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С труктурні підрозділи з питань
соціального
захисту
населення
обласних,
К иївської
міської
держадміністрацій (за списком)
Структурні підрозділи з питань
соціального
захисту
населення
районних, районних у м. Києві
держадміністрацій,
виконавчих
органів міських, районних у містах
\ рад (за списком)
У зв’язку з чисельними зверненнями та з метою ефективного використання
бюджетних коштів, Державна служба України у справах ветеранів (війни та
учасників антитерористичної операції (далі - Служба) повідомляє наступне.
Законом України “Про Державний бюджет України на 2Q16 рік”,
затверджена бюджетна програма 2505150 “Заходи із психологічної реабілітації,
соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та
забезпечення
постраждалих
учасників
антитерористичної
операції
санаторно-курортним лікуванням ”, яка об’єднує такі напрями використання
бюджетних коштів:
1. Здійснення ‘ заходів
з
психологічної
реабілітації
учасників
антитерористичної операції.
2. Здійснення заходів з соціальної та професійної адаптації [учасників
антитерористичної операції.
3. Здійснення заходів щодо надання центрами соціально-психологічної
реабілітації населення соціальної та психологічної допомоги учасникам
антитерористичної операції, громадянам,
постраждалим (внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та населенню, яке проживає на і території
радіоактивного забруднення.
4. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під
час проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус
учасника бойових дій чи інваліда війни.
Державна служба Увраїнн у справах ветеранів
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Зазначеного
бюджетна
програма
охоплює
всіх
учасни
антитерористичної операції, яким встановлено один із таких статусів:
учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 та 20 частини пері
статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гаранти їх; соціальні
захисту” (далі - Закон);
інваліда війни відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону
учасника війни відповідно пункту 13 статті 9 Закону.
Для отримання послуг, передбачених вищезазначеною І бюджетипрограмою, учаснику антитерористичної операції необхідно звернутися
структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районні
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських раионни)
містах (крім м. Києва) рад.
До звернення необхідно додати наступні документи: копію посвідчен
учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни; копію одного
документів, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завда
антитерористичної операції в районах її проведення.
Таким документом може бути:
- наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інш;
документ, який підтверджує залучення особи до виконання завда
антитерористичної операції в районах її проведення;
- довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операи
згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових д
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісніс
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечен
її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України в
20.08.2014 № 413;
- рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення осо
статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет •
територіальну
цілісність
України
і брала
безпосередню Іучасть
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, відповідний запис
військовому квитку;
- довідка про обставини травми (для осіб, які отримали | пораненівнаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
- витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії пр
встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травї^
каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким вЬтановлен
інвалідність).
Для отримання послуг із забезпечення санаторно-курортним лікування)
учасником АТО надається медична довідка лікувальної установи з|а формої
№ 070/O.
Водночас Служба зазначає, що тільки за напрямом “Здійснення заході
з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції

з
відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 311.03.2015
№ 179, обласні та районні органи соціального захисту населення ц межах
відповідних бюджетних асигнувань укладають з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форми власності договори про надання послуг із
здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції.
При цьому, договір на професійне навчання, перепідготовку кадрів та/або
підвищення кваліфікації органами соціального захисту населення укладається
відповідно до частини 5 статті 61 Закону України “Про освіту”.
Форми Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг
навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 11.03.2002 № 183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.02.2002 № 329/6617, Типового договору про надання освітніх послуг між
вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 634.
Для укладання договору про надання послуг з професійного навчання
підприємства, установи, організації різних форм власності подають: копію
дозвільного документа на право здійснення освітньої діяльності за відповідним
напрямом; кошторис витрат на професійне навчання для прогнозованої кількості
слухачів за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями
знань), складеним відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Мін стерства
фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 “Про затвердження порядків
надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами”,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 № 1196/18491.
Разом з тим Сдужба інформує, що відповідно до Закону України “Про
освіту” та інших нормативно-правових актів у галузі освіти, соціальна та
професійна адаптація учасників антитерористичної операції спрямована на
їх пристосування до нових взаємозв’язків і взаємостосунків у мирних умовах,
розвиток нави чок і умінь, формування диференційованої поведінки відповідно
до їх потреб ш ляхом професійного навчання, а також надання інформаційних,
консультаційних, профорієнтаційних послуг з цих питань.
Соціальна та професійна адаптація передбачає:
курси цільового призначення - підвищення кваліфікації особи (з метою
вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, (сучасних
технологічних
процесів,
засобів ' механізації
й
автоматизації,
що
використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації,
технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки
та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;
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професійне навчання - первинну професійну підготовку, перепідготовку,
отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньокваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізацію особи,
спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок,
підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.
Професійне навчання учасників АТО здійснюється за денною, вечірньою
(змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з
відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними
планами. Строк професійного навчання учасників АТО не може перевищувати 12
місяців, а підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового
призначення установлюється від 20 до 500 годин. Професійне навчання учасників
АТО може здійснюватися у групах чисельністю не більше ЗО осіб, а також на
умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним
закладом. Крім того учасник АТО може самостійно обрати навчальний заклад.
Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО
отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на
курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення
встановленого зразка.
Крім того, з метою ефективного використання кош тів ПрОСИІУ о, у разі
необхідності, направляти до Служби листи щодо економ ії кош тів або ютребу у
додаткових кош тах, для їх подальш ого перерозподілу.

Також повідомляємо, що листи Служби не є нормативно-правовими
актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаї. ійний та
необов’язковий характер.

Голова Служби

Силкіна, 278-65-90

А.В. Дерев’янко

ДОРОЖ НЯ КАРТА учасникам АТО для вирішення деяких питань
соціального захисту, зокрема забезпечення соціальною та професійною
адаптацією
З моменту набуття стагусу ветерана війни учасник АТО набуває право
на отримання послуги з безоплатної соціальної та професійної адаптації.
Соціальна та професійна адаптація це:
курси цільового призначення - підвищення кваліфікації з метою
вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних
технологічних
процесів,
засобів
механізації й автоматизації,
що
використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації,
технічної документації, ефективних методів організації праці, питань
економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів
тощо;
професійне
навчання
первинна
професійна
підготовка,
перепідготовка, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше
освітнього рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на
здобуття або удосконалення професійних знань, умінь та навичок.
Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного
управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або
місцем фактичного проживання.
Бійцю запропонують заповнити заяву.
До заяви необхідно додати такі документи:
•
•

копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
копія 1 із документів, що підтверджує безпосереднє залучення до
виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Таким документом можуть бути:
- наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший
документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань
антитерористичної операції в районах її проведення;
- довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції,
згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 р. № 413;
- рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу
учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

—довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок
бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
- витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення
причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у
колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).
- наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або
інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань
антитерористичної операції в районах її проведення;
- довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній
операції, згідно з додатком до Порядку надання статусу учасника бойових
дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету
М іністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
- рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі
статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
До уваги бійця:
Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очнозаочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без
відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців, а
підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового призначення
установлюється від 20 до 500 годин.
Професійне навчання учасників АТО може здійснюватися у групах
чисельністю не більше ЗО осіб, а також на умовах включення їх до складу
груп слухачів, що формуються навчальним закладом.
Після успіш ного завершення повного курсу навчання учасники АТО
отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на
курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення
встановленого зразка.
Ф інансування зазначених послуг розпочато з січня 2016 року.
Наразі формують групи і пропонують широкий спектр навчальних
закладів.
Також боєць має можливість пройти професійне навчання у
навчальному закладі, який їм обрано самостійно.

Інформацїіно-консультативні послуги можна отримати за номером
телефону:
044-281 0S 31 або електронною адресою: vpr2014(a).ukr. net; vpr@dsvv.gov.ua
Контактна особа Грииунь Наталія Валеріїівиа.

Д О РО Ж Н Я КАРТА

щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників
антитерористичної операції
М еханізм забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням
визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції
санаторно-курортним
лікуванням, затвердженим
постановою
Кабінету
Міністрів України від 31.03.2015 № 200.
Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зазначених у Порядку
забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами
міських рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2006 р. № 187, та Порядку забезпечення санаторно-курортними
путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів
війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших
категорій осіб і членів їх сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 27 квітня 2011 р. № 446.
Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи
міських рад (далі - органи соціального захисту населення) забезпечують осіб
безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього
Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості та в міру
надходження путівок:
1) учасників бойових дій - щороку строком на 18-21 день;
2) інвалідів війни - позачергово щороку строком на 18-21 день;
3) інвалідів із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і
захворюваннями хребта та спинного мозку) - відповідно до медичних
рекомендацій, з них: *
І та II груп - до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на
35 днів;
III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на
18-21 день.
У разі коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома
законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.
Куди звертатися:
до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем
проживання або фактичним місцем проживання відповідно до довідки про
взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).

Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву,
медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення
учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує
безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної
операції в районах її проведення.
Таким документом може бути один із нижчезазначених (оригінал або
його копія):
- наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або
інший документ, який підтверджує залучення керівництвом антитерористичної
операції особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її
проведення;
- довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції,
згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 р. № 413;
- рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі
статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
- довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення
внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
- витяг із протоколу засідання центральної військово-лікарської комісії
про встановлення причинного зв ’язку захворювань, поранень, контузій, травм,
каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено
інвалідність).
У разі неможливості учасника АТО надати один із вказаних документів,
структурний підрозділ соціального захисту населення може надіслати до
Служби запит, до якого додає список осіб даного регіону за формою
(додається), для отримання інформації з Єдиного державного реєстру учасників
АТО щодо встановлення таким особам статусу учасника бойових дій.
Під час подання копій посвідчень, передбачених абзацом першим
пункту 5 Порядку, особи надають їх оригінали для огляду.

Дорожня карта учасникам антитерористичної операції для вирішення
деяких питань соціального захисту, зокрема забезпечення психологічною
реабілітацією
З моменту набуття статусу ветерана війни учасник АТО набуває право
на отримання послуги з безкоштовної психологічної реабілітації.
Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного
управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або
місцем фактичного проживання.
Бійцю запропонують заповнити заяву.
До заяви необхідно додати такі документи:
•
•

копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання
завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Таким документом можуть бути:
- наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший
документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань
антитерористичної операції в районах її проведення;
- довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції,
згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 р. № 413;
- рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу
учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
- довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок
бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
- витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення
причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у
колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).
Боєць отримає направлення на реабілітацію, в якому будуть зазначені
дата початку та дата закінчення терміну реабілітації.
Учасник А Т О має
вказаний у направленні.

прибути до реабілітаційної установи у строк,

Звертаємо увагу на те, що для отримання психологічної реабілітації
жодних документів в медичних установах оформлювати не потрібно.

“ї

До Вашої уваги: реабілітаційні установи, які надають
психологічної реабілітації у першому кварталі 2016 року.

послуги

з

• ДП ’’Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води”
Харківська область;
• ДП “П івдень-Курорт-Сервіс” санаторій “Орізонт” Одеська обл.;
• ТОВ “Санаторій “Феофанія” , м. Київ;
• Менський санаторій “Остреч” , Чернігівська обл.

Інформащїно-консультативні послуги можна отримати за номером
телефону:
044-281 08 31
vpr@dsvv.gov. иа.

або

електронними

адресами:

Контактна особа Грииунь Наталія Валеріїівна.

vpr2014(a)/ukr.net,

ДОРОЖНЯ КАРТА

щодо протезування (ортезувания) учасника АТО виробами підвищеної
функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні
Протезування учасників антитерористичної операції в Україні здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету та є першочерговим незалежно від
встановлення інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій.
Механізм забезпечення учасників антитерористичної операції за новітніми
технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні визначений
Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за
технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які
брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення
(здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням
терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або
кінцівок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р.
№ 518 (далі - Порядок).
За новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в
Україні, учасники АТО забезпечуються протезуванням через Державну службу
України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
(далі - Служба).
Порядком передбачено:
- безоплатне забезпечення учасників АТО протезуванням (ортезування)
виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в
Україні, включаючи витрати на проїзд, проживання, харчування учаснику АТО та
супроводжуючої особи (у разі потреби),
- оплату витрат на заміну куксоприймача та оплату післягарантійного ремонту
протезного виробу;
- безоплатне забезпечення лікувально-тренувальним протезом у разі
необхідності, виготовленим вітчизняним виробником, на строк, необхідний для
формування кукси (1-12 міс.).
Довідково: У зв ’я зку з підвищенням витрат на протезування, що пов ’я зане із
підвищенням курсу валют на ринку, Службою три рази розроблялися зміни до
постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 518 щодо збільшення
розміру грошової допомоги (на цей час це до 2 480,4 тис. гривень)
(постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 № 39, від 08.07.2015 № 465
від 12.08.2015 №590).
Вартість заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та післягарантійного
ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності не може
перевищувати 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
установленого на 1 січня року, в якому прийнято відповідне рішення (на цей час це
206 700,0 грн).
У разі перевищення встановолених розмірів грошової допомоги учасник АТО
або його законний представник може здійснити доплату різниці за рахунок власних
коштів або інших не заборонених законодавством джерел шляхом перерахування
відповідних коштів на спеціальний рахунок Служби, відкритий у Казначействі, для їх
подальшого перерахування закордонному підприємству, що здійснюватиме
протезування (ортезування).

Куди звертатися:
Учасник АТО або його законний представник подає документи особисто або
надсилає поштою на адресу Служби: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.
Перелік документів, які подаються до Служби:
заява;
копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
копія ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які відмовилися від
отримання ідентифікаційного коду та мають відповідну відмітку у паспорті);
направлення на забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення ТЗР, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321, яке учасник АТО
отримує у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за
зареєстрованим місцем проживання або фактичним місцем проживання відповідно до
довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої
території);
рішення військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні
(ортезуванні);
витяг з історії хвороби;
фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.
Механізм здійснення протезування за кордоном:
Розгляд
документів
щодо
протезування
(ортезування)
учасника
антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок,
здійснюється експертною групою, утвореною при Службі (далі - експертна група).
Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25
робочих днів з дати отримання (надходження поштою) від учасника
антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або
його законного представника всіх необхідних документів.
Під час зазначеного строку експертна група опрацьовує питання щодо
протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив
функціональні можливості кінцівок, в Україні або здійснює пошук закордонного
надавача спеціалізованої допомоги і з’ясовує з ним конструкцію та комплектацію
виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в
Україні.
Протезування учасника антитерористичної операції здійснюється закордонним
надавачем спеціалізованої допомоги у разі відсутності в Україні спеціалістів, які
мають відповідну кваліфікаційну підготовку і позитивний практичний досвід
виготовлення конструкцій (технологій) заявлених виробів.
Підготовка учасника АТО до протезування (ортезування) за кордоном
здійснюється у клініці УкрНДІпротезування (м. Харків) або в інших закладах охорони
здоров’я.
На цей час механізм забезпечення протезуванням (ортезуванням) виробами
підвищеної функціональності учасників антитерористичної операції потребує
вдосконалення.
Службою розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і
від 01 жовтня 2014 р. № 518 ” .
Проектом акта передбачається, зокрема, механізм організації протезування та
ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями в
Україні.

ДОРОЖНЯ КАРТА

щодо забезпечення участника АТО
технічними та іншими засобами реабілітації в Україні
Механізм забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами
реабілітації визначено Порядком забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321
(далі - Порядок забезпечення ТЗР).
Порядком забезпечення ТЗР передбачено першочергове безоплатне
забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами реабілітації незалежно
від встановлення інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій.
Основні види ТЗР:
- протезно-ортопедичні вироби (системи ортезів на хребет, системи ортезів
на верхні та нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх кінцівок,
ортопедичне взуття);
- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (наколінники,
налокітники, рукавиці, подушки протигіролежневі, крісла-стільці туалетні, сидіння на
унітаз, сидіння для ванни та душу, підставки для ванни);
- засоби для пересування (крісла колісні кімнатні та дорожні, крісла колісні
з електричним приводом);
- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому
(палиці, милиці, ходунки);
- меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци
протипролежневі, перила та поручні, брусся, опори, поручні).
Учаснику АТО або його законному представнику необхідно подати документи
до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання
учасника АТО або фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття
на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).
Перелік необхідних документів для отримання ТЗР
- паспорт (копія та оригінал);
- ідентифікаційний код (копія та оригінал);
- рішення
військово-лікарської
комісії
чи
висновок
лікарськоконсультативної комісії про потребу у забезпечення необхідним виробом;
- витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального
підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана
командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з
відомостями про участь в антитерористичній операції (для учасників АТО, яким не
встановлено інвалідність).
Працівники органів соціального захисту населення:
- нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення ТЗР;
- ознайомлять з каталогами ТЗР;
ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств,
які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення ТЗР;
- видадуть направлення на забезпечення необхідними ТЗР.
Учасник АТО (його законний представник) обирає протезно-ортопедичне
підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або забезпечено
необхідним технічним засобом реабілітації.
На обраному заявником підприємстві, буде проведено огляд учасника АТО та
подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.

Інформаційна карта щодо процедури взяття на квартирний
(кооперативний) облік
Відповідно до статті 60 Житлового кодексу Української РСР
Постановою Ради М іністрів Української РСР і Української Республіканської
Ради Професійних Спілок від 11 грудня 1984р. N 470 затверджені Правила
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм
жилих приміщень в Українській РСР (далі - Правила).
КРОК ПЕРШ ИЙ:
Квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, здійснюється:
- у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті, селищної,
сільської Ради народних депутатів.
- на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий
фонд і ведуть житлове будівництво.
Потребуючими
поліпшення
житлових
умов
визнаються
громадяни:
- які забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається
виконавчим комітетом обласної, міської Рад народних депутатів разом з
радами профспілок;
- які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим
санітарним і технічним вимогам;
- які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у
зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній
кімнаті з членами своєї сім ’ї;
- які проживають за договором піднайму жилого приміщення в
будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором
найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
- які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в
будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
- які проживають у гуртожитках;
- які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім ’ї, незалежно від
родинних відносин, або особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя
(в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з
однієї кімнати).
КРОК ДРУГИЙ:
Документи, які подаються до виконавчого комітету Ради народних
депутатів за місцем проживання громадян:
- заява про взяття на квартирний облік (п ід п и су ється ч лен ам и сім 'ї, які
разом п р о ж и ваю ть);
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- довідка з місця проживання про склад сім'ї та прописку (форма 3),
видана організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку;
- довідки про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за
місцем роботи (у виконавчому комітеті місцевої Ради);
- копію технічного паспорту квартири або копії сторінок технічного
паспорту будинку;
- громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або
користуються правом першочергового одержання жилих приміщень,
вказують про це у заяві і подають відповідні документи.
- копії паспорту (свідоцтва про народження) та ідентифікаційного
коду всіх членів сім ’ї;
- інші документи при необхідності запитуються виконавчим
комітетом місцевої Ради або адміністрацією підприємства, установи,
організації
КРОК ТРЕТІЙ:
Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене у
місячний строк з дня подання громадянином необхідних документів.
Громадяни, які перебувають на квартирному обліку проходять щорічну
перереєстрацію, в ході якої перевіряються їх облікові дані.
КРОК ЧЕТВЕРТИЙ:
У першу чергу жилі приміщення надаються:
- інвалідам В еликої Вітчизняної війни і сім'ям воїнів (партизанів), які
загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у^ встановленому
порядку особам.
- учасникам бойових дій та учасникам війни.
Жиле приміщ ення надається громадянам у межах 13,65 кв.м жилої
площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян
жилою площею в даному населеному пункті (9 кв.м на одну особу). При
цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває
у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки.

