ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Згідно з вимогами ISO 9001:2015
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Бердянської міської ради
Відділ з питань реабілітації, соціального обслуговування інвалідів,
ветеранів війни та праці, потерпілих внаслідок Чорнобильської
катастрофи
вул. Захисників України, 27/34, м. Бердянськ
Час прийому:
понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45,без перерви на обід.
тел. (06153) 3 61 64, socpro@bmr.gov.ua, веб-сторінка: bmr.gov.ua
(розділ «Соціальний захист»)
Дійсна з 01.06.2018
Укладач ____________________________Чорна О.А.
Начальник управління________________Токмань Н.А.
Шифр
Назва послуги
№ послуги
Взяття на облік щодо забезпечення санаторноВСО-УП
011
курортними путівками деяких категорій громадян.
І. Платність: безоплатно.
IІ. Необхідні документи:
1. Заява встановленого зразку (зразок 1).
2. Медична довідка за формою № 070-0 щодо необхідності забезпечення санаторнокурортним лікуванням.
3. Посвідчення особи, що підтверджує її належність до пільгової категорії громадян.
4. Довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності (при наявності).
5. Для пільговика, який працює (навчається) довідка з місця роботи (навчання) про те, що він
протягом одного (двох) років (залежно від пільги) не одержував санаторно-курортної
путівки.
При собі мати паспорт, трудову книжку.
ІІІ. Строк надання послуги:
Взяття на облік відбувається в день звернення із заявою на забезпечення санаторнокурортним лікуванням.
IV. Результат надання послуги:
Отримання відривного талону про взяття на облік для забезпечення безоплатною санаторнокурортною путівкою.
V. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються особисто до кабінету № 3 управління праці та соціального захисту
населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю.
VІ. Способи отримання відповіді:
Запрошення для забезпечення путівкою здійснюється в телефонному режимі або
направляється повідомлення через поштове відділення в порядку черговості в межах коштів,
передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік.
VІІ. Підстава:
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку
забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці
та соціального захисту населення», постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №
200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторнокурортним лікуванням», постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
забезпечення деяких інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до
порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р.
№187 і від 31 березня 2015 р. № 200», наказ Міністерства праці та соціальної політики
України від 25.12.1997 № 42 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання,
розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих
установ в органах соціального захисту населення України»

