ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
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 Запорізька обл.
тел.(06153) 3-56-87 socpro@bmr.gov.ua
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист

Шифр
ВСО-УП

Режим роботи: понеділок-четвер з 8.00 до 17.00,
п’ятниця та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45
без перерви на обід.
Укладач___________________________
О.А.Чорна
Начальник управління праці та
соціального захисту населення_____________Н.А.Токмань
Дійсна з 01.06.2017
Назва послуги
№ послуги
Взяття на облік щодо забезпечення санаторно-курортними
011
путівками деяких категорій громадян.

Підстава:
Конституція України, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії війни, гарантії їх
соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», Закон України
«Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», 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 санаторно-курортним 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 лікувальнооздоровчих установ в органах соціального захисту населення України»
І. Необхідні документи:
1. Заява встановленого зразку (Ф-001/ВСО-УП-011).
2. Медична довідка за формою № 070-0 щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним
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.
ІІ. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються особисто до управління праці та соціального захисту населення за
зареєстрованим місцем проживання.
ІІІ. Умови чи підстави:
Право на безоплатним забезпеченням санаторно-курортним лікуванням мають:
- інваліди війни позачергово щороку (із січня по грудень);
- учасники бойових дій щороку (із січня по грудень);
- військовослужбовці строкової служби з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щороку (із січня по грудень);
- учасники війни один раз на два роки;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни один раз на два роки;
- колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні
концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами
позачергово щороку (із січня по грудень);

- колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні
концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які
народилися в зазначених місцях примусового їх батьків щороку (із січня по грудень);
- колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання один раз
на два роки;
- дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами
один раз на два роки;
- особи, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним
захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних
рекомендацій у порядку черговості в міру надходження путівок;
- особи з інвалідністю у порядку черговості в міру надходження путівок.
Крім осіб, яких визнано ветеранами відповідно до Закону України „Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист”, та військовослужбовців і членів їх сімей та осіб, які отримують пенсію відповідно до
Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб”, особи, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, дітейінвалідів.
ІV. Оплата:
безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
Взяття на облік відбувається в день звернення із заявою на забезпечення санаторно-курортним
лікуванням.
VI. Результат надання послуги:
Отримання відривного талону про взяття на облік для забезпечення безоплатною санаторнокурортною путівкою.
VIІ. Спосіб 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.
VIII. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

