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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 “ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ 

(ПУТІВКАМИ) ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ 

ЗАКОНІВ УКРАЇНИ “ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ” ТА “ПРО ЖЕРВИ НАЦИСТСЬКИХ 

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ” 

(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 Закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII та „Про 

жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000 

№ 1584-ІІІ 

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 

№ 187 „Про затвердження Порядку забезпечення 

санаторно-курортними путівками деяких категорій 

громадян структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, районних у м. 

Києві держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх утворення  (крім 

м. Києва) рад”;  

постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 

№110 „Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-

курортними путівками, та внесення змін до порядків, 

mailto:boho-cnap2021@ukr.net


затверджених постановами Кабінету Міністрів України 

від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. 

№200”;  

постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 

№633 „Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187”;  

постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 

№147 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України” 

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;  

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

06.02.2008  №56 „Про затвердження клінічних 

протоколів санаторно-курортного лікування в 

санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного 

профілю) для дорослого населення” 

7 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстава для отримання 

адміністративної послуги  

Наявність медичних показань для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та 

осіб, на яких поширюється дія Законів України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

та „Про жертви нацистських переслідувань”. 

 

Особи, зазначені у пункті 2 вищевказаного Порядку, 

повинні перебувати на обліку для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням в органах соціального 

захисту населення за місцем їх реєстрації, а саме: 

-інваліди війни та інваліди, зазначені у статті 6-2 

Закону України "Про жертви  нацистських 

переслідувань" ; 

- інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню 

участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років та війни 1945 року з 

імперіалістичною Японією; 

- учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6-1  

Закону України "Про жертви  нацистських 

переслідувань" ; 

- учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років та війни 1945 року з 

імперіалістичною Японією, яким виповнилось 85 років 

і більше; 

- учасники війни та особи на яких поширюється дія  

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та особи, зазначені у статтях 6-3 і 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ8010.html
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6-4 Закону України  "Про жертви нацистських 

переслідувань". 

9 Перелік  документів 

необхідних для надання 

(отримання) 

адміністративної послуги  

 

1.Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики (про 

забезпечення путівкою 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 за Формою 070/о. 

5. Копія посвідчення особи, що підтверджує належність 

до даної категорії осіб, які мають право на пільги 

визначені Законами України "Про статус   ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви 

нацистських переслідувань". Копія трудової книжки 

(для непрацюючих осіб). 

 

10 Спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Заява та документи, необхідні для взяття на облік для 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням 

(путівками) ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Законів України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та 

„Про жертви нацистських переслідувань”, 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  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

12 Строк надання 

адміністративної послуги, а 

також строк здійснення дій, 

прийняття рішень у процесі 

надання послуги  

Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з 

інвалідністю, зазначені у статті 62 Закону України „Про 

жертви нацистських переслідувань” забезпечуються 

путівками строком на 18-21 день позачергово щороку 

(із січня по грудень); 

особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які 

брали безпосередню участь у бойових діях під час 

Другої світової війни, безоплатно забезпечуються 

санаторно-курортним лікуванням строком на 18-21 

день першочергово з числа позачерговиків щороку (із 

січня до грудня); 

учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 61 

Закону України „Про жертви нацистських 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14#n106
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переслідувань”, забезпечуються путівками строком на 

18-21 день не частіше ніж один раз на рік; 

учасники бойових дій у період Другої світової війни, 

яким виповнилося 85 років і більше, забезпечуються 

путівками строком на 18-21 день позачергово щороку 

(із січня до грудня); 

учасники війни, особи, на яких поширюється чинність 

Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та особи, зазначені у статтях 63 і 

64 Закону України „Про жертви нацистських 

переслідувань”, забезпечуються путівками строком на 

18-21 день не частіше ніж один раз на два роки 

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 

та місцевих бюджетах 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. 

15 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Отримання путівки   за повідомленням в управління 

соціального захисту населення під особистий підпис 

16 Примітка  Повідомлення про надходження санаторно-курортної 

путівки із зазначенням часу та місця отримання 

здійснюється в телефонному режимі, письмово або 

іншим способом, що не суперечить чинному 

законодавству. 

Копії документів звіряються з оригіналами  та 

завіряються. 
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