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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

«ВИПЛАТА ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗАМІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ 

ПУТІВКИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 

КАТАСТРОФИ» 

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КОРЮКІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ/  

ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІМІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  

ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУКОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ         
________________________________________________________________________________________________ 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг / 

виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

1 Місцезнаходження  15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9 

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок    з 8.00 до 17.00 

Вівторок     з 8.00 до 17.00 

Середа        з 8.00 до 17.00 

Четвер       з 8.00 до 20.00 

П’ятниця   з 8.00 до 17.00 

Субота      з 9.00 до 13.00 

Неділя        вихідний 

3 Телефон/факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

(04657) 3-42-93 

(04657) 3-45-01 

koryukivkacnap@gmail.com 

koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/ 
 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

від 28.02.1991 № 796-XII 

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005               

№ 936 „Про затвердження Порядку використання коштів 

державного бюджету для виконання програм, пов’язаних 

із соціальним захистом громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи”; Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року 

№ 854 „Деякі питання санаторно-курортного лікування 

та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”; 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади  

Наказ Мінсоцполітики від 14.07.2015 № 729 „Про 

затвердження форм документів з організації лікування 

mailto:koryukivkacnap@gmail.com
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0910-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0910-15
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осіб пільгових категорій для забезпечення їх санаторно-

курортною путівкою структурними підрозділами 

соціального захисту населення”, який зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 29.07.2015 за № 

90/27355;    

 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

06.02.2008  № 56 „Про затвердження клінічних 

протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-

курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для 

дорослого населення” (зі змінами);    

   Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

28.05.2009  № 364 „Про затвердження клінічних 

протоколів санаторно-курортного лікування дітей в 

санаторно-курортних закладах України” . 

Умови отримання адміністративної послуги  

7 Підстава для отримання  Послуга надається щорічно у межах бюджетних коштів, 

виділених на бюджетну програму «Соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» для виплати грошової компенсації замість 

санаторно-курортної путівки. 

 

8 Перелік необхідних 

документів 

Для виплати грошової компенсації замість санаторно-

курортної путівки громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи подаються 

документи: 

1) громадянином, віднесеним до категорії 1: 

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне 

лікування за формою 070/о; 

копію посвідчення громадянина, віднесеного до 

категорії 1 (із вкладкою); 

копію паспорта, ідентифікаційного коду. 

У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним 

від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України 

чи районів проведення антитерористичної операції) 

додатково подає видану органом соціального захисту 

населення за зареєстрованим місцем проживання довідку 

про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не 

перебуває на обліку для забезпечення путівкою; 

2) одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, 

яка їх замінює: 

довідку для одержання путівки на санаторно-курортне 

лікування за формою 070/о; 

копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою); 

копію свідоцтва про народження або копію паспорта 

дитини з інвалідністю; 

довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні / будинку осіб. 

У разі подання заяви за місцем проживання дитини з 
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інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово 

окупованої території України чи районів проведення 

антитерористичної операції), відмінним від 

зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю 

або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка 

органу соціального захисту населення за зареєстрованим 

місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що 

вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою. 

 

9 Спосіб подання документів  Заява та документи подаються заявником особисто або 

законним представником особи у паперовій формі.  

Заява може бути подана в електронній формі (з 

використанням засобів телекомунікаційних систем, 

через офіційний сайт Мінсоцполітики або інтегровані з 

ним інформаційні системи органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, зокрема з використанням 

електронного цифрового підпису) 

10 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно  

11 Строк надання  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма 

необхідними документами 

12 Перелік підстав для відмови 

у наданні  

Подання встановленого переліку документів не в 

повному обсязі; 

зміна місця реєстрації. 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Призначення та виплата / відмова в призначенні 

компенсацій та допомоги 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Повідомлення про призначення компенсацій , відмова у 

призначенні) видається (надсилається поштою) 

одержувачу, про що робиться відповідний запис у 

журналі видачі довідок та повідомлень.  

Виплата компенсацій та допомоги можна отримати через 

банківські установи або поштові відділення зв’язку 

 


