
Інформація щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, в тому числі  з 

наслідками травм і захворюваннями  хребта та спинного мозку 

З метою ефективного використання бюджетних коштів та забезпечення вільного вибору санаторно-курортного 

закладу відповідно до медичних показань для інвалідів загального захворювання, з дитинства та з наслідками 

травм і захворюваннями хребта та спинного мозку Мінсоцполітики запропонувало замінити існуючу систему 

закупівлі санаторно-курортних послуг на відшкодування вартості послуг санаторно-курортного 

лікування (путівки) зазначених категорій осіб через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним 

закладам за надані послуги на підставі тристоронньої угоди (особа з інвалідністю - управління - санаторій). 

Обовязковою умовою є те, що договори з надання послуг санаторно-курортного лікування можливо заключати 

лише із закладами 1-ї категоії, що надають перелік базових послуг, визначений Міністерством соціальної 

політики. 

Уряд підтримав таку ініціативу, прийнявши 1 березня 2017 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  2006 р.  № 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 

антитерористичної операції через безготівкове перерахування  коштів  санаторно-курортним закладам за надані 

послуги на підставі трьохсторонньої угоди (особа - управління - санаторій). 

Тобто відтепер людина зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до 

управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, де перевіряється заклад на відповідність 

встановленим вимогам. Після цього укладається тристороння угода, яка передбачає безготівкове перерахування 

коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги. 

При цьому гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного 

лікування визначатиметься щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном. 

На сьогодні розроблено та затверджено наказ Мінсоцполітики  від 06.04.2017 № 575 „Про встановлення 

граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році”, який зареєстрований у Міністерстві юстиції 13.04.2017 за 

№ 493/30361. 

Разом з цим затверджено розподіл асигнувань між структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення обласних  та Київської міської державних адміністрацій, передбачених у 2017 році для 

забезпечення осіб з інвалідністю, в тому числі  з наслідками травм і захворюваннями  хребта та спинного мозку, 

санаторно-курортним лікуванням, який направлено на регіони для організації забезпечення санаторно-

курортним лікуванням зазначеної категорії осіб, відповідно до вимог постанови 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 

мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад” зі змінами, внесених до неї 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110. 

На сьогоднішній день в Україні надають пропозиції із надання послуг для осіб з інвалідністю з 

наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку 5 санаторіїв: 

 ДП „Санаторно-курортний комплекс реабілітаційний центр „Слов’янський курорт” (Донецька обл.); 

 ДП „Клінічний санаторій ім.. Пирогова” ЗАТ „Укрпрофоздоровниця” (Одеська область); 

 ДП „Південь-Курорт-Сервіс „Санаторій „Оризонт” (Одеська область); 

 ТОВ „Санаторій Арктика” (Запорізька область); 

 ТОВ „Санаторій „Борисфен” (Миколаївська обл.) 

!!! Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів.  

Місце прийому: вул. Цитадельна, 4/7, кім. № 16 

Час прийому: 

 Понеділок, середа  - 09: 00 – 18:00 (обідня перерва 13:00 – 13:45) 

 Четвер         -  13: 45 – 18:00 

 П'ятниця     -  09: 00 – 13:00 

 Телефон для довідок: (044) 280-45-55. 

 


