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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ІК 04-56 (00226) 

адміністративної послуги 

«Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з 

інвалідністю» 

 

Управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації 

суб’єкт надання адміністративної послуги 
 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

Боратинської сільської ради 

1 Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративних 

послуг 

Волинська обл., Луцький район,с. Боратин, вул. 

Центральна, 15 

Телефон: 0673127747 

Е-mail:boratyn.cnap@gmail.com 

веб-сайт: https://www.boratyn.ukraina.org.ua 

 

2 Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

Графік прийому: 

Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Технічна перерва: 13.00 – 14.00 

Субота, неділя – вихідні дні. 

3 Інформація про  територіальний 

підрозділ та віддалені робочі місця 

ЦНАП (місце подання документів 

та отримання результату послуги) 

Волинська обл., Луцький район,     

ТП с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63а 

Телефон: 0673268595                                                           

Е-mail:  girkapolonka@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,     

с. Баїв, вул.  Перемоги, 37                                                        

Телефон: (0332) 708 300                                                           

Е-mail:  baivska@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Баківці, вул. Червоного Хреста, 12а, 

Телефон: (0332) 795 232                                                         

Е-mail:  bakivtsi@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Коршів, вул. Лесі Українки,82 
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Телефон: (0332) 793134                                                         

Е-mail:  korshuw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Лаврів, вул. Шкільна,1 

Телефон: (0332) 797571                                                     

Е-mail:  lawruw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Промінь, вул.  Миру, 11  

Телефон: (0332) 792 888                                                          

Е-mail:  promyn@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Радомишль, вул. Центральна, 47 

Телефон: (0332) 787537                                                        

Е-mail:  radomyshel@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Ратнів, вул. Перемоги,9 

Телефон: (0332) 797570                                                          

Е-mail:  ratniw@gmail.com 

4 Інформація щодо режиму роботи 

віддалених робочих місць надання 

адміністративних послуг 

Графік прийому: 

Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Технічна перерва: 13.00 – 14.00 

Субота,неділя – вихідні дні. 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5 Закони України Закон України „Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-

ХІІ 

6 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 

22.02.2006 № 187 „Про затвердження Порядку 

забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян структурними 

підрозділами з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх утворення 

(крім м. Києва) рад”; постанова Кабінету Міністрів 

України від 01.03.2017 № 110 „Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для забезпечення деяких 

категорій інвалідів санаторно-курортними 

путівками, та внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів 

України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 

березня 2015 р. № 200”; постанова Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2018 № 633 „Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 лютого 2006 р. № 187”; постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 147 
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„Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України” 

7 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 соціальної політики Про 

встановлення граничної вартості путівки (ліжко-

дня) на відповідний рік, наказ Міністерства 

охорони здоров’я України від 06.02.2008 № 56 

„Про затвердження клінічних протоколів 

санаторно-курортного лікування в 

санаторнокурортних закладах (крім 

туберкульозного профілю) для дорослого 

населення” 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстава для отримання  Наявність медичних показань для забезпечення 

санаторнокурортним лікуванням осіб з 

інвалідністю 

9 Перелік необхідних документів Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики; 

медична довідка закладу охорони здоров’я за 

формою № 070/о копія висновку МСЕК, довідка з 

місця роботи про те, що особа не отримувала 

путівку (для працюючих осіб), копія паспорту 

10 Спосіб подання документів  Особисто замовником або за їхнім дорученням 

звернення рідними чи іншими особами. 

11 Платність (безоплатність) надання  Адміністративна послуга надається безоплатно 

12 Строк надання  В порядку черговості  та в межах виділених коштів. 

 

13 Перелік підстав для відмови у 

наданні  

Подання неповного пакету документів. 

У разі коли особа забезпечена санаторно-

курортною путівкою у поточному році. 

14 Результат надання адміністративної 

послуги 

Отримання /відмова у отриманні санаторно-

курортної путівки 



15 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Заявник отримує відповідь особисто або через 

уповноваженого представника. 

 

 

 

 

 

 

 


