
ПОГОДЖЕНО  

 

Голова  Богородчанської  

селищної ради 

_____________________Р.Д.Заремба 

«______»_______________________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Начальник управління соціального  

захисту населення   

Богородчанської райдержадміністрації 

______________________Л.Б.Дмитришин 

«______»_______________________ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

 адміністративної послуги  

„ ВИПЛАТИ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗАМІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ 

ПУТІВКИ ТА ВАРТОСТІ САМОСТІЙНОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛІКУВАННЯ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВІД ЗАГАЛЬНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 

ТА З ДИТИНСТВА” 

(назва адміністративної послуги)  

Управління соціального захисту населення Богородчанської РДА 

(суб’єкт надання адміністративних послуг) 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» Богородчанської селищної 

ради/ виконавчий орган селищної ради територіальної громади, в якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта звернення 

1 Місце подання документів 

та отримання результату 

послуги 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради  

Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, 

селище Богородчани, вулиця Шевченка, 66 

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок: з 9.00 до 16.00 

Вівторок: з 9.00 до 16.00 

Середа: з 9.00 до 16.00 

Четвер: з 9.00 до 20.00 

П’ятниця: з 9.00 до 15.00  

Без перерви на обід 

Субота, неділя – вихідні дні.  

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

e-mail: boho-cnap2021@ukr.net 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 року №875-ХІI  

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 №150  

„Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям 

осіб з інвалідністю грошової компенсації замість 

санаторно-курортної путівки та вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування” 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 №150  

„Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям 

осіб з інвалідністю грошової компенсації замість 

санаторно-курортної путівки та вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування” 

8 Перелік необхідних 

документів 

 Для виплати грошової компенсації за путівку та за 

самостійне лікування є такі документи: 

mailto:cnap2021@ukr.net


1) заява особи з інвалідністю про виплату грошової 

компенсації; 

2) медична довідка за формою 070/о щодо необхідності 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням; 

3) документ про сплату повної вартості санаторно-

курортної путівки строком санаторно-курортного лікування 

не менш як 18 днів, що засвідчує проходження особою з 

інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для 

виплати грошової компенсації за самостійне лікування); 

4) посвідчення особи з інвалідністю. 

9 Спосіб подання документів  Заява з необхідними документами для виплати грошової 

компенсації за путівку та за самостійне лікування 

приймаються від осіб з інвалідністю. 

10 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

11 Строк надання  Протягом бюджетного року, по мірі надходження 

фінансування 

12 Перелік підстав для відмови у 

наданні  

1.Поданий неповний пакет документів. 

2.Подані  недостовірні дані. 

 3.Відсутні підстави для виплати. 
 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Призначення виплати компенсації/ відмова у виплаті компенсації 

14 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Компенсацію можна отримати через поштове відділення зв’язку 

або через уповноважені банки, визначені в установленому 

порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


