
ЗАТВЕРДЖЕНО 
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соціального захисту населення 
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ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

«Порядок виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного 

лікування деяким категоріям громадян, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785» 
 

Управління соціального захисту населення  

Обухівської районної державної адміністрації Київської області 
(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  08700   вул. Київська, 24, м. Обухів, Київська область  

Адреса ЦНАП: 

08720 пл.Т. Шевченка, 1, м. Українка, Київська область 

2 Інформація щодо режиму 

роботи  
Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00  

П’ятниця з 08.00 до 15.45  

Графік прийому документів ЦНАП: 

Понеділок з 8.00 до 19.00 

Вівторок- четвер з 8.00 до 16.30 

П’ятниця з 08.00 до 15.00 

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  
Телефони: 04572 5-03-54 приймальна 

                   04572 5-03-52 відділ по роботі з особами з 

інвалідністю та особами постраждалими від наслідків  

Чорнобильської катастрофи 

адреса: upczn_obuhiv@ukr.net 

Телефон, електронна  адреса ЦНАП: 

Телефони: 04572 7-54-15 

0685432193 

Електронна адреса: cnapukrainka@gmail.com 

4 Ідентифікатор послуги 00223 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5 Закони України Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». 

6 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 

785 «Про затвердження порядку виплати грошової 

компенсації вартості санаторно-курортного лікування 

деяким категоріям громадян», Щорічні накази 

Міністерства соціальної політики України «Про 

встановлення середньої вартості санаторно-курортної 

путівки для виплати грошової компенсації замість 

санаторно-курортного лікування». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2004-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2004-%D0%BF
mailto:upczn_obuhiv@ukr.net
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Умови отримання адміністративної послуги  

7 Підстава для отримання Грошова компенсація за путівку нараховується і 

виплачується в таких розмірах (округлених до однієї 

гривні): особам з інвалідністю I та II групи - 75 

відсотків, III групи - 50 відсотків розміру середньої 

вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється 

з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї 

гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку 

встановленого законом на 1 січня відповідного року для 

осіб, які втратили працездатність. 

8 Перелік необхідних 

документів 

1.заява на виплату грошової компенсації за 

невикористану путівку на санаторно-курортне 

лікування; 

2. Медичнадовідка за формою 070-О щодо необхідності 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням; 

3. Паспорт громадянина України;  

4. Облікові дані про одержання путівок та грошової 

компенсації; 

4. Пільгове посвідчення (копія за наявності оригінала).  

9 Спосіб подання документів Особисто замовником або за їхнім дорученням 

звернення рідними чи іншими особами. 

10 Платність (безоплатність) 

надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно  

11 Строк надання Виплата відбувається в межах бюджетних асигнувань та 

відповідно до надходжень коштів 

12 Перелік підстав для відмови у 

наданні 

1. Виявленняне достовірних даних. 

2. Не належність до відповідної категорії.  

3. Неповний пакет документів. 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Отримує компенсацію 

14 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Інформування 

 


