
ІНФОРМАЦІЯ 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради про зареєстровані заяви та черговість 

надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю відповідно до постанови КМУ від 27.03.2019 №309 в редакції постанови КМУ від 20.01.2021 

№30  за січень-вересень 2022 року 

№ 
п/п 

Реєстрацій-

ний № заяви 
Дата 

реєстрації 
Відомості про результати її  

розгляду 
Дата 

направлення 

дитини до 

реабілітаційної 

установи 

Строки надання 

реабілітаційних 

послуг 

Назва реабілітаційної установи Обґрунтована 

відмова від 

реабілітаційних 

послуг 

Зміна 

черговості 
на 2022 р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2041/01.3-46 25.02.2021 Згідно заяви від 24.05.2022 

перенесення на 2023 р. 
 

     

2 2877/01.3-46 22.03.2021 Згідно заяви від 17.05.2022 

перенесення на 2023 р. 
 

     

3 2987/01.3-46 25.03.2021 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла   реабілітацію 

23.08.2022 27.08.2022-

09.09.2022 

Комунальне підприємство 

Санаторій матері й дитини 

«Пролісок» 

 1 

4 3031/01.3-46 25.03.2021 Згідно заяви від 04.07.2022 

перенесення на 2023 р. 
     

5 3226/01.3-46 01.04.2021 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
На даний час батьки 

визначаються з іншою 

реабілітаційною установою. 

  Одеський обласний благодійний 

фонд реабілітації дітей-інвалідів 

«Майбутнє» 

 2 

6 3283/01.3-46 05.04.2021 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 

Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

09.06.2022 27.06.2022-

06.07.2022 

Одеський обласний благодійний 

фонд реабілітації дітей-інвалідів 

«Майбутнє» 

 3 



пройшла   реабілітацію. 

Здійснена  оплата. 
7 3633/01.3-46 14.04.2021 Згідно заяви від 20.05.2022 

перенесення на 2023 р. 
     

8 4405/01.3-46 12.05.2021 Згідно заяви від 26.07.2022 

перенесення на 2023 р. 
     

9 4614/01.3-46 17.05.2021 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 

Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла реабілітацію. 

Здійснена оплата. 

22.07.2022 08.08.2022-

17.08.2022 

Одеський обласний благодійний 

фонд реабілітації дітей-інвалідів 

«Майбутнє» 

 4 

10 5204/01.3-46 28.05.2021 Згідно заяви від 17.06.2022 

перенесення  на 2023 р. 
     

11 6252/01.3-46 24.06.2021 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла реабілітацію. 

Здійснена оплата.  

25.03.2022 04.04.2022-

14.04.2022 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародна  

реабілітаційна клініка 

Козявкіна» 

 5 

12 6751/01.3-46 08.07.2021 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла реабілітацію. 

Здійснена  оплата.  

04.07.2022 11.07.2022-

20.07.2022 

Одеський обласний благодійний 

фонд реабілітації дітей-інвалідів 

«Майбутнє» 

 6 

13 7124/01.3-46 19.07.2021 Згідно заяви від 14.06.2022 

перенесення на 2023 р. 
     

14 47/01.3-46 04.01.2022 Згідно заяви від 18.07.2022 

відмова. 
     

15 48/01.3-46 04.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

15.07.2022 15.08.2022-

26.08.2022 

Державний заклад «Український 

медичний центр реабілітації 

дітей з органічним ураженням 

нервової системи Міністерства 

охорони здоров’я України» 

 7 



Укладено договір.  Дитина 

пройшла реабілітацію. 

Здійснена оплата. 
16 49/01.3-46 04.01.2022 Згідно заяви від 16.06.2022 

перенесення на 2023 р. 
     

17 50/01.3-46 04.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір.   

01.09.2022 03.10.2022-

16.10.2022 

Санаторій «Одеса» Служби 

безпеки України  

 8 

18 79/01.3-46 05.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір по першому 

курсу реабілітації.. Дитина 

пройшла перший курс 

реабілітації. Здійснена оплата. 

Укладено договір по другому 

курсу реабілітації  

24.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2022 

30.05.2022-

10.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2022-

01.12.2022 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародна 

реабілітаційна клініка 

Козявкіна» 

 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародна 

реабілітаційна клініка 

Козявкіна» 

 9 

19 80/01.3-46 05.01.2022 Згідно заяви від 17.06.2022 

перенесення на 2023 р. 
     

20 100/01.3-46 05.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

На даний час батьки 

визначаються з іншою 

реабілітаційною  установою. 

  Фізична особа-підприємець 

Лупояд Ігор Костянтинович 

(«Спейс Клінік» Олени 

Кушнірської) 

 10 

21 150/01.3-46 06.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

Проведена оплата. 

11.07.2022 26.07.2022-

07.08.2022 

Комунальне підприємство 

Санаторій матері й дитини 

«Пролісок» 

 11 



22 153/01.3-46 06.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

Проведена оплата. 

13.06.2022 21.06.2022-

03.07.2022 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Відпочинково-Оздоровчий 

комплекс «Вернигора» 

 12 

23 160/01.3-46 10.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

Здійснена оплата. 

15.07.2022 01.08.2022-

12.08.2022 

Державний заклад «Український 

медичний центр реабілітації 

дітей з органічним ураженням 

нервової системи Міністерства 

охорони здоров’я України» 

 13 

24 176/01.3-46 10.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

Здійснена оплата. 

14.06.2022 20.06.2022-

04.07.2022 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Центр 

реальної інклюзії «Ерудит» 

 14 

25 185/01.3-46 10.01.2022 Згідно заяви від 25.07.2022 

перенесення на 2023 р. 
     

26 291/01.3-46 12.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

Здійснена оплата. 

27.07.022 15.08.2022-

28.08.2022 

Комунальне підприємство 

Санаторій матері й дитини 

«Пролісок» 

 15 

27 339/01.3-46 13.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла реабілітацію. 

10.03.2022 14.03.2022-

26.03.2022 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародна  

реабілітаційна клініка 

Козявкіна» 

 16 



Здійснена оплата.  
28 340/01.3-46 13.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. 

25.08.2022 17.10.2022-

27.10.2022 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародна 

реабілітаційна клініка 

Козявкіна» 

 17 

29 391/01.3-46 14.01.2022 Згідно заяви від 01.06.2022 

перенесення на 2023 р. 
     

30 397/01.3-46 14.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

27.07.2022 23.08.2022-

12.09.2022 

Комунальне підприємство 

Санаторій матері й дитини 

«Пролісок» 

 18 

31 415/01.3-46 17.01.2022 Згідно заяви від 26.05.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

32 427/01.3-46 17.01.2022 Згідно заяви від 17.06.2022 

перенесення на 2023 р. 
     

33 430/01.3-46 17.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла реабілітацію. 

Здійснена оплата. 

15.07.2022 08.08.2022-

18.08.2022 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародна  

реабілітаційна клініка 

Козявкіна» 

 19 

34 637/01.3-46 20.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла реабілітацію. 

Здійснена оплата. 

01.04.2022 18.04.2022-

29.04.2022 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародна  

реабілітаційна клініка 

Козявкіна» 

 20 

35 760/01.3-46 24.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 

25.08.2022 14.11.2022-

23.11.2022 

Одеський обласний благодійний 

фонд реабілітації дітей-інвалідів 

«Майбутнє» 

 21 



Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. 

36 771/01.3-46 24.01.2022 Згідно заяви від 29.07.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

37 780/01.3-46 24.01.2022 Згідно заяви від 03.08.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

38 863/01.3-46 25.01.2022 Згідно заяви від 03.08.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

39 887/01.3-46 25.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

Здійснена оплата. 

14.06.2022 05.07.2022-

17.07.2022 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Відпочинково-Оздоровчий 

комплекс «Вернигора» 

 22 

40 893/01.3-46 25.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

22.07.2022 05.09.2022-

14.09.2022 

Одеський обласний благодійний 

фонд реабілітації дітей-інвалідів 

«Майбутнє» 

 23 

41 971/01.3-46 26.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 
Отримано гарантійний лист.   

На даний час батьки 

визначаються з іншою 

реабілітаційною установою. 

  Комунальне некомерційне 

підприємство «Міський 

медичний центр проблем слуху 

та мовлення «СУВАГ» 

 24 

42 984/01.3-46 27.01.2022 Згідно заяви від 27.05.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

43 991/01.3-46 27.01.2022 Згідно заяви від 25.05.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

44 1062/01.3-46 28.01.2022 Згідно заяви від 06.06.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

45 1095/01.3-46 31.01.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 

25.08.2022 05.09.2022-

26.09.2022 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Липовецька 

обласна лікарня відновного 

лікування дітей з органічним 

ураженням центральної нервової 

 25 



Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір.   Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

системи, порушенням психіки і 

опорно-рухового апарату 

Вінницької обласної ради» 

46 1172/01.3-46 01.02.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 

Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір.  Дитина 

пройшла  реабілітацію.  

Здійснена оплата 

18.07.2022 08.08.2022-

29.08.2022 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Липовецька 

обласна лікарня відновного 

лікування дітей з органічним 

ураженням центральної нервової 

системи, порушенням психіки і 

опорно-рухового апарату 

Вінницької обласної ради» 

 26 

47 1248/01.3-46 02.02.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 

Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

Здійснена оплата. 

19.07.2022 08.08.2022-

29.08.2022 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Липовецька 

обласна лікарня відновного 

лікування дітей з органічним 

ураженням центральної нервової 

системи, порушенням психіки і 

опорно-рухового апарату 

Вінницької обласної ради» 

 27 

48 1259/01.3-46 02.02.2022 Згідно заяви від 01.08.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

49 1260/01.3-46 02.02.2022 Згідно заяви від 29.07.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

50 1304/01.3-46 03.02.2022 Згідно заяви від 20.07.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

51 1341/01.3-46 04.02.2022 Згідно заяви від 25.07.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

52 1361/01.3-46 07.02.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності  укласти  договір. 

Отримано гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

06.09.2022 12.09.2022-

23.09.2022 

Державний заклад «Український 

медичний центр реабілітації 

дітей з органічним ураженням 

нервової системи Міністерства 

охорони здоров’я України» 

 28 

53 1498/01.3-46 09.02.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 

Отримано  гарантійний лист. 

Укладено договір. Дитина 

пройшла  реабілітацію. 

01.09.2022 13.09.2022-

21.09.2022 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Відпочинково-Оздоровчий 

комплекс «Вернигора» 

 29 



54 1518/01.3-46 09.02.2022 Згідно заяви від 01.08.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

55 1622/01.3-46 14.0.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір.  

  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародна  

реабілітаційна клініка 

Козявкіна» 

 30 

56 1812/01.3-46 18.02.2022 Згідно заяви від 30.09.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

57 2503/01.3-46 18.04.2022 Згідно заяви від 16.09.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

58 3772/01.3-46 31.05.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 

Отримано  гарантійний лист.  

  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Відпочинково-Оздоровчий 

комплекс «Вернигора» 

 31 

59 4235/01.3-46 08.06.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір.  

  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Міжнародна  

реабілітаційна клініка 

Козявкіна» 

 32 

60 5293/01.3-46 27.06.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір.  

  Фізична особа-підприємець 

Бодягіна Олена Юріївна 

 33 

61 5830/01.3-46 05.07.2022 Батьки визначаються з  

реабілітаційною установою. 
    34 

62 7662/01.3-46 29.07.2022 Направлено запит щодо 

підтвердження строків 

проведення та вартості 

реабілітаційних послуг, 

готовності укласти договір. 

Отримано  гарантійний лист. 

  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Відпочинково-Оздоровчий 

комплекс «Вернигора» 

 35 

63 8121/01.3-46 03.08.2022 Згідно заяви від 29.09.2022 

перенесено на 2023 р. 
     

64 12316/01.3-46 30.09.2022 Батьки визначаються з 

реабілітаційною установою. 
    36 

 


