
Інформація, щодо забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції 

санаторно-курортним лікуванням 

 

Для забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним 

лікуванням передбачена бюджетна програма КПИВ 2505150 «Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та 

забезпечення учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням». 

Порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій та інвалідів 

війни з числа учасників антитерористичної операції (далі-АТО), регулюється Постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №200 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» (зі змінами). 

Термін проходження санаторно-курортного лікування у санаторно-курортних закладах 

становить 18 днів, для осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та 

спинного мозку становить 35 днів. 

Враховуючи стратегію реформування системи соціальних послуг в умовах децентралізації, 

необхідність оптимізації державних видатків, реалізацію бюджетних програм соціального 

захисту учасників АТО та з метою наближення послуг до їх отримувачів у 2017 році Урядом 

прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №110 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення 

деяких категорій інвалідів санаторно-курортним лікуванням, та внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів України від                          22 лютого 2006р. 

№187 і від 31. березня 2015 р. №200», якою змінено існуючу систему закупівлі санаторно-

курортних послуг на відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування 

(путівки) для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників АТО через безготівкове 

перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги на підставі 

трьохсторонньої угоди (особа-управління-санаторій) та визначено розпорядником коштів, 

передбачених на зазначені цілі, нижчого рівня обласні та районні органи соціального захисту 

населення. Крім цього передбачено вільний вибір самим учасником АТО санаторно-

курортного закладу. 

Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту 

населення за місцем реєстрації місця проживання, а такі, що переселилися з тимчасово 

окупованої території чи районів проведення анти терористичної операції, - за фактичним 

місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з 

тимчасово окупованої території України або району проведення анти терористичної операції. 

Для взяття на облік особа або її законний представник подає : 

1 заяву  

2 медичну довідку лікувальної установи за формою №070/0 

3 копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни 

4 копію військового квитка (за наявності)  

5 копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань 

антитерористичної операції в районах її проведення. 

Під час подання копій документів, в одно час надаються їх оригінали для огляду. 

Для постановки на облік та надання послуг з санаторно-курортного лікування учасників АТО 

звертатися до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації                               за адресою: 

 м. Київ, вул. Цитадельна, 4/7, каб.22  

 (понеділок - четвер з 9-00 до 18-00, п’ятниця з 9-00 до 13-00) 

 тел.254-21-83. 


