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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноТ послуг (УС З-36)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО_КУРОРТНИМ ЛIКУВАННЯМ (ПУТIВКАМИ)
громАдян, якI пострАждАли внАслIдок чорноБильськоi

кАтАстроФи, шляхом нАдАння щорIчноi грошовоi допомоги для
КОМПЕНСАЦIi BAPTOCTI ПУТIВОК ЧЕРЕЗ БЕЗГОТIВКОВЕ ПЕРЕРАХУВАННЯ

САНАТОРНО_КУРОРТНИМ ЗАКЛШОМ

соцiальн

Суб'скт надання
адмiнiстративно[
послуги

Щентр надання
адмiнiстративних послуг
(найменування,
мiсцезнаходження, режим
роботи, телефон, адреса
електронноi пошти та
вебсайry)

Управлiння соцiального захисту населення Щолинськоi РЩА

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. Щолина, 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

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

Медичнi рекомендацii, що визначають право осiб з

iнва-гliднiстю на забезпечення санаторно-курортним
лiкуванням

Перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги

l. Заява для взяття на облiк за формою, затвердженою
Мiнсоцполiтики iз зазначенням бажаного санаторно-
курортного закладу та пори року заiзлу;
2. Копiя паспорта старого зршка (сторiнки |,2 та з вiдмiткою
про реестрацiю мiсця проживання) або копiю паспорта у формi
ID-картки та довiдка про Micue ресстрацii зiulвника.
З,,.Щовiдка для одержання путiвки на санаторно-курортне
лiкування за формою 070/о;
4. Копiя посвiдчення пiльговика (iз вкладкою)

Порядок та спосiб
подання документiво
необхhних для отримання
адмiнiстративноi послуги

У паперовiй формi документи подаються заявником особисто
або його представником (законним представником) або
надсилаються поштою.

Платнiсть (безоплатнiсть) Безоплатно.
Строк надання
адмiнiстративноi послуги :

У порядку черговостi подання заJIв та медичних рекомендацiй
в межах бюджетних призначень (щорiчно)

Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або виплата
грошовоi компенсацii замiсть путiвки



можливi способи
отримання вiдповiдi
(результаry)

Акти законодавства, що
реryлюють порядок та
умови надання
адмiнiстративноТ послуги

l. Закон Украiни <Про статус i соцiальний захист
громадян, якi постражд€lJIи внасл iдок Чорнобил ьськоТ
катастрофи> (пункт 4 частини першоТ ст.. 20, ryнкг 10
частини третьоТ ст.. 30)

2. Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи:
-вiд 20.09.2005 Ns93б <Про затвердження Порядку
використання коштiв державного бюджету для виконаннJI
програм, пов'язаних iз соцiальним захистом громадян, якi
постражД€Lли внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи>;
-вiд 23.11.2016 JЪ854 <!еякi питання санаторно-
курортного лiкування та вiдпочинку громадян, якi
постражд€чIи внасл iдок Чорнобильськоi катастрофи> вiд
08.11 .2017 J\Ъ838 <Про розмiр середньоТ BapTocTi путiвки
для виплати грошовоТ компенсацiТ замiсть путiвки
громадя н, я Ki постражд€lJIи внаслiдок ЧорнобильськоI
катастрофи>
-вiд 25.0 |.20118 J\b3 1 <Про встановлення розмiру грошовоi
допомоги для компенсацii BapTocTi путiвок санаторно-
курортним закJIадом i закладом оздоровлення та
вiдпочинку у 20l8 рочi>
3. Наказ MiHicTepcTBa соцiа.гtьноТ полiтики УкраТни вiд
22.0|.20l8 року JФ73 <Про затвердження форм документiв
щодо забезпечення структурними пiдроздiлами з питань
соцiального захисту населення санаторно- курортни м
лiкуванням осiб пiльгових категорiй), зареестрований в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи IЗ.02.2018 року за
J\ъ l6313 1615

Повiдомлення в телефонному режимi за 10 календар""х дrЬ
до початку надання послуг та видача особисто заявниковi в
трьох примiрниках договору про надання послуг з санаторно-
курортного лiкування за бюджетнi кошти або виплата
компецсацii замiсть путiвки на банкiвський


