
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради 

від ____________року № ____ 

(______сесія_______скликання) 

 

 
ПОРЯДОК  

використання коштів обласного бюджету для організації проведення  

санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та 

інвалідів з дитинства у санаторно-курортних закладах місцевої 

кліматичної зони  

 

1. Цей Порядок визначає використання коштів обласного бюджету для 

проведення санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання 

та інвалідів з дитинства (далі – осіб), які зареєстровані на території області, у 

санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони, пунктом 2 

«Соціальний захист інвалідів» розділу 8 «Напрями діяльності та заходи 

комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 

2016 – 2020 роки». 

 

2. Особи, які будуть проходити санаторно-курортне лікування, повинні 

перебувати на обліку в місцевих органах соціального захисту населення для 

забезпечення путівкою відповідно до Порядку забезпечення санаторно-

курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з 

питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та 

Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006  

№ 187 (зі змінами). 

 

3. Місцеві органи соціального захисту населення: 

– на запит Департаменту соціального захисту населення Харківської 

обласної державної адміністрації надають потребу у санаторно-курортних 

путівках; 

– отримують путівки від Департаменту соціального захисту населення 

Харківської обласної державної адміністрації та обліковують їх відповідно до 

вимог чинного законодавства; 

– здійснюють видачу путівок особам згідно з вимогами Інструкції про 

порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-

курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального 

захисту населення України, затвердженої наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 25.12.1997 № 42; 

– після проходження особами санаторно-курортного лікування знімають 

їх з черги на забезпечення путівкою. 

 

4. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної 

державної адміністрації:  
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–  узагальнює потребу у санаторно-курортних путівках (далі – потреба), 

отриману від місцевих органів соціального захисту населення;  

–  на підставі потреби здійснює закупівлю санаторно-курортних путівок 

відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» у межах 

коштів, передбачених на зазначену мету в обласному бюджеті на поточний рік; 

– здійснює розподіл санаторно-курортних путівок між місцевими органами 

соціального захисту населення згідно з потребою; 

– проводить видачу путівок місцевим органам соціального захисту 

населення відповідно до вимог чинного законодавства;    

– здійснює оплату послуг із санаторно-курортного лікування відповідно до 

умов договорів шляхом перерахування коштів санаторно-курортним  закладам.  
 

5. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних 

коштів, а також контроль за їх витрачанням здійснюються в установленому 

законодавством порядку. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради                                                                       С. Клименко 

 
 


