
адміністративної послуги соціального характеру

„ Організація санаторно-курортного лікування ”

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги соціального характеру/
центр надання адміністративних послуг соціального характеру/ виконавчий орган ради

об’єднаної територіальної громади
1 Місцезнаходження 1) Управління  соціального  захисту  населення

Білоцерківської  міської  ради  за  адресою:  09100,
м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, буд. 2, к. 303-304
2) Приймально-консультаційний  пункт  в  приміщенні
Управління  адміністративних  послуг  за  адресою:
вул. Леваневського, 34

2 Інформація  щодо  режиму
роботи 

Режим  роботи  управління  соціального  захисту
населення Білоцерківської міської ради:
понеділок - четвер  з 8.30 до 13.00 год., 
Режим  роботи  приймально-консультаційного  пункту
(вул. Леваневського, 34):
понеділок  -  п’ятниця   з  9.00  до  17.00  год.,  обідня
перерва з 13.00 до 14.00 год.

3 Телефон  /  факс,  електронна
адреса, офіційний веб-сайт 

Тел. 5-59-82,
E-mail: uszn@bc-rada.gov.ua, 
Адреса сайту: http://uszn.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
соціального характеру

4 Закони України Закон  України  «Про  статус  і  соціальний  захист
громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи»;
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;
Закон  України  «Про  жертви  нацистських
переслідувань»;
Закон України «Про  реабілітацію осіб з інвалідністю в
Україні».

5 Акти  Кабінету  Міністрів
України та інших органів

постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2016 року № 854 «Деякі питання санаторно-курортного
лікування  та  відпочинку  громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 
постанова Кабінету Міністрів  України від 20  вересня
2005  року  №  936  «Про  затвердження  Порядку
використання  коштів  державного  бюджету  для
виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF
http://uszn.org.ua/
mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
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громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи»;
постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  22  лютого
2006  року  №  187  «Про  затвердження  Порядку
забезпечення санаторно-курортними путівками деяких
категорій  громадян  структурними  підрозділами  з
питань  соціального  захисту  населення  районних,
районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчими органами міських рад»;
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»;
наказ  Міністерства  соціальної  політики  України  від
22.01.2018  р.  №  73  «Про  затвердження  форм
документів  щодо  забезпечення  структурними
підрозділами з  питань  соціального  захисту населення
санаторно-курортним  лікуванням  осіб  пільгових
категорій»;
наказ  Міністерства  соціальної  політики  України
від 24 травня 2017 року «Про затвердження переліку
базових послуг, які входять до вартості путівки».
рішення  виконавчого  комітету Білоцерківської  міської
ради від 13 лютого 2018 року №69 «Про організаційні
заходи  щодо  реалізації  Програми  надання  окремих
видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018
– 2020 роки».

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

6 Підстава для отримання Рекомендація відбіркової лікарської комісії лікарняного
закладу;
Наявність відповідного статусу.

7 Перелік  необхідних
документів

Заява  за  зразком  згідно  з  наказом  Міністерства
соціальної політики України  від 22.01.2018 р. № 73;
Медична довідка (форма 070/о);
Копія посвідчення що підтверджує статус особи;
Копії 1,2,11 сторінок паспорта;
Копія  свідоцтва  про  народження  (для  дитини  з
інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи);
Копія  висновку  МСЕК  (для  осіб  з  інвалідністю
загального захворювання/внаслідок війни);
Копія  документа,  що  підтверджує  безпосереднє
залучення до антитерористичної операції;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF
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Копія військового квитка (для учасників АТО/ООС);
Довідка з місця роботи про те, що особа не отримувала
путівку  за  місцем  роботи  (для  працюючих,  крім
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи);
Довідка про те, що громадянин не перебуває на обліку
для  забезпечення  за  зареєстрованим  місцем
проживання  (для  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,  у  разі  відмінності
зареєстрованого та фактичного місця проживання).

                                                           

Рекомендується:  вчасне  поновлення  довідки  для
одержання путівки (форма 070-о).

8 Спосіб подання документів Заява та документи подаються заявником особисто або
уповноваженою ним особою у паперовій формі

9 Платність  (безоплатність)
надання 

Послуга надається безоплатно

10 Строк надання У  порядку  черговості  написання  заяв  в  межах
бюджетних призначень.

11 Перелік підстав для відмови у
наданні 

Відсутність фінансування;
Не поновлення довідки для одержання путівки (форма
070);
Втрата/зміна статусу.

12 Результат  надання
адміністративної  послуги
соціального характеру

Отримання  путівки/укладення  тристороннього
договору з обраним заявником закладом оздоровлення.

13 Способи отримання відповіді
(результату)

Особисто заявником/законним представником.


