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Про надання iнформачiТ

Вишгородська районна державна адмiнiстрацiя на Ваш запит про

надання iнформацii щодо безкоштовних та пiльгових путiвок на вiдпочинок
та лiкування в санаторно-курортних установах для деяких категорiй
громадян на2020 piK, повiдомляе.

З 01.01.2017 запрацював новий механiзм оплати послуг за санаторно-

курортне лiкування деяких пiльгових категорiй громадян, який базуеться

на укладаннi тристоронньоi угоди мiж особою, структурними пiдРОЗДiЛаМИ

з питаНь соцiаЛьного захисту населення районних, районних у м. Кисвi

держадмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у MicTax У РаЗi

утворення (KpiM м. Киева) рад та санаторно-курортним закладом.При цьому
особа самостiйно обирае санаторно-курортний заклад для оздоровлення.

послугу можна отримати за мiсцем проживання особи, звернувшись до
структурних пiдроздiлiв з питань соцiального захисту населення РайОннИХ,

раЙонних у м. Кисвi держадмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських,

районних у MicTax у разi утворення (KpiM м. Кисва) рuд.ПослУга НаДаеТЬСЯ

безоплатно (якщо BapTicTb санаторно-курортного лiкування перевищуе

граничний розмiр грошовоi допомоги, то особою здiйснюеться доплата цiеi

рiзницi за рахунок власних коштiв - розмiр доплати з€Lпежить вiд BapTocTi

caнaTopнo-KypopTHoi путiвки).
Структурними пiдроздiлами з питань соцiального захисту населенНЯ

районних, районних у м. Киевi держадмiнiстрацiй, виконавчих органiВ
мiських, районних у MicTax у разi утворення (KpiM м. Кисва) рад за мiсцем
проживання до компетенцiт яких вiдноситься питання забезпечення

санаторно_курортним лiкуванням забезпечуються TaKi категорiй ОСiб :

катастрофи,- громадяни, постраждалi внаслiдок ЧорнобильськоТ
вiднесенi до категорii l та дiти з iнвалiднiстю, iнвалiднiсть яких пов'язана з

Чорнобильською катастрофоо у супроводi одного iз батькiв (вiдповiднО ДО

Закону Украiни ,, Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраЖдаJIИ

внаслiдок Чорнобильськоi катастроф"");
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- особи з iнвалiднiстю з дитинства; особи з iнвалiднiстю

внаслiдок загального захворювання; особи, якi супроводжують осiб з

iнвапiднiстю I та II групи з наслiдками травм i захворюваннями хребта

та спинного мозку до санаторiiв спинаJIьного профiлю ( вiлповiлно до

Закону Украiни "Про основи соцiальноi захищеностi iнвалiдiв в YKpaiHi"),

- постраждалi пiд час проведення антитерористичноi операцii та яким

встановлено статус учасника бойових дiй чи особи з iнвалiднiстю

внаслiдок вiйни (вiдповiдно до пункту 19 частини першоТ cTaTTi б та пункту

1 частини другоi: cTaTTi 7 Закону Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни,

гарантii iх соцiального захисту")
також структурними пiдроздiлами з питань соцl€шьного захисту

населення районних, районних у м. Киевi державних адмiнiстрацiй,

виконавчими органами йi."*"*, районних у MicTax (у p*i iх утворення (KpiM

м. Кисва) рад забезпечуються санаторно-курортними путlвками громадяни

вiдповiднодо ПорядкУ затвердженого постановою КМУ Jф 187 в\д22 лютого

2006 року з под€шьшими змiнами.

Щей Порядок визначае механiзм забезпечення структурними пiдроздiлами

з питань соцiального захисту населення районних, районних у м, Кисвi

держадМiнiстрачiй, виконавчимИ органамИ мiських, районниХ у MicTax (у разi

iх утворення (KpiM м. Киева) рад (дuлi - органи соцiального захисту

,ч.Ьп.""я) санаторно-курортними путiвками (далi - путiвки) до санаторно-

курортних закладiв осiбвiдповiдно до Законiв УкраТни'ОПро статус BeTepaHiB

"iй"", гарантii ix соцiального захисту", "Про жертви нацистських

переслiдувънь'' та ''про основи соцiальноi захищеностi осiб з iнвалiднiстю в

YKpaTHi".
соцiального захисту населення забезпечують громадян

до цього Порялку безоплатними путiвками до санаторно-

закладiв згiдно з медичними рекомендацiями в порядку

Органи
вiдповiдно
курортних

"О::Т:il', ,""-iднiстю ycix категорiй за рахунок коштiв, пеРеДбаЧеНИХ

Мiнсоцполiтики;
BeTepaHiB вiйни, осiб, на яких поширюеться дiя Законiв

Украiни ..ripo статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту" i "Про

жертви нацистських переслlдувань", осiб з iнвалiднiстю та осiб, якi мають

особл"вi заслуги перед Бат"*i"щ""ою, у санаторiях, що наJIежать до сфери

управлiння МiнсоцпЪлirики, - за рахунок коштiв державного бюджету,

особи зазначених категорiй мають право вiльного вибору

санаторно-курортного закладу, розмiщеного на територii УкраТни (*pi,

,ч*пuдi", розташованих на тимчасово окупованих територiях у Щонечькiй та

луганськiй обпu.rях, Двтономнiй Республiцi Крим i м, Севастополi,

Особи, зазначенi у пунктi 2 цього Порядку, повиннi перебувати на

облiку для забезпечення санаторно-курортним, лiкуванням в органах

соцiального захисту населення за мiсцем iх реестрацiТ.
прачюючi особи та особи, що не досягли встановленого

законодавством пенсiйного BiKy, забезпечуються путiвками за мiсцем



ocцoBнoi роботи або за мiсцем облiку в органах соцiального ЗаХиСТУ

населення на пiдставi довiдки з мiсця роботи про те, що iм не видавалася

безоплатна путiвка протягом попереднього року (дл" осiб, що
забезпечУються путiвками один раз на два роки, - протягом двох попереднiх
poKiB).

осiб, що проживають в iнтернатних установах системи соцlztльного

захисту населення, осiб з iнвалiднiстю, якi навчаються за очною (денною)

формою навчання у закладах освiти, путiвками забезпечУЮТЬ ОРГаНИ

соцiального захисту населення вiдповiдно до цього Порядку.
осiб, iнва_гriднiсть яких пов'язана з нещасним випадком на виробництвi

або професiйним захворюванням, забезпечус путiвками Фонд соцiального
страхування на пiдставi висновку МСЕК про необхiднiсть лiКУВаНня За

прямими наслiдками виробничоi травми чи професiйного захворЮВаННЯ.

Особи, зазначенi у пунктi 2 цього Порядку, якi заресстрованi як
на облiку длявнутрiшньо перемiщенi особи, повиннi перебувати

забезпечення санаторно-курортним лiкуванням в органах соцiального

захисту населення за мiсцем фактичного проживання.

,Щля надання послуги iз забезпечення санаторно-курортними пУтiвКаМИ

шляхом надання щорiчноi грошовоi допомоги для компенсацii BapTocTi

путiвок через безготiвкове перерахування санаторно-курортним закладам

подаються TaKi документи:
1. Заява за формою, затвердженою HaKutзoM MiHicTepcTBa соцiа-гrьноТ

полiтики Украiни вiд 14 липня 2015 року Jф 729 <Про затвердження фор'
документiв з органiзацii лiкування осiб пiльгових категорiй для забезпечеННЯ

Тх санаторно_курортною путiвкою структурними пiдроздiлами соцi€LПЬнОГО

захисту населення), яка пода€ться за зареестрованим мiсцем проживання

особи, а особи, якi с громадянами Украiни, що переселилися з тимчасово

окупованоi територii чи районiв проведення антитерористичноi операцiТ за

фактичним мiсцем проживання.
2. медична довiдка лiкувальнот установи за формою J\b 070/о.

3. Копiя посвiдчення особи, що пiдтверджус на-ltежнiсть до ДанОТ

категорii осiб.
4. .Щокумент, що пiдтверджус безпосередне запучення особи до

виконання завдань антитерористичноi операцii в районах if провеДеННя.

5. Паспорт громадянина Украiни.
Громадяни, якi звернулися до органiв соцiального захисту населення

за мiсцем проживання, iз заявою на отримання компенсацii BapTocTi

путiвок через безготiвкове перерахування санаторно-курортним ЗакЛаДаМ,

булуть забезпеченi санаторно-курортним лiкуванням в порядку
черговостi вiдповiдно до медичних рекомендацiй в межах бюДЖетНИХ

призначень, передбачених на Тх оздоровлення на 2020 piK.

Комунальне некомерцiйне пiдприемство <Щентр первинноТ меДикО-

caHiTapHoT допомоги>> Вишгородськоi районноi ради щомiсячно отримуе
безкоштовнi путiвки дiтям для оздоровлення вiд санаторiя <<Поляна)), в смт.

КиIвська область карлiоревматоТдного, пульмокологiчного,Баришiвка



гастроетерологiчного профiлiв та путiвки санаторiю кВорзель>>, який
знаходиться в смт. Ворзель Киiвськоi областi, ендокринологiчного, KicTKoBo-

суглобного, психоневрологiчного профiлiв.
Також вiд МОЗ УкраТни Центр отримуе путiвки для дiтей-сирiт, дiтеЙ-

iнвалiдiв, багатодiтнiм сiм'ям, дiтям учасникiв АТО та iнших пiльгових
категорiй по пiльговiй черзi вiд МОЗ Украiни.

Засryпник голови
адмiнiстрачiТ Тетяна ВоЛоТоВськА

Мiдя Лi 54-4'75


