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ВСО-УП

Грошова компенсація вартості санаторно-курортного
лікування деяким категоріям громадян

012

Підстава:
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України
«Про жертви нацистських переслідувань», Закон України «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», постанова Кабінету
Міністрів України від 17.06.2004 №785 «Про затвердження Порядку виплати грошової
компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян», накази
Міністерства соціальної політики України «Про встановлення середньої вартості санаторнокурортної путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та
вартості самостійного санаторно-курортного лікування» на відповідний рік, від 22.02.2012 №96
«Про затвердження форми Заяви при призначені усіх видів соціальної допомоги, компенсацій,
субсидій та пільг».
І. Необхідні документи:
Для призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки:
- заява затвердженої форми (Ф-001/ВСО-УП-012).
При собі мати: оригінали документів, паспорт, посвідчення інваліда війни, реквізити особового
соціального рахунку в банківській установі (за наявності), трудову книжку.
Для призначення компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування:
- заява встановленого зразку (Ф-001/ВСО-УП-012);
- документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, документ про
підтвердження проходження санаторно-курортного лікування або зворотний талон санаторнокурортної путівки;
- довідка з місця роботи, навчання, служби про те , що протягом 2 років особа не одержувала
безоплатну санаторно-курортну путівку;
При собі мати: оригінали документів, паспорт, посвідчення особи, що підтверджує її належність
до пільгової категорії громадян, реквізити особового соціального рахунку в банківській
установі, трудову книжку.
ІІ. Порядок та спосіб надання документів:
Документи подаються особисто до управління праці та соціального захисту населення за
зареєстрованим місцем перебування особи на обліку для забезпечення санаторно-курортним
лікуванням.
ІІІ. Умови чи підстави:
Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки виплачується:
- інвалідам війни,
- колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням
концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами.
Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування виплачується:
- учасникам бойових дій,

- учасникам війни,
- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни,
- колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням
концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які
народилися в зазначених місцях примусового їх батьків,
- колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання,
- дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя
інвалідами,
- ветеранам праці.
Грошова компенсація замість санаторно-курортного лікування виплачується через два роки
після звернення із заявою про виділення путівки або виплату грошової компенсації, якщо
протягом цього періоду не одержували безоплатної санаторно-курортної путівки, незалежно від
наявності медичного висновку або медичних протипоказань.
Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування проводиться з дня
звернення із заявою про її виплату один раз на два роки (з урахуванням року проходження
самостійного санаторно-курортного лікування).
ІV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
Рішення про призначення (відмову) грошової компенсації замість санаторно-курортного
лікування та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування приймається
протягом трьох днів після звернення із заявою.
VІ. Результат надання послуги:
Виплата компенсації проводиться по мірі надходження коштів. У випадку відмови заявникові
направляється письмове повідомлення.
VII. Спосіб отримання відповіді:
Отримання грошової компенсації через поштове відділення або банківські установи.
VIII. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

