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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови  від 24.12.2020 р. № 202
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги
„ВидаЧА путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з Інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, ДИТЯЧОГО будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату”

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1.
Суб’єкт надання адміністративної послуги
Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради, відділ у справах осіб з інвалідністю, ветеранів та організації соціальних послуг.
  64102, Харківська обл., м. Первомайський,         
  4 мікрорайон, буд. 21,
  телефон: (05748) 3-50-15 
E-mail: puszn@ukr.net
Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
 Центр надання адміністративних послуг в                              м. Первомайський виконавчого комітету Первомайської міської ради  Харківської області
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Місцезнаходження 
64102, Харківська область, м. Первомайський, проспект 40 років Перемоги, 1
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Інформація щодо режиму роботи 
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця: 08.00-17.00 год.
Четвер: 08.00-20.00 год.
Субота 08.00-15.00 год.
без перерви на обід, вихідний –неділя.  
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Телефон/факс (довідки),
адреса електронної   пошти та веб-сторінки центру надання адміністративних послуг 
Тел./факс (05748) 34103
e-mail: tsnap.pervom@ukr.net
skype: tsnap.pervomayskiy
http://www.pervom-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
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Закони України
Закони України “Про соціальні послуги” від 17.01.2019 р. № 2671-VIII; “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 р. № 3721-XII; “Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 р. № 1489-III; “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 р. № 2961-IV; “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” від 17.03.2011 р. № 3160-VI, Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.96 р. HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/394/96-%D0%B2%D1%80" \t "_blank" № 394/96-ВР. 
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Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 “Про затвердження Типового Положення про психоневрологічний інтернат”; постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 978 “Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю”; постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 772 “Про затвердження типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю”, постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 587 “Про організацію надання соціальних послуг”; постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. “Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг”; постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. № 576 “Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади” 
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Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.11.2011 р. № 432 “Про затвердження Типового положення про спеціальний будинок-інтернат”, наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” від 03.04.2018 р. № 974/5/467/609/280
Умови отримання адміністративної послуги
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Підстава для одержання адміністративної послуги
Влаштування до:
будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці – похилий вік та інвалідність громадян, які потребують стороннього догляду і допомоги;
психоневрологічного інтернату – похилий вік та інвалідність осіб з віком старше 18 років із стійкими інтелектуальними та / або психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, надання медичної допомоги, комплексу реабілітаційних послуг;
дитячого будинку-інтернату або молодіжного  відділення дитячого будинку-інтернату – інвалідність дітей віком від 4 до 18 років та особи з інвалідністю віком до 35 років із порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду;
спеціального будинку-інтернату – звільнення осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового, медичного обслуговування та реабілітаційних послуг
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Вичерпний перелік  документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
Влаштування до:
будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці:
- особиста заява громадянина похилого віку чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;
- письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
- рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна); 
- копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу звірена з оригіналом;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) звірені з оригіналом;
- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи (для недієздатних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
- документ, що підтверджує повноваження представника  органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);
- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника;
- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника (за наявності опікуна або піклувальника);
- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю) звірена з оригіналом;
- медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;
- довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу (для осіб з інвалідністю);
- копія довідки до акта огляду  медико-соціальною експертною комісією про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності);
- копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності інвалідності);
- довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги (за умови призначення);
- довідка про доходи за шість місяців, що передують місяцю звернення заявника та всіх членів сім’ї (для осіб з інвалідністю II та III групи та осіб похилого віку) з ДПСУ або з місця роботи;
- копії інших особистих документів (пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи, на яку поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ”Про жертви нацистських переслідувань”, особи, яка має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною);
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку (за наявності);
- три фотокартки розміром 3х4 сантиметри.
Всі копії повинні бути звірені з оригіналами
Психоневрологічного інтернату:
- письмова заява особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
- письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
- рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);
- паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);
- медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживати/перебувати в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;
- довідки про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги;
- довідка про доходи за шість місяців, що передують місяцю звернення заявника та всіх членів сім’ї (для осіб з інвалідністю II та III групи ) з ДПСУ або з місця роботи;
- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності); 
- довідка для направлення інваліда до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
- індивідуальна програма реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника); 
- копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);
- копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності); 
- копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності); 
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи); 
- три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.
Всі копії повинні бути звірені з оригіналами
Особи, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи можуть прийматися до інтернату на підставі: 
- письмової заяви особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена); 
- письмової заяви законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів); 
- рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);
- паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;
- медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про необхідність проживання / перебування в інтернаті;
- довідки для направлення інваліда до інтернату (за наявності інвалідності).

Дитячого будинку-інтернату або молодіжного  відділення дитячого будинку-інтернату:
для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років:
- заява батьків, опікунів / піклувальників, інших законних представників, керівника установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття дитини з інвалідністю до будинку-інтернату;
- копія свідоцтва про народження або паспорта (за наявності);
- копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;
- відомості про батьків, інших законних представників, родичів дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;
- медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів;
- виписка з медичної документації за формою № 112/о „Історія розвитку дитини”, затверджена МОЗ, з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю дитячого лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку-інтернаті;
- висновок психолого-медико-педагогічної консультації;
- індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;
- психолого-педагогічна характеристика (у разі переведення з будинку дитини, навчального закладу тощо);
- копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);
- довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, видана уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі її утворення (крім                      мм. Києва та Севастополя) ради, аліментів (за умови призначення);
- документ про освіту дитини з інвалідністю, інформація з навчальних закладів (за наявності);
- три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;
- копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);
- копії паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки);
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).
Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, додаткового подаються:
- копія рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до будинку-інтернату та / або рішення про встановлення опіки чи піклування над нею;
- копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
- копія документа, що підтверджує право власності дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на нерухомість (за наявності);
- опис майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;
- копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);
- документ, що підтверджує взяття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею16-річного віку (у разі відсутності житла);
- копія обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років:
- особиста заяви особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або керівника установи, яка здійснювала опіку чи піклування над такою особою, або копії клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа, про влаштування (переведення) до будинку-інтернату;
- копія паспорта або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;
- копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);
- відомості про батьків, інших законних представників, родичів і членів сім’ї особи з інвалідністю (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;
- медична карта та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування особи з інвалідністю в будинку-інтернаті за формою, встановленою МОЗ;
- індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;
- копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, встановленою МОЗ;
- довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ;
- довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, видана уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі утворення (крім м. Києва) ради (за умови призначення);
- довідка про доходи за шість місяців, що передують місяцю звернення заявника та всіх членів сім’ї (для осіб з інвалідністю II та III групи ) з ДПСУ або з місця роботи;
- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);
- копія рішення суду про призначення опікуна/ піклувальника особі з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);
- копія паспорта опікуна/піклувальника особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);
- три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;
- копія ощадної книжки особи з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії та / або державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);
- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщеної особи).

Діти з інвалідністю/особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи у разі відсутності документів, зазначених вище, подають такі документи:
- особиста заява батьків дитини з інвалідністю, опікунів/ піклувальників, інших законних представників, особи з інвалідністю або її опікуна/піклувальника, або клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває дитина з інвалідністю/особа з інвалідністю, про влаштування до будинку-інтернату;
- свідоцтво про народження дитини або паспорт (за наявності);
- копії паспорта батьків, опікуна/піклувальника, іншого законного представника дитини з інвалідністю/особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);
- медична довідки про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів (для дітей з інвалідністю);
- медична карта з висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування в будинку-інтернаті;
- довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, затвердженою МОЗ.
Всі копії повинні бути звірені з оригіналами
Спеціального будинку-інтернату:
- особиста заява громадянина похилого віку чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;
- письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
- рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна); 
- копія паспорт або іншого документа, що засвідчує особу звірена з оригіналом;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) звірені з оригіналом;
- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи (для недієздатних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
- документ, що підтверджує повноваження представника  органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);
- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника;
- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника (за наявності опікуна або піклувальника);
- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю) звірена з оригіналом;
- медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;
- довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу (для осіб з інвалідністю);
- копія довідки до акта огляду  медико-соціальною експертною комісією про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності);
- копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності інвалідності);
- довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги(за умови призначення);
- довідка про доходи за шість місяців, що передують місяцю звернення заявника та всіх членів сім’ї (для осіб з інвалідністю II та III групи та осіб похилого віку) з ДПСУ або з місця роботи;
- копії інших особистих документів (пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи, на яку поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ”Про жертви нацистських переслідувань”, особи, яка має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною);
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку (за наявності);
- довідка про звільнення з місць позбавлення волі;
- три фотокартки розміром 3 х 4 см.
Всі копії повинні бути звірені з оригіналами
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Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Заява та документи подаються заявником особисто або законним представником у паперовій формі
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Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Адміністративна послуга надається безоплатно
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Строк надання адміністративної послуги
45 днів.
Строк надання послуги може змінюватись в залежності від терміну надання необхідних документів заявником та  терміну  надходження путівки на влаштування до  інтернатної установи з Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. 
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Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Влаштування до:
будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці:
- психічні розлади (за винятком невротичних станів у разі хронічних неінфекційних захворювань; легкої розумової відсталості без поведінкових порушень; інтелектуально-мнестичних розладів і судомних синдромів різної етіології з нечастими (раз на два - три місяці) нападами, без слабоумства та виражених змін особистості);
- легеневий туберкульоз з позитивним результатом дослідження мазка мокротиння методом бактеріоскопії;
- грибкові та паразитарні хвороби шкіри і волосся;
- гострі інфекційні захворювання;
- бактеріоносійство дифтерії, стафілококу, черевного тифу, паратифів А та В;
- венеричні захворювання (крім клінічно вилікуваних та зняття з обліку);
- хронічний алкоголізм, наркоманія, токсикоманія;
хвороби системи крові (лімфогранулематоз) та інші захворювання, що потребують постійної терапії в спеціалізованих закладах охорони здоров’я;
- ВІЛ-інфекція в IV клінічній стадії з легеневим туберкульозом з позитивним результатом дослідження мазка мокротиння методом бактеріоскопії;
- відсутність місця в установі (черга);
- подання не повного переліку документів;
- відмова від послуг;
- зміна місця проживання;
- смерть.
Психоневрологічного інтернату: 
- відсутність місця в інтернаті (черга);
- протипоказання: гостра стадія психічних захворювань і хронічні психічні захворювання в стані загострення; туберкульоз в активній стадії та гострі інфекційні захворювання; 
- заразні та невиліковні захворювання шкіри та волосся;
- зміна місця проживання;
- подання не повного переліку документів; 
- відмова від отримання послуги;
- смерть.
Дитячого будинку-інтернату або молодіжного  відділення дитячого будинку-інтернату:
- відсутність місця в установі (черга); 
- надання неповного пакету документів;
- відмова від отримання послуг;
- смерть одержувача послуги;
- хвороби в гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення;
- хвороби, що потребують стаціонарного лікування, в тому числі у спеціалізованих закладах охорони здоров’я (відділеннях), зокрема туберкульозного, шкірно-венерологічного, онкологічного та онкогематологічного профілю;
- гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину;
- епілепсія з прогредієнтним перебігом, неконтрольованими нападами, серійними нападами, епілептичним статусом, сутінковим станом свідомості, дисфоріями;
- розлади особистості з антисоціальною, агресивною, аутоагресивною поведінкою, повторними суїцидальними діями та епізодами руйнівної поведінки;
- різні психічні, неврологічні захворювання та/або порушення розвитку, при яких можливе навчання в закладах загальної середньої освіти.
Протипоказаннями для влаштування до будинку-інтернату II профілю є:
- тяжкі психічні розлади в стадії загострення, що потребують спеціалізованої психіатричної допомоги (шизофренія, біполярний розлад, рекурентні депресії);
- розлади особистості з антисоціальною, агресивною, аутоагресивною поведінкою, повторними суїцидальними діями та епізодами руйнівної поведінки;
-епілепсія з прогредієнтним перебігом, неконтрольованими нападами;
-залежність від психоактивних речовин, алкоголю, наркотиків.
Протипоказаннями для влаштування дітей до будинку-інтернату III профілю є:
- епілепсія, інші неврологічні розлади з прогредієнтним перебігом, неконтрольованими нападами;
- тяжкі порушення розвитку з декомпенсованою гідроцефалією, гострими порушеннями серцево-судинної, дихальної систем.
Спеціального будинку-інтернату:
- до установ приймаються особи, які пройшли медичний огляд на туберкульоз, мають Форму 027/о та можуть перебувати у колективі
14
Результат надання адміністративної послуги
Видача путівки на влаштування до інтернатної установи/відмова у видачі путівки.
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Способи отримання відповіді (результату)
Особисто заявником або законним представником (путівка видається одержувачу, про що робиться відповідний запис у Журналі видачі путівок)

Начальник управління                                                       
соціального захисту населення                                                        Валентина СТОРОЖЕВА

