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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУТІВКАМИ НА САНАРОТНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ ОСІБ, 

ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА 

ЯКИМ УСТАНОВЛЕНО СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ  ЧИ ОСОБИ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ   

  (назва адміністративної послуги) 

 
Управління соціального захисту населення Богородчанської райдержадміністрації  

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги/центр надання 

адміністративної послуги/ виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади  

1 Місцезнаходження Управління «Центр надання адміністративних 

послуг» Богородчанської селищної ради 

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,  

смт. Богородчани, вул. Шевченка, 66 

 

2 Інформація щодо режиму 

роботи  
понеділок-середа з 9.00 до 16.00 

четвер з 9.00 до 20.00 

п’ятниця з 8.00 до 15.00 

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 статус ветеранів війни, гарантії  

їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII 

5 Акти Кабінету Міністрів України  постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 

2015 року № 200 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях санаторно-

курортним лікуванням» 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій  та внутрішньо переміщених 

осіб України від 17.02.2020  №38 „Про затвердження 

форм документів щодо забезпечення структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення 

санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових 

mailto:boho-cnap2021@ukr.net
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категорій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 27.02.2020 за  №219/34502. 

7 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстава для отримання Для одержання путівки особи, повинні перебувати на 

обліку в органах соціального захисту населення за 

зареєстрованим місцем проживання, а для внутрішньо 

переміщених осіб - за фактичним місцем проживання 

відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи. 

 

9 Перелік необхідних документів  Для взяття на облік на санаторно-курортне лікування 

особа, чи її законний представник подають: 

1. заява за формою, затвердженою Мінветеранів (про 

забезпечення путівкою на санаторно-курортне 

лікування яка подається за зареєстрованим місцем 

проживання особи а для внутрішньо переміщених 

осіб - за фактичним місцем проживання відповідно 

до довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи.) ;  
2 копія паспорта; 

3. копія довідки про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків або серія 

та номер паспорта з відміткою про відмову від 

прийняття такого номера; 

4. медичну довідку лікувальної установи за формою 

№ 070/о,  

5. копію відповідного посвідчення, а учасники 

бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та 

учасники війни - також копію військового квитка (за 

наявності) ; 

6. копію документа, що підтверджує безпосередню 

участь (забезпечення проведення) особи в 

антитерористичній операції чи заходах із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримуванні збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях (у разі 

відсутності у посвідченні ветерана війни посилання 

на норму Закону, відповідно до якої установлено 

статус). 

10 Спосіб подання документів Заява та документи, необхідні для взяття на облік для 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

(путівками) подаються: 

особою суб’єкту надання адміністративної послуги 

через уповноважених осіб виконавчого органу 

сільської, селищної ради відповідної територіальної 

громади; посадових осіб центру надання 

адміністративних послуг; 

поштою або в електронній формі через офіційний 

веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним 

інформаційні системи органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, або Єдиний 

державний веб-портал електронних послуг 
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(з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису)  (у разі технічної можливості) 

11 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

12 Строк надання адміністративної 

послуги 

Путівки на лікування видаються, не пізніше ніж за 10 

днів до початку лікування. 

     Забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

здійснюється у порядку черговості. 

 

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору 

санаторно-курортного закладу відповідного профілю 

лікування, путівки які оплачуються за рахунок коштів 

державного бюджету. 

 

13 Перелік підстав для відмови у 

наданні  

Подання документів до заяви не в повному обсязі; 

заява подана особою, яка не має права на взяття на 

облік для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням; 

забезпечення путівками осіб здійснюється в межах 

коштів, передбачених на зазначену мету в 

державному бюджеті на поточний рік 

14 Результат надання 

адміністративної послуги 

Забезпечення санаторно-курортною путівкою / 

відмова забезпечені санаторно-курортною путівкою 

15 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Путівки (тристоронні угоди) видаються особисто,  

або через законного представника за що вони 

розписуються у відповідних документах 

16 Примітка Копії документів звіряються з оригіналами  та 

завіряються 

 


