
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального 

захисту населення Калуської 

районної державної 

адміністрації  

від  19.03.2021 № 26 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги 00227 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОТНИМ ЛІКУВАННЯМ (ПУТІВКАМИ) ОСІБ, 

ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, 

ТА ЯКИМ УСТАНОВЛЕНО СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ 

ЧИ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ 
 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання 

адміністративних послуг 

1 Суб’єкт надання 

адміністративної  

послуги 

Відділ адміністративного забезпечення №1, №2 управління 

соціального захисту населення Калуської РДА 

2 Центр надання 

адміністративних послуг 

(найменування, 

місцезнаходження, режим 

роботи, телефон, адреса 

електронної пошти та 

вебсайту) 

 

Управління надання адміністративних послуг 

м. Долина, вул. Грушевського, 18 

Режим роботи: 

понеділок-середа: 09:00-16:00 
четвер: 09:00-20:00 

п’ятниця: 08:00-15:00 

субота, неділя – вихідний день 

        Віддалені робочі місця адміністраторів 

вул. Центральна, 85 с. Белеїв 

вул. Шевченка, 5а, с. Велика Тур’я 

вул. Шевченка, 22 с. Гериня 

вул. Шевченка, 19 с. Гошів 

вул. Івана Франка, 303а, с. Грабів  

вул. Шевченка, 81а  с. Княжолука 

вул. Шевченка, 103а с. Лоп’янка  

вул. Тур’янська, 40 с. Мала Тур’я  

вул. Шевченка, 33 с. Надіїв 

вул. Новичка, 15 с. Новичка 

вул. Шевченка, 64 с. Оболоння 

вул. Голейко, 7 с. Рахиня 

вул. Центральна, 22, с. Солуків  

вул. Шевченка, 71 с. Тростянець 

вул. Миру, 53 с. Тяпче 

вул. Шевченка, 92 с. Яворів 

вул. Шевченка, 4 с. Якубів 

Режим роботи:  

Понеділок - четвер з 08:00 год. до 16:00 год 

п’ятниця з 08:00 год. до 15:00 год. 

перерва на обід з 12:00 год. до 13:00 год.  

субота, неділя - вихідні 

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний вебсайт  

телефон: 2-50-53, 0987344643 

ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com 

www.cnap.dolyna.if.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

http://www.cnap.dolyna.if.ua/
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4 Закони України Закон України „Про житлово-комунальні послуги”                      

від 09.11.2017 № 2189-VIII  

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Положення про порядок призначення житлових субсидій, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України                  

від 21.10.1995 № 848 (зі змінами) (далі – Положення) 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 

02.05.2018 № 604 „Про затвердження форми Заяви про 

призначення та надання житлової субсидії у грошовій 

формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які 

звернулися за призначенням житлової субсидії”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.05.2018 

за № 548/32000 (зі змінами) 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Звернення громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які проживають у житлових приміщеннях 

(будинках) і на законних підставах перебувають на 

території України 

8 Перелік необхідних 

документів 

1. Заява затверджена наказом Мінсоцполітики 

2. Копія паспорта старого зразка (сторінки 1, 2 та з 

відміткою про реєстрацію місця проживання) або копію 

паспорта у формі ID-картки та довідка про місце реєстрації 

заявника. 

3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру 

(копія) 

4. Медична довідка №070/о. 

5. Копія документа, що підтверджує безпосередню участь 

(забезпечення проведення) особи в антитерористичній 

операції. 

6. Копія посвідчення «Учасник війни, «Учасник бойових 

дій», «Інвалід війни». 

7. Копія військового квитка (за наявності) 

8. Для осіб з інвалідністю І групи заключення ЛКК що 

необхідний супровід при санаторно-курортному лікуванні 

9 Спосіб подання документів  Особисте звернення заявника або законного 

представника. 

10 Платність (безоплатність) 

надання  

Безоплатно 

 

11 Строк надання  У місячний строк 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Повідомлення про взяття на облік в порядку черговості 

згідно з медичними рекомендаціями 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто або поштою 

 

 


