
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

“ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ (ПУТІВКАМИ) 

ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ, ШЛЯХОМ НАДАННЯ ЩОРІЧНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ 

КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ ПУТІВОК  ЧЕРЕЗ БЕЗГОТІВКОВЕ ПЕРЕРАХУВАННЯ 

САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЗАКЛАДАМ” 

       (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  
 

mail: boho-cnap2021@ukr.net  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України  Закон України „Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” від28.02.1991 №796-XII 

5 Акти Кабінету Міністрів 

України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.11.2016 № 854 "Деякі питання санаторно-

курортного лікування та відпочинку громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

(зі змінами) 
 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

наказ Міністерства соціальної політики від 

22.01.2018  №73 „Про затвердження форм 

документів щодо забезпечення структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення 

санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових 

категорій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 13.02.2018 за № 163/31615 

7 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування 

 

             ПОГОДЖЕНО  

Голова Богородчанської селищної ради  

 

______________________ Р.Д.Заремба 

«______»_________________2021 рік 

                ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник управління  соціального 

захисту населення  Богородчанської 

райдержадміністрації 

____________________Л.Б.Дмитришин 

«______»___________________2021 рік 
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Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстава для отримання 

адміністративної послуги  

Взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом 

надання грошової допомоги громадян, віднесених до 

категорії 1, визначених статтею 20 Закону України " 

Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи " 

9 Перелік  документів 

необхідних для надання 

(отримання) адміністративної 

послуги 

1. Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики 

(про взяття на облік для отримання путівки на 

санаторно-курортне лікування яка подається за 

зареєстрованим місцем проживання 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. медична довідка для одержання путівки на 

санаторно-курортне лікування за формою 070/о; 

5. копія посвідчення громадянина, віднесеного до 

категорії 1. 

10 Спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Заява та документи, необхідні для призначення 

компенсації, 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 

(з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису)   (у разі технічної можливості) 

11 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Адміністративна послуга надається безоплатно 

12 Строк надання 

адміністративної послуги, а 

також строк здійснення дій, 

прийняття рішень у процесі 

надання послуги 

Громадяни, віднесені до 1 категорії, забезпечуються 

путівками шляхом надання грошової допомоги 

відповідно до медичних показань у порядку 

черговості в межах бюджетних призначень протягом 

календарного року. 

Путівки на лікування видаються, не пізніше ніж за 

10 днів до початку лікування при поступлення 

коштів 

13 Перелік підстав для відмови 

(призупинення) у наданні 

адміністративної послуги 

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 

Видача/відмова у видачі путівки за місцем 

перебування на обліку, в порядку черговості по мірі 

закупівлі путівок в межах виділених коштів. 
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15 Способи отримання відповіді 

(результату) 

 Надання щорічної грошової допомоги громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, для компенсації вартості путівок через 

безготівкове перерахування санаторно-курортним 

закладам  

16 Примітка Копії документів звіряються з оригіналами  та 

завіряються. 

 


