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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
«ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ (ПУТІВКАМИ) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та осІб, на яких поширюється дія закону УКРАЇНИ  „ПРО ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ»

Департамент соціальної політики Рівненської міської ради (далі - Департамент)
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг)
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
1
Місцезнаходження 
33028, м. Рівне, вулиця Соборна,12
2
Інформація щодо режиму роботи 
Понеділок, вівторок, четвер:8.00-17.15
П’ятниця: 8.00 – 16.00
Обідня перерва: 13.00-14.00
Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні.
3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
Тел. (067)1170694. (097)4258461
Е-mail: @mail.gov.ua" 03195441@mail.gov.ua
Сайт: : https://rivnesoc.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Закони України
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ зі змінами та доповненнями, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ зі змінами та доповненнями.
5
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» зі змінами та доповненнями.
6
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства соціальної політики                               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 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 
Наявність медичних показань для забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України  «Про жертви нацистських переслідувань».
8
Перелік необхідних документів
Для взяття на облік  для забезпечення санаторно – курортним лікуванням (путівкою) ветеран війни, член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та особа, на яку поширюється дія Закону України «Про жертви нацистський переслідувань», подає:
-заяву про забезпечення санаторно – курортним лікуванням за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
-медичну довідку закладу охорони здоров’я за формою № 070/о;
-копію посвідчення особи, що підтверджує її належність до осіб пільгової категорії;
-копію паспорта;
-облікові дані про одержання путівок чи отримання грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки.
Копії документів подаються з пред’явленням їх оригіналів.
9
Спосіб подання документів 
Заява та документи, необхідні для взяття на облік для забезпечення санаторно – курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про жертви нацистський переслідувань», подаються особою: 
- особисто в Департамент (м.Рівне, вул. Соборна,12); 
-поштою на адресу Департаменту (м.Рівне,вул.Соборна,12);
-електронною поштою на електронну адресу Департаменту  mail.gov.ua" 03195441@mail.gov.ua.
10
Платність (безоплатність) надання 
Послуга надається на безоплатній основі.
11
Строк надання 
Не пізніше 10 робочих днів після надходження заяви зі 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 – курортним лікуванням (путівкою)/відмова щодо взяття на облік для забезпечення санаторно – курортним лікуванням (путівкою).

14
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто або через законного представника: по телефону або  поштою.


