкраiЪи,КабiНеТУ MiHicTPiB v*Pui"", ^l"-"r" -*rорrurrвними 

документами органiвВиконаВчоi влади Та орГанiв мiсцев*" .;";;;;у^;":; положенням проtryнкт прокату технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiТ.5. ПункТ прокатУ надае у користування слiдуючi засоби реабiлiтацii:О ПОВеРНУТi мiсrJевим органам .qцiш]lого захисr, 
";;;;;;;;;;pe,iKяких затверджено накzвом Мiнпрацi вiд tB.oz.zols року :чs'tЪо к!еякi питаннязабезпеченrrя технiчними та Ё;r;;;;;"r" ревбiлiтацii iнвалiдiв,дiтей-iнва,шiдi,та iнших окремих категорiй населення)заре€стрований 

у MiHicTepcTBiюстицiТ УкраiЪи вiд22.04.2015року за М 452/26897 ,
отриманi за рахунок безкоштовного передавання до пункту прокатувlд |ромадських органiзацiй, благодiйних фондiв та окремих осiб;

.,nur"i* 
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ПУНКТОМ ПРОКаТУ за наявнi *о-Ъ" orprru*ri вiд надання
6, оплата за користування засобом реабiлiтацii здiйснюеться наймачемвiдповiдно до вимог чинного законодавства та умов договору,безоплатнi засобивидаютьсЯ одинокиМ громадянапл,iнвалiдам,та iншиЙ категорiям,якiобс,туговують ся в с труктурних пiдроrлiЫ r.fr.торi ально.о u. 

"rру.7, Контроль за дiялiнiстю пункту прокату здiйснюеться контролюючими з

орtанамИ вiдповiдНо до чинного законодавства УкраiЪи.
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II. Органiзацiя роботи пункту прокату
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8. Засоби реабiлiтацii надаються безкоштовно, та на платнiй ocHoBi, якщо
засоби реабiлiтацii придбанi пунктом прокату за кошти вiд провадження
господарськоI дiяльностi, у тимчасове користування громадянам УкраiЪи.

9. Засоби реабiлiтацii надаються на пiдставi наступни" допуr.нтiв:
- заяви потребуючого (опiкуна, пiклувальника);
- довiдки медичноТ установи про необхiднiсть забез.r".r"""" засобами;
- копii паспорта;
- копii iдентифiкацiйного коду.

l0. Послуги з прокату надаються особам, якi звернулись до пункту
_эокату та укл€Lти з ним вtдповiдний договiр.

11. Щоговiр оформлюеться у двох примiрниках,
,еI'l\Iачем i уповноваженою особою пункту прокату.
зJ_-]IlшIасться у пунктi прокату, лругий виласться наймачевi.

12. lоговiр оформлюсться rta пiдставi паспорта, посвiдченtiя про взяття
на об;liк (лля безломних громадяrr).

у разi необхi;lностi надання засобу реабi"тriтацiт дл9 дитини подасться
свi:оцтво про iT народження. }

13. Iнформацiя щодо паспортних даних, посвiдчення про взяття на облiк
вноситься до догоuоРI най.мачем. Пiсля цього вiдповiдальний праuiвник пункту
прокату звiряс BHeceHi данi з оригiналами документiв i робить з них копii.

|4. КопiТ докуменТiв разом з примiрником договору док-iIадаються до
особовоТ справи наймача.

15. TepMiH, на який вида€ться засlб реабiлiтацiТ, узгоджуеться сторонами
1 :оговорi.

За згодою cTopiH користування засобом реабiлiтацii може бути
продовжене на новий TepMiH шляхом внесення доповнень до договору.

1б. Наймач мае право у будь-який час повернути засiб реабiлiтацiТ.
17. Кiлькiсть днiв використання засобiв реабiлiтацii розрахову€ться за

календарними днями. Якщо день повернення засобу реабiлiтацiI збiгасться з
вихiдниМ днем, то BiH повинен бути повернениЙ у перший пiсля цього робочлrй
ДеНЬ. ,

III. Видача засобiв реабiлiтацiТ та ix ремонт

l8. Пункт прокату зобов'язаний видавати засоби реабiлiтацiТ, придатнi до
З^СП.-Тr'аТаЦiТ. Перевiрка робочого стану засобiв реабiлiтаuii, що видаються,
з liйснюсться у присутностi наймача.

_:.rKaT\, ознайомлюс наймача з правилами
.,1 i:ОРIlСТаННЯ Та ПОВеРНеННЯ.

]0. У випадку вихолу з JIаду засобiв реабiлiтацiт наймач звертасться Jo
_ ,i,T\ прокату. Оргаlriзацiю ремонту засобiв реабi;riтацiТ забезпеч},с п\ нкт
-:,-,.-,:]т\ за рахунок наймача.

19. Пр" видачi засобiв реабiлiтацiт вiдповiдальний працiвник пункту
Тх експлуатацiТ, умова},1и

що пiдписуються
Один примiрник
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21. Факт того, що засiб реабiлiтацii вийшов з ладу
експлуатацiю наймачем, пiдтверджуеться актом перевiркЙ
реабiлiтацii.

через невiдповiдну
пошкоджень засобу

\"}

22,у разi втрати наймачем засобу реабiлiтацii складаеться акт про втратузасобу реабiлiтацiТ .

наймач

25. r7a час ремонту наймачу за
надано рiвноцiнний засiб реабiлiтацii.

2з. На наймачу його заявою може бути (rrр" наявностi)

24, За час перебування засобiв реабiлiтацii в реплонтi оплата за прокат непроводиться, за винятком випадкiв, коли наймачу засiб реабiлiтацiТ булозамiнено на рiвноцiнний.
25, ЗасобИ реабiлiтацii можуть передаватися наймачам у примiщеннiпункту прокату, У разi коли засiб реабiлiтацii е великогабаритним i потребуеокремогО транспортУ длЯ йогО перевезення, а наймач не ма€ можливостi

СаМОСТiЙНО ДОСТаВИТИ ЗаСiб РеабiлiтЬцiI, пункт прокату на договiрних засадах
ЗДiЙСНЮе ДОСТаВКУ засобу реабiлiтацiТ до мiсця прожива"r" 

-;;;;;;"-;;;
ttункту прокату ("ри поверненнi пiсля користувu"пr") власним транспортом абозадопомогою перевiзника, якого наймае пункт прокату. t

$

IY. Використання та повернення засобiв реабiлiтаiдii

26, Наймач зобов' язаний бережливо користуватись засобgм реабiлiтацiТвiдповiдно до його призначення.
27. Пiсля закiнчення строку5акIнчення строку прокату наймач повинен повернути взятийнапрокат засiб реабiлiтацii у робочому cTaHi (з урахуванням зносу за перiодперебування у нього засобу реабiлiтацif).
перевiрка його технiчного стану, справнос,гi засобу реабiлiтацiт, йогозовнiшнього вигляДу виконусться у пунктi nponuтy в IIрисутностi наймача, а вlезi доставки засобу реабiлiтаuiт транс.,орйrr, засобами - вiдповiдальFIим

-раuiвником пункту прокату вдома у наймача в його присутностi.
ЯкщО за резуЛьтатамИ перевiрки засобу реабiлiтацiт вiдповiдальним

_пацiвником пункту прокату виявлено пошкодження або невiдповiднiсть
,чстрr,кцiI по експлуатацiт працiвником склада€ться акт перевiрки пошкоджень.эсобr, реабiлiтацii. Якщо встановлено,що предмет прокату пошкоджено
",Зi"1\I3ЧеМ, L(e ВiДОбРаЖаСТЬСЯ R aKTi, а в разi наявностi пiдтверджувальнихt ]к\ \IeHTiB абО показанЬ свiдкiВ вони додаютьсЯ до акта. дкт складасться у-зох примiрниках i завiрясться пiдписами вiдповiдального працiвни;; ;;;rу_-],,lк3,з\, та наймача або його уповноваженого представника. Один np"rip"rn
:: .\ переда€ться наймачу.

]8. BapTicTb зiпсованого, розукомплектованого або доведеного .]о:,:fll_]атностi предмету прокату наймач (опiкугl) оплачус згiдно з чинни}1
-::",':{О]3ВС'ГВОМ ПРИ ГtОВеРНеННi ЦЬОГО ПРеДМету або розiрваrrпi Jоговор\- : . .;эт\. але не lliзнiiuе триденIrоr.о TepMiHy.

В разi негtовернення наймачем предметУ прокату, надавач пос.-l\ Г \1а€-::з,-,стягнути з нього BapTicTb цього предмету (з урахуванням зносу) iзав:анi
',: _-_.l в порядку, передбаченому чинним законодавством.



29, Вилученr{я пре/]ме].у прокату в разi вiдмовизi: його повернення, а також стягнення завданих
с\ foBoМy порядку.

або ухилення наймачем
збиткiв проводиться в

Jlr ректор територiального центру
с о ц i а.rьного обсл\,говування
l на_]ання соцiа;rьнlrх послуг)
К а u -Бузького ра I'ro н ну
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