
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської ради

від « 18 » січня 2021 року № 05-Р

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

                  БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Виплата грошової компенсації вартості проїзду 
до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю)
і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з

наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку

1 Місце знаходження 

1) управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 
за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 2, кабінет 301;
2) приймально-консультаційний пункт в приміщенні Управління 
адміністративних послуг за адресою: вул. Леваневського, буд. 34

2
Інформація щодо 
режиму роботи

Режим роботи в приміщенні управління:
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 

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

Телефони: 04563 5-34-93 приймальна 
                   04563 5-16-55 (кабінет 301)
E-mail: uszn@bc-rada.gov.ua, Сайт: http://uszn.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання 
адміністративної послуги соціального характеру

4 Закони України
Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні"

5
Акти Кабінету 
Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 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"

6
Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Бюджетний кодекс України

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

7
Підстава для 
отримання 

Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками
травм  і  захворюваннями  хребта  та  спинного  мозку  до  санаторіїв
(відділень) спінального профілю

8 Перелік необхідних - заява про виплату компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного
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документів

закладу і назад;
- посвідчення особи з інвалідністю, що підтверджує належність до даної 

категорії осіб;
- документ, що засвідчує проходження особою з інвалідністю санаторно-

курортного лікування;
- проїзні квитки, що засвідчують проїзд до санаторно-курортного закладу 

і назад та оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства;
- паспорт громадянина України

9
Спосіб подання 
документів 

Заява та документи подаються заявником

10
Платність 
(безоплатність) 
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно 

11
Строк надання 
послуги 

Компенсація вартості проїзду виплачується при надходженні  коштів та у
межах видатків, передбачених у державному бюджеті на такі цілі 

12
Перелік підстав для 
відмови у наданні 

Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі

13

Результат надання 
адміністративної 
послуги соціального 
характеру

Отримання компенсація вартості проїзду

14 Примітка

Особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи до санаторіїв
(відділень) спінального профілю, путівки не видаються, лише оплачується
проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотному напрямку) у транспорті
загального  користування  (залізничному  та  автомобільному)  згідно  з
поданими  проїзними  квитками.  У  випадку  проїзду  залізничним
транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні


