
           З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Начальник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
_______________О.І. Антонова
«03» травня  2021 р.


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення

«ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ (ПУТІВКАМИ) ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»

Правобережне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
1.
 Місцезнаходження
49068, м. Дніпро, вул. Трудова, 1А (Новокодацький р-н)
49008, м. Дніпро, вул. Уральська, 5 (Чечелівський р-н)
2.
Інформація щодо режиму роботи
Понеділок           08.00-17.00 
Вівторок            08.00-17.00
Середа               08.00-17.00
Четвер              08.00-17.00
П’ятниця          08.00-15.45
Перерва            12.00-12.45
3.
Телефон / факс, адреса електронної пошти та веб-сайт)
Тел. 063 343 48 93 (Новокодацький район)
Тел. 063 343 47 98 (Чечелівський район)
e-mail: right.uszn@dmr.dp.ua
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-ХІІ(зі змінами)
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 23.11.2016 № 854 „Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 838 „Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 446 „Про внесення змін до Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1035 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Кабінету Міністрів України Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку на відповідний рік
6.
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018  № 73 „Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615; наказ Міністерства соціальної політики України від 24.05.2017 № 868 „Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості путівки”, зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 15.06.2017 за № 43/30611; 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”
Умови отримання адміністративної послуги
7.
Підстава для отримання адміністративної послуги
Наявність медичних показань для забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
8.
Перелік необхідних документів 
Для взяття на облік для забезпечення путівкою  громадянин, віднесений до категорії 1 (особа з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”), щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу), один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подають:
1) для забезпечення громадянина, віднесеного до категорії 1:
заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі – заява);
довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою);
копію паспорта громадянина України.
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) для забезпечення дитини з інвалідністю та одного із батьків або особи, яка їх замінює:
заяву;
довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
довідку для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності);
копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою);
копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;
копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з інвалідністю;
копію паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює;
довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.
У разі подання заяви за місцем проживання дитини з 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.
Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, пред’являються оригінали зазначених документів
9.
Спосіб подання документів 
Заява та документи, необхідні для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подаються особою суб’єкту надання адміністративної послуги:
особисто,поштою 

10.
Платність (безоплатність) надання 

Послуга надається безоплатно
11.
Строк надання 
Не пізніше 10 днів після надходження заяви із всіма необхідними документами
12.
Перелік підстав для відмови
у наданні 
Подання документів до заяви не в повному обсязі; заява подана особою, яка не має права на взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням
13.
Результат надання адміністративної послуги

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортною путівкою / відмова щодо взяття на облік для забезпечення санаторно-курортною путівкою
14.
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто або через законного представника: по телефону або поштою  















































           



 З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Начальник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
_______________О.І. Антонова
«03» травня 2021 р.


Технологічна картка 
адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення

«Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Правобережне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради 

№
з/п

Етапи послуги
Відповідальна посадова особа структурний підрозділ
Дія
(В,У,П,З)
Термін виконання

1.
Прийом заяви та визначеного пакету документів для забезпечення путівкою
Спеціаліст  відділу соціальних гарантій 
В
У день подачі заяви
2.
Перевірка повноти пакету поданих документів та достовірності даних
Начальник відділу соціальних гарантій
П
У день подачі заяви
3.
Реєстрація поданої заяви (постановка на облік)
Спеціаліст  відділу соціальних гарантій
В
Протягом 1 дня

4.
Отримання розподілу коштів з департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації 
Спеціаліст  відділу соціальних гарантій
В
Протягом наступного року
5.
Повідомлення громадянина про надходження коштів для складання тристороннього договору та терміну оздоровлення
Спеціаліст  відділу соціальних гарантій
В
При надходженні коштів
6.
Підписання тристороннього договору
Начальник управління або заступник начальника управління
З
Протягом 1 дня

Загальна кількість днів надання послуги
до 1 року
Загальна кількість днів (передбачена законодавством )
до 1 року
Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.

