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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноТ послуги (УСЗ -а9)

признАчЕння грошовоi копвнсАщIi:
BAPTOCTI проiзду до сАнАторно_куротного зАклдду I ндздд осоБдм

з IнвАлIднIстЮ внАслIДок вIЙНи тА прирIвНяниМ до ниХ ОСОБАМ;
ОСОБАМ З IНВ_АЛIДНIСТЮ ЗАМIСТЪ CAHATopHo-KypoTHoi путIвки;

BAPTOCTI ПРОiЗДУ ДО САНАТОРНО-КУРОТНОГО ЗАКЛАДУ (ВIДЛЛЕННЯ
СПIНАЛЬНОГО ПРОФIЛЮ) I НАЗАД ОСОБАМ, ЯКI СУПРОВОДЙУЮТЬ ОСIБ З
IНВАЛIДНIСТЮ I ТА II ГРУПИ З НАСЛIДКАМИ ТРАВМ I ЗДХВОРЮВДННЯМИ
ХРЕБТА ТА СПИННОГО МОЗКУ; BAPTOCTI САМОСТIЙНОГО СДНДТОРНО-

КУРОТНОГО ЛIКУВАНtlЯ ОСIБ З IHBAJl HICTIс)
Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання
адмiнiстративних послуг
(найменування,
мiсцезнаходження, режим
роботи, телефон, адреса
електронноТ пошти та
вебсайту)

Управлiння соцiального захисту населення Долинсько'r' РМ

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. {олина, вул, Грушевського, 18
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- 1 6:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятниця: 08:00-15:00
субота, недiля - вихiдний день
телефон:
ел, пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com
www. cnap.dolyna. if.ua

Перелiк документiв,
необхiдних для отримання
алмiнiстративноi посJryги

1. Заява особи з iнвалiднiстю про виплаiу кЫпБffiГ
2. Медична довiдка за формою 070lo
3. Щокумент про сплату повноi BapTocTi санаторно-курортноi
путiвки.(тiльки для виплати грошовоi компенсiцii за Ьамостiйне
лiкування)
4. Копiя довiдки МСЕК.
5. Копiя посвiдчення особио ЩО пiдтзgрЛжуе ir належнiсть до
категорii громадян (пенсiйне посвiлчення\.

Порядок r,a спосiб
подання докуменr,iво
необхiдних для отримання
посJIуги

у паперовlй формl документи подаються заявником особисто
або його представником (законним представником) або
надсилаються поштою.

ьезоплатно.
т

Платнiсть (безоплатнiсть)
Uтрок надання
адмiнiстративноi послуги :

Результат надання
адмiнiстративноi послyги

lовlдомлення про призначення грошовоi допомоги i виплату
,ри поступленнi коштiвп



можливi способи
отримання вhповiдi

Повiдомлення про призначення /не призначення допомоги.

Акти законодавства, що
реryлюють порядок та
умови надання
алмiнiстративноi послуги

1. Закон УкраiЪи uПро реабiлiтаuiю осiб з iнвалiднiстю в
YKpaTHi>
2. Порядок виплати деяким категорiям осiб з iнвалiднiстю
грошовоТ компенсацii замiсть санаторно-курортного
лiкування та BapтocTi самостiйного санаторно-курортного
лiкування затвердженого постановою КМУ вiд
07.02.2007р. Nчl50, постанова КМУ вiд l7.0б.2004 J\Ъ785

<Про затвердження Порядку виплати грошовоi компенсацii
BapTocTi санаторно-курортного лiкування деяким


