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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” 
 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та 

психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 149 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з 

метою повернення їх до мирного життя”, для забезпечення 

функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації 

населення, що належать до сфери управління Мінветеранів (далі – 

бюджетні кошти). 

 

 

… 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із 

психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та 

нагрудних знаків”, для забезпечення функціонування центрів 

соціально-психологічної реабілітації населення, що належать до 

сфери управління Мінветеранів (далі – бюджетні кошти). 

… 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 “Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності” 

Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із 

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із 

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF
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національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

та постраждалих учасників Революції Гідності 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей 

загиблих (померлих) таких осіб 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності, що додається. 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, що додається. 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників 

Революції Гідності 

Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності 

Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
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метою повернення їх до мирного життя” (далі - бюджетні кошти), 

для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, та постраждалих учасників Революції 

Гідності (далі - отримувачі послуг). 

областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із 

психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та 

нагрудних знаків” (далі - бюджетні кошти), для здійснення заходів 

із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб (далі - отримувачі послуг). 

… 

3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із 

соціальної та професійної адаптації отримувачів послуг, яким 

установлено один із таких статусів: 

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 

10-14 частини другої статті 7 Закону; 

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності відповідно 

до статті 161 Закону. 

абзац відсутній 

 

 

… 

… 

3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із 

соціальної та професійної адаптації отримувачів послуг, яким 

установлено один із таких статусів: 

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 

10-14 частини другої статті 7 Закону; 

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності відповідно 

до статті 161 Закону; 

особи, на яку поширюється чинність Закону, - відповідно 

до абзаців четвертого - восьмого та чотирнадцятого пункту 1 

статті 10 Закону. 

… 

5. Розподіл коштів між обласними органами соціального 

захисту населення здійснюється Мінветеранів. 

Кількість учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, які можуть 

отримати послуги із соціальної та професійної адаптації за 

5. Розподіл коштів між обласними органами соціального 

захисту населення здійснюється Мінветеранів. 

Кількість учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, які можуть 

отримати послуги із соціальної та професійної адаптації за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155
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бюджетні кошти, розраховується Мінветеранів у розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць пропорційно фактичній 

кількості осіб (за даними Єдиного державного реєстру ветеранів 

війни, а до початку його функціонування - за даними Єдиного 

реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали 

участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення) та обсягу бюджетних коштів на відповідний рік. 

Кількість постраждалих учасників Революції Гідності, яким у 

поточному році можуть бути надані послуги із соціальної та 

професійної адаптації за бюджетні кошти, розраховується 

Мінветеранів у розрізі областей та м. Києва пропорційно кількості 

постраждалих учасників Революції Гідності (за даними 

регіональних органів соціального захисту населення про кількість 

осіб відповідної категорії, що перебувають на обліку в Єдиному 

державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги) та обсягу бюджетних коштів на відповідній рік. 

… 

бюджетні кошти, розраховується Мінветеранів у розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць пропорційно фактичній 

кількості осіб (за даними Єдиного державного реєстру ветеранів 

війни, а до початку його функціонування - за даними Єдиного 

реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали 

участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення) та обсягу бюджетних коштів на відповідний рік. 

Кількість постраждалих учасників Революції Гідності та осіб, 

на яких поширюється чинність Закону, яким у поточному році 

можуть бути надані послуги із соціальної та професійної адаптації 

за бюджетні кошти, розраховується Мінветеранів у розрізі областей 

та м. Києва пропорційно їх кількості (за даними регіональних 

органів соціального захисту населення про кількість осіб 

відповідної категорії, що перебувають на обліку в Єдиному 

державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги) та обсягу бюджетних коштів на відповідній рік. 

… 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 “Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням” 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-

курортним лікуванням 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей 

загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним 

лікуванням 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників 
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Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-

курортним лікуванням, що додається. 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей 

загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним 

лікуванням, що додається. 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним 

лікуванням 

Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-

курортним лікуванням 

Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей 

загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним 

лікуванням 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з 

метою повернення їх до мирного життя” (далі - бюджетні кошти) на 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням у закладах, 

розміщених на території України, осіб, яким надано статус: 

 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із 

психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та 

нагрудних знаків” (далі - бюджетні кошти) на забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням у закладах, розміщених на 

території України, осіб, яким надано статус:  
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постраждалого учасника Революції Гідності відповідно 

до статті 16-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”; 

учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни 

або учасника війни відповідно до пунктів 19-21 частини першої 

статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 9 

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”. 

 

учасника бойових дій – відповідно до пунктів 19-21 

частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни – відповідно 

до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону; 

учасника війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності – відповідно 

до статті 161 Закону; 

особи, на яку поширюється чинність Закону, – відповідно 

до абзаців четвертого - восьмого та чотирнадцятого пункту 1 

статті 10 Закону. 

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, 

виконавчі органи міських, районних у містах у разі утворення (крім 

м. Києва) рад (далі - органи соціального захисту населення) 

забезпечують осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, 

безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів 

відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в 

порядку черговості: 

1) учасників бойових дій - не частіше ніж один раз на рік 

строком на 18-21 день; 

2) осіб з інвалідністю внаслідок війни - позачергово щороку 

строком на 18-21 день; 

3) осіб з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями 

нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та 

спинного мозку) - відповідно до медичних рекомендацій, з них: 

I та II груп - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з 

лікуванням строком на 35 днів; 

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням 

строком на 18-21 день; 

4) постраждалих учасників Революції Гідності - не частіше ніж 

один раз на рік строком на 18-21 день; 

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту 

населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, 

виконавчі органи міських, районних у містах у разі утворення (крім 

м. Києва) рад (далі - органи соціального захисту населення) 

забезпечують осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, 

безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів 

відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в 

порядку черговості: 

1) учасників бойових дій - не частіше ніж один раз на рік 

строком на 21 день; 

2) осіб з інвалідністю внаслідок війни - позачергово щороку 

строком на 21 день; 

3) осіб з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями 

нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та 

спинного мозку) - відповідно до медичних рекомендацій, з них: 

I та II груп - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з 

лікуванням строком на 35 днів; 

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням 

строком на 21 день; 

4) постраждалих учасників Революції Гідності - не частіше ніж 

один раз на рік строком на 21 день; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155
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5) учасників війни - не частіше ніж один раз на два роки 

строком на 18-21 день. 

підпункт відсутній 

 

 

 

… 

5) учасників війни - не частіше ніж один раз на два роки 

строком на 21 день; 

6) осіб, яким встановлено статус відповідно до абзаців 

четвертого - восьмого та чотирнадцятого пункту 1 статті 10 

Закону, – не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 

день. 

… 

5. Для взяття на облік особа, зазначена у пункті 1 цього 

Порядку, чи її законний представник подають заяву, медичну 

довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію 

відповідного посвідчення, а учасники бойових дій, особи з 

інвалідністю внаслідок війни та учасники війни - також копію 

військового квитка (за наявності) та копію документа, що 

підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи 

в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

 

 

Під час подання копій документів, передбачених абзацом 

першим цього пункту, особи надають їх оригінали для огляду. 

… 

5. Для взяття на облік особа, зазначена у пункті 1 цього 

Порядку, чи її законний представник подають заяву, медичну 

довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію 

відповідного посвідчення, а учасники бойових дій, особи з 

інвалідністю внаслідок війни та учасники війни - також копію 

військового квитка (за наявності) та копію документа, що 

підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи 

в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у 

разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на 

норму Закону, відповідно до якої установлено статус). 

Під час подання копій документів, передбачених абзацом 

першим цього пункту, особи надають їх оригінали для огляду. 

… 

12. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки 

особам з інвалідністю внаслідок війни та компенсація вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових 

дій та учасникам війни виплачується в порядку та розмірах, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 

червня 2004 р. № 785 (Офіційний вісник України, 2004 р.,  

№ 24, ст. 1598). 

… 

12. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки 

особам з інвалідністю внаслідок війни та компенсація вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових 

дій, учасникам війни та особам, на яких поширюється чинність 

Закону, виплачується в порядку та розмірах, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 

(Офіційний вісник України, 2004 р., № 24, ст. 1598). 

… 

16. Забезпечення путівками осіб, здійснюється в межах 

виділених коштів пропорційно кількості осіб, узятих на облік для 

16. Забезпечення путівками осіб, здійснюється в межах 

виділених коштів пропорційно кількості осіб, узятих на облік для 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155
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забезпечення санаторно-курортним лікуванням, згідно з 

договорами, укладеними органами соціального захисту населення з 

особами та санаторно-курортними закладами. 

 

… 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням, згідно з 

договорами, які укладаються структурними підрозділами з 

питань соціального захисту населення або органами соціального 

захисту населення з особами та санаторно-курортними закладами. 

… 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528 “Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації 

вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали 

заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад” 

Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості 

проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для 

проходження психологічної реабілітації та назад 

Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості 

проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб до суб’єктів надання послуг для 

проходження психологічної реабілітації та назад 

Затвердити Порядок виплати грошової компенсації вартості 

проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, до суб’єктів надання послуг для проходження 

психологічної реабілітації та назад, що додається. 

Затвердити Порядок виплати грошової компенсації вартості 

проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб до суб’єктів надання послуг для проходження 

психологічної реабілітації та назад, що додається. 

Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для 

проходження психологічної реабілітації та назад 

Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2016-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2016-%D0%BF#n8
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забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для 

проходження психологічної реабілітації та назад 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб до суб’єктів надання послуг для 

проходження психологічної реабілітації та назад 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат на 

оплату проїзду учасникам антитерористичної операції, особам, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалим 

учасникам Революції Гідності до суб’єктів, що надають послуги із 

психологічної реабілітації (далі - суб’єкт надання послуг), для 

проходження психологічної реабілітації та назад. 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат на 

оплату проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали 

заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб до суб’єктів, що надають послуги із 

психологічної реабілітації (далі - суб’єкт надання послуг), для 

проходження психологічної реабілітації та назад. 

2. Відшкодування витрат на оплату проїзду постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до 

суб'єктів надання послуг для проходження психологічної 

реабілітації та назад проводиться за рахунок коштів, передбачених 

у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної 

реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення 

їх до мирного життя”. 

2. Відшкодування витрат на оплату проїзду проводиться за 

рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за 

програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали 

заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні 

заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків 

посвідчень та нагрудних знаків”. 

 

3. Дія цього Порядку поширюється на учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

3. Дія цього Порядку поширюється на осіб, яким 

установлено один із таких статусів: 
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областях, та постраждалих учасників Революції Гідності із числа 

осіб, яким установлено один із таких статусів: 

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 

10-14 частини другої статті 7 Закону; 

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно 

до статті 161 Закону. 

абзац відсутній 

 

 

Дія цього Порядку поширюється також на осіб, які 

супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи. 

 

 

… 

 

 

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 

10-14 частини другої статті 7 Закону; 

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно 

до статті 161 Закону; 

особи, на яку поширюється чинність Закону, - відповідно 

до абзаців четвертого - восьмого та чотирнадцятого пункту 1 

статті 10 Закону. 

Дія цього Порядку поширюється також на осіб, які 

супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, та 

дружину (чоловіка) особи, зазначеної в абзацах другому - 

п’ятому цього пункту. 

… 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432 “Про затвердження Порядку організації соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності” 

Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності 

Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб. 

Затвердити Порядок організації соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Затвердити Порядок організації соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF#n8
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Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності, що додається. 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, що додається. 

Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності 

Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, та постраждалих учасників Революції 

Гідності 

Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, та постраждалих учасників Революції 

Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб 

1. Цей Порядок визначає механізм організації органами 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, 

Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, 

структурними підрозділами з питань соціального захисту 

населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах 

(у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту 

населення) заходів із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, та постраждалих учасників Революції Гідності. 

 

Оплата послуг із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, та постраждалих учасників Революції Гідності 

здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із 

1. Цей Порядок визначає механізм організації органами 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, 

Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, 

виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) 

рад (далі - органи соціального захисту населення) заходів із 

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалих 

учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб. 

Оплата послуг із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, постраждалих учасників Революції Гідності та членів 

сімей загиблих (померлих) таких осіб здійснюється відповідно до 

Порядку використання коштів, передбачених у державному 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
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соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 (Офіційний вісник 

України, 2015 р., № 30, ст. 869; 2016 р., № 68, ст. 2292). 

 

бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 31 березня 2015 р. № 179 (Офіційний вісник України, 2015 р., 

№ 30, ст. 869; 2016 р., № 68, ст. 2292). 

… 

3. Дія цього Порядку поширюється на учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, та постраждалих учасників Революції Гідності (далі - 

особи) з числа осіб, яким установлено один із таких статусів: 

 

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 

10-14 частини другої статті 7 Закону; 

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно 

до статті 16-1 Закону. 

абзац відсутній 

… 

3. Дія цього Порядку поширюється на учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, членів 

сімей загиблих (померлих) таких осіб (далі - особи) з числа осіб, 

яким установлено один із таких статусів: 

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 

10-14 частини другої статті 7 Закону; 

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно 

до статті 16-1 Закону; 

особи, на яку поширюється чинність Закону, - відповідно 

до абзаців четвертого - восьмого та чотирнадцятого пункту 1 

статті 10 Закону. 

… 

7. Особа для отримання послуг з професійної адаптації 

письмово звертається до органу соціального захисту населення за 

місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання 

(перебування) із заявою за формою згідно з додатком 1. 

… 

7. Особа для отримання послуг з професійної адаптації 

письмово звертається до органу соціального захисту населення за 

місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання 

(перебування) із заявою за формою згідно з додатком 1. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF#n63
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2017-%D0%BF#n63
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До заяви додаються: 

копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з 

інвалідністю внаслідок війни); 

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з 

інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або 

постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом 

особи; 

для учасника антитерористичної операції - копія документа, 

що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції 

або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в 

районах проведення антитерористичної операції у період її 

проведення, що засвідчується підписом учасника 

антитерористичної операції; 

для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, - 

копія документа, що підтверджує участь у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, що засвідчується підписом. 

Під час подання копії посвідчення, передбаченого абзацом 

четвертим цього пункту, особи пред’являють оригінал такого 

посвідчення. 

До заяви додаються: 

копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з 

інвалідністю внаслідок війни); 

копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що 

підтверджує наявність одного із статусів, визначених пунктом 3 

цього Порядку; 

 

копія документа (засвідчена підписом особи), що 

підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції 

або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, або 

копія документа про участь особи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі 

відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму 

Закону, відповідно до якої установлено статус); 

 

 

 

Під час подання копії посвідчення, передбаченого абзацом 

четвертим цього пункту, особи пред’являють оригінал такого 

посвідчення. 

… 

20. Професійна адаптація осіб з вищою освітою здійснюється 

шляхом отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше 

освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищення 

кваліфікації, спеціалізації. 

… 

20. Професійна адаптація осіб з вищою освітою здійснюється 

шляхом отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше 

освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищення 

кваліфікації, спеціалізації, у тому числі зі скороченим строком 

навчання. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 “Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” 
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Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної 

реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної 

реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб 
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної 

реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, що додається. 

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної 

реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, що додається. 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях 

Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях 

Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із 

психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2017-%D0%BF#n11
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учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з 

метою повернення їх до мирного життя” (далі - бюджетні кошти), 

для: 

 

 

1) проведення заходів із психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях (далі - отримувачі послуг), з числа осіб, яким установлено 

один з таких статусів: 

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 

10-14 частини другої статті 7 Закону; 

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно 

до статті 16-1 Закону; 

абзаци відсутні 

 

 

 

 

… 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із 

психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та 

нагрудних знаків” (далі - бюджетні кошти), для: 

1) проведення заходів із психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб (далі - 

отримувачі послуг), яким установлено один з таких статусів: 

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 

10-14 частини другої статті 7 Закону; 

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно 

до статті 16-1 Закону; 

особи, на яку поширюється чинність Закону, - відповідно 

до абзаців четвертого - восьмого та чотирнадцятого пункту 1 

статті 10 Закону. 

До отримувачів послуг належать також дружина (чоловік) 

особи, зазначеної в абзацах другому - п’ятому цього підпункту; 

… 

5. Організація проведення психологічної реабілітації 

отримувачів послуг здійснюється відповідно до Порядку 

проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

5. Організація проведення психологічної реабілітації 

отримувачів послуг здійснюється відповідно до Порядку 

проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#n8
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які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 

1057 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 167; 2019 р., № 

22, ст. 757). 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та 

членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. 

№ 1057 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 167; 2019 р., № 

22, ст. 757). 

6. Розподіл бюджетних коштів між регіональними органами 

соціального захисту населення проводиться Мінветеранів 

пропорційно кількості отримувачів послуг. 

Регіональні органи соціального захисту населення 

розподіляють бюджетні кошти між районними органами 

соціального захисту населення пропорційно кількості отримувачів 

послуг в кожному районі відповідно до інформації, поданої 

районними органами соціального захисту населення за даними 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги. 

Кількість учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким у поточному 

році можуть бути надані послуги із психологічної реабілітації за 

бюджетні кошти, розраховується Мінветеранів у розрізі областей та 

м. Києва пропорційно їх кількості (за даними Єдиного державного 

реєстру ветеранів війни, а до початку його функціонування - за 

даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та 

осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення) та обсягу бюджетних коштів, 

передбачених на відповідний рік. 

Кількість постраждалих учасників Революції Гідності, яким у 

поточному році можуть бути надані послуги із психологічної 

6. Розподіл бюджетних коштів між регіональними органами 

соціального захисту населення проводиться Мінветеранів 

пропорційно кількості отримувачів послуг. 

Регіональні органи соціального захисту населення 

розподіляють бюджетні кошти між районними органами 

соціального захисту населення пропорційно кількості отримувачів 

послуг в кожному районі відповідно до інформації, поданої 

районними органами соціального захисту населення за даними 

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги. 

Кількість учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким у поточному 

році можуть бути надані послуги із психологічної реабілітації за 

бюджетні кошти, розраховується Мінветеранів у розрізі областей та 

м. Києва пропорційно їх кількості (за даними Єдиного державного 

реєстру ветеранів війни, а до початку його функціонування - за 

даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та 

осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення) та обсягу бюджетних коштів, 

передбачених на відповідний рік. 

Кількість постраждалих учасників Революції Гідності та осіб, 

на яких поширюється чинність Закону, яким у поточному році 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#n8
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реабілітації за бюджетні кошти, розраховується Мінветеранів в 

розрізі областей та м. Києва пропорційно кількості постраждалих 

учасників Революції Гідності (за даними регіональних органів 

соціального захисту населення про кількість осіб відповідної 

категорії, що перебувають на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги) та обсягу 

бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік. 

можуть бути надані послуги із психологічної реабілітації за 

бюджетні кошти, розраховується Мінветеранів в розрізі областей та 

м. Києва пропорційно їх кількості (за даними регіональних органів 

соціального захисту населення про кількість осіб відповідної 

категорії, що перебувають на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги) та обсягу 

бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік. 

7. З метою надання послуг із психологічної реабілітації 

отримувачам послуг суб'єкт надання послуг подає районному чи 

регіональному органу соціального захисту населення: 

гарантійний лист про згоду на надання послуг із психологічної 

реабілітації та готовність до укладення договору; 

інформацію про умови проживання та харчування; 

перелік послуг із психологічної реабілітації, які можуть 

надаватися отримувачу послуг; 

інформацію про вартість надання послуг із психологічної 

реабілітації. 

Районні органи соціального захисту населення 

оприлюднюють інформацію про суб'єктів надання послуг із 

зазначенням умов надання таких послуг. Отримувач послуг обирає 

суб'єкта надання послуг, у якого бажає пройти реабілітацію. 

Для проходження психологічної реабілітації отримувач 

послуг звертається до районного органу соціального захисту 

населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного 

проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній 

формі, до якої додаються копія посвідчення учасника бойових 

дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника 

війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь 

в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з 

безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, або участь особи у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій 

7. З метою надання послуг із психологічної реабілітації 

отримувачам послуг суб'єкт надання послуг подає районному чи 

регіональному органу соціального захисту населення: 

гарантійний лист про згоду на надання послуг із психологічної 

реабілітації та готовність до укладення договору; 

інформацію про умови проживання та харчування; 

перелік послуг із психологічної реабілітації, які можуть 

надаватися отримувачу послуг; 

інформацію про вартість надання послуг із психологічної 

реабілітації. 

Районні органи соціального захисту населення 

оприлюднюють інформацію про суб'єктів надання послуг із 

зазначенням умов надання таких послуг. Отримувач послуг обирає 

суб’єкта надання послуг, у якого бажає пройти реабілітацію. 

абзаци виключені 
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та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення. Отримувачі 

послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції 

Гідності, разом із заявою подають копію посвідчення 

постраждалого учасника Революції Гідності. 

Районний орган соціального захисту населення протягом 

одного робочого дня з дня надходження заяви в обов'язковому 

порядку реєструє таку заяву та в разі наявності коштів приймає 

рішення щодо укладення договору про надання послуг із 

психологічної реабілітації із суб'єктом надання послуг, якого 

обрав отримувач послуг. 

У разі отримання від суб'єкта надання послуг, обраного 

отримувачем послуг, відмови у наданні послуг із психологічної 

реабілітації районний орган соціального захисту населення 

інформує про це отримувача послуг та пропонує йому обрати 

іншого суб'єкта надання послуг. 

Районний орган соціального захисту населення, суб'єкт 

надання послуг та отримувач послуг укладають договір про 

надання послуг із психологічної реабілітації у трьох примірниках 

(по одному для кожної сторони). 

Усі примірники договору про надання послуг із психологічної 

реабілітації, підписані керівником районного органу соціального 

захисту населення та отримувачем послуг і скріплені печаткою (за 

наявності) такого органу, передаються отримувачу послуг для 

подальшої передачі суб'єкту надання послуг. 

Після прибуття отримувача послуг до відповідного суб'єкта 

надання послуг керівник такого суб'єкта підписує та скріплює 

печаткою (за наявності) всі примірники договору про надання 

послуг із психологічної реабілітації, після чого надсилає один 

примірник поштовим відправленням до районного органу 

соціального захисту населення, другий - передає отримувачу 

послуг, третій - залишає на зберіганні у себе. 

Примірний договір про надання послуг із психологічної 

реабілітації і форма акта надання послуг із психологічної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний орган соціального захисту населення, суб'єкт 

надання послуг та отримувач послуг укладають договір про 

надання послуг із психологічної реабілітації у трьох примірниках 

(по одному для кожної сторони). 

Усі примірники договору про надання послуг із психологічної 

реабілітації, підписані керівником районного органу соціального 

захисту населення та отримувачем послуг і скріплені печаткою (за 

наявності) такого органу, передаються отримувачу послуг для 

подальшої передачі суб'єкту надання послуг. 

Після прибуття отримувача послуг до відповідного суб'єкта 

надання послуг керівник такого суб'єкта підписує та скріплює 

печаткою (за наявності) всі примірники договору про надання 

послуг із психологічної реабілітації, після чого надсилає один 

примірник поштовим відправленням до районного органу 

соціального захисту населення, другий - передає отримувачу 

послуг, третій - залишає на зберіганні у себе. 

Примірний договір про надання послуг із психологічної 

реабілітації і форма акта надання послуг із психологічної 
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реабілітації за рахунок бюджетних коштів затверджуються 

Мінветеранів. 

Підписання тристоронніх договорів та оформлення акта 

наданих послуг можливо здійснювати з використанням 

електронного підпису у разі його наявності у кожної із сторін. 

Після забезпечення отримувача послуг послугами із 

психологічної реабілітації згідно з тристороннім договором суб'єкт 

надання послуг надсилає поштою або в інший спосіб органу 

соціального захисту населення три примірники акта надання 

послуг, підписані отримувачем послуг та керівником 

(уповноваженою ним особою) суб'єкта надання послуг, для 

подальшого підписання органом соціального захисту населення та 

перерахування коштів в установленому порядку. 

Після підписання акта надання послуг усі примірники актів, 

підписані органом соціального захисту населення, отримувачем 

послуг та суб'єктом надання послуг, надсилаються органом 

соціального захисту населення сторонам договору. 

реабілітації за рахунок бюджетних коштів затверджуються 

Мінветеранів. 

Підписання тристоронніх договорів та оформлення акта 

наданих послуг можливо здійснювати з використанням 

електронного підпису у разі його наявності у кожної із сторін. 

Після забезпечення отримувача послуг послугами із 

психологічної реабілітації згідно з тристороннім договором суб'єкт 

надання послуг надсилає поштою або в інший спосіб органу 

соціального захисту населення три примірники акта надання 

послуг, підписані отримувачем послуг та керівником 

(уповноваженою ним особою) суб'єкта надання послуг, для 

подальшого підписання органом соціального захисту населення та 

перерахування коштів в установленому порядку. 

Після підписання акта надання послуг усі примірники актів, 

підписані органом соціального захисту населення, отримувачем 

послуг та суб'єктом надання послуг, надсилаються органом 

соціального захисту населення сторонам договору. 

8. Відшкодування вартості наданих послуг із психологічної 

реабілітації здійснюється районними органами соціального захисту 

населення шляхом безготівкового перерахування коштів суб’єктам 

надання послуг за фактично надані послуги, у тому числі послуги з 

організації проживання та харчування, відповідно до укладених 

договорів та актів наданих послуг. 

 

… 

Витрати на оплату проїзду до суб’єктів надання послуг для 

проходження психологічної реабілітації та назад відшкодовуються 

отримувачам послуг відповідно до Порядку виплати грошової 

компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання 

8. Відшкодування вартості наданих послуг із психологічної 

реабілітації здійснюється регіональними та районними органами 

соціального захисту населення шляхом безготівкового 

перерахування коштів суб’єктам надання послуг за фактично надані 

послуги, у тому числі послуги з організації проживання та 

харчування, відповідно до укладених договорів та актів наданих 

послуг. 

… 

Витрати на оплату проїзду до суб’єктів надання послуг для 

проходження психологічної реабілітації та назад відшкодовуються 

отримувачам послуг відповідно до Порядку виплати грошової 

компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2016-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2016-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2016-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2016-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2016-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2016-%D0%BF#n8
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послуг для проходження психологічної реабілітації та назад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

серпня 2016 р. № 528 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 

2282; 2019 р., № 22, ст. 757). 

 

… 

членів сімей загиблих (померлих) таких осіб до суб’єктів надання 

послуг для проходження психологічної реабілітації та назад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

серпня 2016 р. № 528 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 

2282; 2019 р., № 22, ст. 757). 

… 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 “Про затвердження Порядку проведення психологічної 

реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях” 

Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях 

Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб 

Затвердити Порядок проведення психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, що додається. 

Затвердити Порядок проведення психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, що додається. 

Порядок проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 

Порядок проведення психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 

Порядок проведення психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2016-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2017-%D0%BF#n8
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 агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб 

1. Цей Порядок визначає механізм організації проведення 

психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, 

Київської міської держадміністрацій, районних, районних у м. 

Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у 

містах (у разі їх утворення) рад. 

 

Оплата послуг із психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із 

психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 

(Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1790; 2019 р., № 80, 

ст. 2742; 2020 р., № 41, ст. 1326). 

 

1. Цей Порядок визначає механізм організації проведення 

психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та 

членів сімей загиблих (померлих) таких осіб структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, 

Київської міської держадміністрацій, районних, районних у м. 

Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у 

містах (у разі їх утворення) рад. 

Оплата послуг із психологічної реабілітації здійснюється 

відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної 

реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2017 р. № 497 (Офіційний вісник України, 2017 р., 

№ 59, ст. 1790; 2019 р., № 80, ст. 2742; 2020 р.,  

№ 41, ст. 1326). 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

… 

2) отримувач послуг - особа, яка звернулася за психологічною 

допомогою і направлена на психологічну реабілітацію, із числа 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

… 

2) отримувач послуг – особа, яка звернулася за психологічною 

допомогою і направлена на психологічну реабілітацію, із числа 
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учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності, 

яким установлено один із таких статусів: 

 

учасник бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон); 

особа з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 

10-14 частини другої статті 7 Закону; 

учасник війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалий учасник Революції Гідності - відповідно 

до статті 161 Закону; 

абзаци відсутні 

 

 

 

 

 

… 

учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, постраждалих учасників Революції Гідності, 

членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, якій установлено 

один із таких статусів: 

учасника бойових дій – відповідно до пунктів 19-21 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до пунктів 

10–14 частини другої статті 7 Закону; 

учасника війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності – відповідно 

до статті 161 Закону; 

особи, на яку поширюється чинність Закону, - відповідно 

до абзаців четвертого - восьмого та чотирнадцятого пункту 1 

статті 10 Закону. 

До отримувачів послуг належать також дружина (чоловік) 

особи, зазначеної в абзацах другому - п’ятому цього 

підпункту;”; 

… 

12. Для проходження психологічної реабілітації отримувач 

послуг або його законний представник звертається до замовника 

послуг за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання 

(перебування) із заявою, складеною в довільній формі, до якої 

додаються: 

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з 

інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни; 

 

копія документа, що підтверджує безпосередню участь в 

антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з 

безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції 

у період її проведення, або копія документа про участь особи у 

12. Для проходження психологічної реабілітації отримувач 

послуг або його законний представник звертається до замовника 

послуг за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання 

(перебування) із заявою, складеною в довільній формі, до якої 

додаються: 

копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що 

підтверджує наявність одного із статусів, визначених абзацами 

другим - шостим підпункту 2 пункту 2 цього Порядку; 

копія документа (засвідчена підписом особи), що 

підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції 

або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n143
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n538
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155
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здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення; 

копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності 

для осіб, які мають статус постраждалого учасника Революції 

Гідності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом заяв про отримання послуг із психологічної 

реабілітації для діючих військовослужбовців та осіб, які 

перебувають на службі, здійснюється за місцем перебування 

(розташування військової частини (підрозділу) за зверненням 

отримувача послуг або командира (начальника), а від осіб, які 

перебувають на лікуванні у військово-медичних закладах, 

госпіталях для ветеранів війни, на повному державному утриманні, 

закладах соціального захисту для бездомних осіб і центрах 

соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 

здійснюється за місцем перебування (розташування закладу 

(установи) за зверненням отримувача послуг або керівника 

відповідного закладу (установи) до замовника послуг. 

Отримувач послуг несе відповідальність за достовірність 

даних, що містяться у поданих документах. 

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є 

підставою для відмови особі у реєстрації заяви про отримання 

послуг із психологічної реабілітації. 

копія документа про участь особи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (у разі 

відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму 

Закону, відповідно до якої установлено статус); 

копія свідоцтва про шлюб (для отримувачів послуг, 

зазначених в абзаці сьомому підпункту 2 пункту 2 цього 

Порядку); 

направлення лікаря первинної медичної допомоги щодо 

наявності відповідних медичних показань або медична довідка 

закладу охорони здоров’я за формою № 070/о (для діючих 

військовослужбовців, які виконували службово-бойові 

завдання в екстремальних (бойових) умовах, - довідка, видана 

медичною службою військової частини).  

Прийом заяв про отримання послуг із психологічної 

реабілітації для діючих військовослужбовців та осіб, які 

перебувають на службі, здійснюється за місцем перебування 

(розташування військової частини (підрозділу) за зверненням 

отримувача послуг, а від осіб, які перебувають на лікуванні у 

військово-медичних закладах, госпіталях для ветеранів війни, на 

повному державному утриманні, закладах соціального захисту для 

бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі, здійснюється за місцем перебування 

(розташування закладу (установи) за зверненням отримувача 

послуг або керівника відповідного закладу (установи) до замовника 

послуг. 

Отримувач послуг несе відповідальність за достовірність 

даних, що містяться у поданих документах. 

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є 

підставою для відмови особі у реєстрації заяви про отримання 

послуг із психологічної реабілітації. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-12#n3
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Замовник послуг ознайомлює отримувача послуг з переліком 

суб’єктів надання послуг із зазначенням контактних даних, до яких 

такі особи можуть звернутися з питань забезпечення послугами із 

психологічної реабілітації; послугами, якими такі суб’єкти 

забезпечують отримувачів послуг; порядком проведення заходів із 

психологічної реабілітації. 

Отримувач послуг або його законний представник обирає 

суб’єкт надання послуг і повідомляє замовнику послуг про вибір 

такого суб’єкта. 

… 

Замовник послуг ознайомлює отримувача послуг з переліком 

суб’єктів надання послуг із зазначенням контактних даних, до яких 

такі особи можуть звернутися з питань забезпечення послугами із 

психологічної реабілітації; послугами, якими такі суб’єкти 

забезпечують отримувачів послуг; порядком проведення заходів із 

психологічної реабілітації. 

Отримувач послуг або його законний представник обирає 

суб’єкт надання послуг і повідомляє замовнику послуг про вибір 

такого суб’єкта. 

… 

17. Після надходження від суб'єкта надання послуг 

письмового підтвердження щодо готовності надання послуг із 

психологічної реабілітації та узгодження дати початку її 

проведення замовник послуг укладає договір із суб'єктом надання 

послуг та отримувачем послуг. 

Укладення договору, передача його отримувачу послуг та 

суб'єкту надання послуг здійснюються відповідно до пункту 6 

Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2017 р. № 497. 

17. Після надходження від суб'єкта надання послуг 

письмового підтвердження щодо готовності надання послуг із 

психологічної реабілітації та узгодження дати початку її 

проведення замовник послуг укладає договір із суб'єктом надання 

послуг та отримувачем послуг. 

Укладення договору, передача його отримувачу послуг та 

суб'єкту надання послуг здійснюються відповідно до пункту 7 

Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2017 р. № 497. 

Додаток 3 

до Порядку 

… 

НАПРАВЛЕННЯ 

на отримання послуг із психологічної реабілітації 

… 

 

 

Додаток 3 

до Порядку 

… 

НАПРАВЛЕННЯ 

на отримання послуг із психологічної реабілітації 

… 
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Узгоджена дата прибуття до суб’єкта надання послуг ______. 

________________________________ ознайомлений (ознайомлена) 
(прізвище та ініціали отримувача послуг) 

про те, що послуги із послуги із психологічної реабілітації 

надаються за бюджетні кошти відповідно до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної 

операції та постраждалих учасників Революції Гідності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12 липня 2017 р. № 497.  

 

 

 

… 

Узгоджена дата прибуття до суб’єкта надання послуг ______. 

________________________________ ознайомлений (ознайомлена) 
(прізвище та ініціали отримувача послуг) 

про те, що послуги із послуги із психологічної реабілітації надаються 

за бюджетні кошти відповідно до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із 

психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції 

Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та 

членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497.  

… 

 

 

Міністр у справах ветеранів України    Юлія ЛАПУТІНА 

 

“___” ___________ 2021 р. 
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