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Забезпечення санаторно-курортним лікування осіб, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи 

шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування 

санаторно-курортним закладам   
(назва послуги) 

Відділ соціального захисту населення міської ради 
(найменування суб’єкта надання послуги) 

 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання послуги 

м. Бурштин 

вул.Січових Стрільців,4 

2. 

Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
послуги 

Графік роботи:  
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8

00
-17

15
; Пт. 8

00
-16

00
 

Час прийому громадян:  
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8

00
-17

15
; Пт. 8

00
-16

00
; 

Обідня перерва:12
00

-13
00

 
вихідні дні – субота, неділя 

3. Телефон/факс, адреса 
електронної пошти  

Тел. (03438) 44-600 

e-mail: vsznburshtyn@ukr.net 

 

4. 

Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної 

послуги, а також вимоги 

до них 

1. Заява 

2. Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, (категорія 1) потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке 

підтверджує цей статус 

3. Копія паспорта  та ідентифікаційного  коду для постраждалої особи  

4. Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о. Додаток: зразок заповненої заяви, копія посвідчення та 

вкладки для категорії 1, копія посвідчення потерпілої дитини з інвалідністю, копія довідки для одержання путівки на санаторно-курортне 

лікування за формою 070/о.   

5. 

Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги  

Документи подаються  особисто .  

 

6. 

Порядок прийняття 

документів 

Підстава для одержання  

адміністративної послуги  

Копії документів завіряються спеціалістом. 

 

Подання заявником заяви і укладання 3-х стороннього договору. 

7. 
Платність/безоплатність 

послуги 
Послуга надається безоплатно. 

8. Строк надання послуги В порядку черговості. 

9. 
Перелік підстав для 

відмови у наданні 

послуги 

 Відсутність медичних показників. 

 

10. Результат надання Укладання 3-х стороннього договору для забезпечення санаторно-курортним лікуванням . 



послуги 

11. 
Спосіб отримання 

результату надання 

послуги 

 

12. 

Нормативно-правові 

акти, які регулюють 

порядок та умови 

надання послуги 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23листопада 2016р. № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».  

 

 


