
Організація відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які 

проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей 

(дружини (чоловіка), неповнолітніх дітей)   
1. Місцезнаходження Центру 

надання адміністративних 

послуг 

39000, Полтавська область, м. Глобине, 
вул. Травнева,4 

2. Інформація щодо режиму роботи 

Центру надання 

адміністративних послуг 

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця: 8.00 – 16.00 

Вівторок: 8.00 – 20.00 

Субота: 8.00 – 12.00 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

Центру надання 

адміністративних послуг 

(05365) 24-7-07; (095)4821335; (068)3037953 

cnap@globynska-gromada.gov.ua 

Офіційний сайт відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Глобинської міської ради: https://cnap.globynska-

gromada.gov.ua 

4. Закони України 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

2. Міська програма "Соціальний захист" затверджена 

рішенням сьомої сесії першого скликання №227 від 14 

квітня 2016 року. 

5. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Документи: 

-заява; 

-довідка для одержання путівки на відпочинок (з 

наданням оздоровчих послуг) за формою 070/о; 

-копія посвідчення учасника бойових дій або довідки про 

участь в АТО (видана військовими частинами або 

військкоматами); 

-копія паспорта; 

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номеру; 

-копія свідоцтва про одруження; 

-копія свідоцтва про народження; 

-довідка з управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації та районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, про те, що путівкою до 

санаторно – курортного закладу не забезпечувався. 

7. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заявник особисто подає копії документів та надає 

оригінали для огляду. 

 

8.  Платність (безоплатність) 

надання послуги 

Безоплатно  

9. Строк надання адміністративної 

послуги 

Протягом бюджетного року 

10. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

1) повторного безпідставного звернення; 

2) за відсутності документів, які підтверджують 

обставини для набуття права на отримання путівки. 
11. Результат надання 

адміністративної послуги 

Надання санаторно-курортної путівки або відмова в 

наданні послуги 
12. Способи отримання відповіді Санаторно-курортне лікування 12 днів. 

13. Примітка Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються 

путівкою один раз після демобілізації 

військовослужбовця. 

 


