
Д О Р О Ж Н І  К А Р Т И 
на допомогу 

учасникам АТО
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ДОРОЖНЯ КАРТА
ÙÎÄÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-ÊÓÐÎÐÒÍÈÌ Ë²ÊÓÂÀÍÍßÌ 

Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÀÍÒÈÒÅÐÎÐÈÑÒÈ×ÍÎ¯ ÎÏÅÐÀÖ²¯

НОРМАТИВНІ АКТИ: 

Закон України «Про статус 
ветеранів війни та гаран-
тії їх соціального захисту», 
постанова Кабінету Міні-
стрів України від 31.03.2015 
№ 200 «Про затвердження 
Порядку використання ко-
штів, передбачених у держав-
ному бюджеті на забезпечен-
ня постраждалих учасників 
антитерористичної операції 
санаторно-курортним ліку-
ванням»,наказ Міністерства 
соціальної політики Украї-
ни «Про затвердження пе-
реліку базових послуг, які 
входять до вартості путів-
ки» (від 24.05.2017 № 868 
зареєстровано Мін’юстом за 
№743/30611 від 15.06.2017).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 
необхідних для отримання пільги (послуги), 

а також вимог до них:
• заява;
• медична довідка лікувальної установи заформою № 070/о (нада-
ється всіма закладами охорони здоров’я на підставі рішення санатор-
но-курортної відбіркової комісії або лікарсько-консультаційної комі-
сії (ЛКК) для одержання путівки на санаторно-курортне лікування 
або оздоровлення до санаторію-профілакторію);
• копія посвідчення учасника АТО або постраждалого учасника Рево-
люції Гідності (або довідка);
• учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни та 
учасники війни – копію військового квитка (за наявності) та копію 
документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення про-
ведення) особи в антитерористичній операції.

Таким документом може бути один із таких 
(оригінал або його копія):

• наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або 
інший документ, який підтверджує залучення керівництвом антите-
рористичної операції особи до виконання завдань антитерористичної 
операції в районах її проведення;
• довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній опе-
рації, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника 
бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та тери-
торіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
• рішення відомчої (міжвідомчої) комісії про встановлення особі ста-
тусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, су-
веренітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
• довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внас-
лідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
• витяг із протоколу засідання центральної військово-лікарської ко-
місії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, 
контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, 
яким встановлено інвалідність).

СУБ’ЄКТ надання пільги: 

учасники антитерористичної операції (учасники бойових дій, 
особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни) та постраж-
далі учасники Революції Гідності.

УМОВИ отримання пільги (послуги):

• перебувати на обліку в місцевому органі соціального захисту насе-
лення за зареєстрованим місцем проживання;
• фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття 
на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої тери-
торії).

ПІДСТАВА для одержання пільги 
(послуги): 

право, передбачене Законом Укра-
їни «Про статус ветеранів війни та 
гарантії їх соціального захисту», на 
одержання пільги на санаторно-
курортне лікування.

Забезпечення путівками учасників 
АТО та постраждалих учасників 
Революції Гідності, здійснюється 
згідно з договорами, укладеними 
між органом соціального захисту 
населення, учасником АТО або по-
страждалим учасником Революції 
Гідності (або законний представ-
ник) та санаторно-курортним за-
кладом.
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ПОРЯДОК ТА СПОСІБ подання документів, необхідних для от-
римання пільги (послуги): 
учасник АТО, постраждалий учасник Революції Гідності або його 
законний представник подає документи до місцевого органу соці-
ального захисту населення. Під час подання копій посвідчень нада-
ються їх оригінали для огляду.

У разі неможливості надати один із документів про безпосеред-
нє залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення, 
особисто місцевий орган соціального захисту населення може на-
діслати до Служби запит для отримання інформації з Єдиного дер-
жавного реєстру учасників АТО щодо встановлення таким особам 
статусу учасника бойових дій.

ПЛАТНІСТЬ або БЕЗОПЛАТНІСТЬ пільги (послуги): 
безоплатно в межах встановленої граничної вартості пу-

тівки, встановленої наказом Мінсоцполітики на відповідний рік.

За бажанням особи, їй можуть надаватися додаткові послуги за 
умови оплати їх вартості санаторно-курортному закладу за рахунок 
власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

СТРОК надання пільги (послуги):
• учасників бойових дій – не частіше ніж один раз на рік строкомна 
18–21 день;
• осіб з інвалідністю внаслідок війни – позачергово щороку стро-
комна 18–21 день;
• 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 ліку-
ванням строком на 35 днів;
• III групи – до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням 
строком на 18–21 день;

• постраждалих учасників Революції Гідності – не частіше ніж один 
раз на рік строком на 18–21 день;
• учасників війни – не частіше ніж один раз на два роки строкомна 
18–21 день.

ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ у наданні пільги (послуги): 
не можуть бути забезпеченими особи, зазначені у відповідних 

порядках, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 
від 22.02.2006 № 187, та від27.04.2011 № 446, зокрема ветерани 
війни, які не є учасниками АТО, а також військовослужбовці, особи 
рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільно-
го захисту; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, 
податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримі-
нально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації та деяких інших 
осіб і членів їх сімей.

РЕЗУЛЬТАТ надання пільги (послуги): 
учасники антитерористичної операції (учасники бойових дій, 

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни) та постраж-
далі учасники Революції Гідності отримують санаторно-курортне 
лікування в обраному ним санаторно-курортному закладі.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

• За особою, яка перебуває на обліку, але не отримала безоп-
латну путівку в поточному році, зберігається право на забез-
печення путівкою на наступний рік за умови поновлення ме-
дичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о, якщо 
строк дії попередньої довідки закінчився.

• Особи, які були письмово повідомлені про умову поновлення 
такої довідки, але протягом шести місяців з дня закінчення її 
строку дії не виконали цієї умови, знімаються з обліку.
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ДОРОЖНЯ КАРТА
ÙÎÄÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÀÒÎ 

ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÎÞ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²ªÞ

НОРМАТИВНІ АКТИ: 

• постанова Кабінету Міні-
стрів України від 23.08.2016 р. 
№ 528 «Про Порядок випла-
ти грошової компенсації вар-
тості проїзду учасників ан-
титерористичної операції до 
реабілітаційних установ для 
проходження психологічної 
реабілітації та назад»;
• постанова Кабінету Міні-
стрів України від 12.07.2017 р. 
№ 497 «Про затверджен-
ня Порядку використан-
ня коштів, передбачених у 
державному бюджеті для 
здійснення заходів із психо-
логічної реабілітації учасни-
ків антитерористичної опе-
рації»;
• постанова Кабінету Міні-
стрів України від 27.12.2017 р. 
№ 1057 «Про затвердження 
Порядку проведення психо-
логічної реабілітації учасни-
ків антитерористичної опе-
рації».

Право на отримання послуг 
із психологічної реабілітації 
мають учасники антитеро-
ристичної операції з числа 
учасників бойових дій, осіб з 
інвалідністю внаслідок війни, 
учасників війни.

Учасник антитерористичної операції обирає суб’єкта надан-
ня послуг з оприлюдненого районними органами соціального 
захисту населення переліку суб’єктів надання таких послуг.

Районний орган соціального захисту населення, суб’єкт надання 
послуг та учасник антитерористичної операції укладають договір 
про надання послуг із психологічної реабілітації у трьох примірни-
ках (по одному для кожної сторони).

Строки надання послуг із психологічної реабілітації визначають-
ся індивідуально для кожного отримувача послуг залежно від його 
потреб, узгоджуються з отримувачем послуг або його законним 
представником після комплексного визначення індивідуальних по-
треб і зазначаються в індивідуальному плані реабілітації.

Для отримання послуги із психо-
логічної реабілітації учасник анти-
терористичної операції звертається 
із заявою довільної форми до органу 
соціального захисту населення за 
місцем реєстрації або за місцем фак-
тичного проживання (перебування).

Послуги із психологічної 
реабілітації учасникам 
антитерористичної операції 
надаються БЕЗКОШТОВНО.

До заяви додаються:
• посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю 
внаслідок війни, або учасника війни;
• документ, що підтверджує безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції або забезпеченні її проведення з безпосе-
реднім перебуванням в районах антитерористичної операції у 
період її проведення;
• паспорт громадянина України.

Органи соціального захисту населення відшкодовують 
вартість проїзду до реабілітаційних установ та назад 
учаснику антитерористичної операції на підставі наступ-
них документів:
• заяви;
• оригінали проїзних документів;
• заповненого суб’єктом надання послуг відривного корінця 
направлення на психологічну реабілітацію;
• документу, що підтверджує особу.
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ДОРОЖНЯ КАРТА
ÙÎÄÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÀÒÎ 

ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÞ ÒÀ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÞ ÀÄÀÏÒÀÖ²ªÞ

Соціальна та професійна 
адаптація це:
• курси цільового призначен-
ня – підвищення кваліфікації 
з метою вивчення нового об-
ладнання, виробів, товарів, ма-
теріалів, послуг, сучасних тех-
нологічних процесів, засобів 
механізації й автоматизації, що 
використовуються на виробни-
цтві, правил і вимог їх безпечної 
експлуатації, технічної доку-
ментації, ефективних методів 
організації праці, питань еконо-
міки та фінансів, законодавчих 
та інших нормативно-правових 
актів тощо;
• професійне навчання – пер-
винна професійна підготовка, 
перепідготовка, отримання ін-
шої спеціальності на основі здо-
бутого раніше освітнього рівня, 
підвищення кваліфікації та спе-
ціалізації, спрямовані на здобут-
тя або удосконалення професій-
них знань, умінь та навичок.
Для отримання такої послуги 
необхідно звернутися до ра-
йонного управління соціаль-
ного захисту населення за 
місцем реєстрації або місцем 
фактичного проживання.

Таким документом 
можуть бути:

– наказ Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України або 
інший документ, який підтвер-
джує залучення особи до виконан-
ня завдань антитерористичної 
операції в районах її проведення;

– довідка про безпосередню участь 
особи в антитерористичній опера-
ції, згідно з додатком 1 або 2 до По-
рядку надання статусу учасника 
бойових дій особам, які захищали 

Бійцю запропонують запов-
нити заяву до якої необхід-
но додати такі документи:
• копія посвідчення учасника 
бойових дій або інваліда війни;
• копія одного із документів, 
що підтверджує безпосеред-
нє залучення до виконання 
завдань антитерористичної 
операції в районах її прове-
дення.

З моменту отримання 
відповідного статусу 
учасник АТО набуває 
право на БЕЗОПЛАТНУ 
послугу з соціальної та 
професійної адаптації.

незалежність, сувере-
нітет та територіаль-
ну цілісність України 
і брали безпосередню 
участь в антитеро-
ристичній операції, 
забезпеченні її прове-
дення, затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
20.08.2014 р. № 413;

– рішення відомчої (або 
міжвідомчої) комісії 
про встановлення осо-
бі 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 внас-
лідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);

– витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встанов-
лення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, ка-
ліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено 
інвалідність).

– наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або ін-
ший документ, який підтверджує залучення особи до виконання за-
вдань антитерористичної операції в районах її проведення;

– довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній опе-
рації, згідно з додатком до Порядку надання статусу учасника бо-
йових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та те-
риторіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 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 ан-
титерористичній операції, забезпеченні її проведення.
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, 

очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами нав-
чання, з відривом і без відриву від виробництва та за індиві-
дуальними навчальними планами.

Строк професійного навчання не може перевищувати 12 
місяців, а підвищення кваліфікації шляхом навчання на кур-
сах цільового призначення установлюється від 20 до 500 
годин.

Професійне навчання учасників АТО може здійснюватися 
у групах чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах 
включення їх до складу груп слухачів, що формуються на-
вчальним закладом.

Після успішного завершення повного курсу навчання учас-
ники АТО отримують документи державного зразка, а після 
підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення 
учасники АТО отримують посвідчення встановленого зразка.

Також учасник АТО має можливість пройти професійне 
навчання у навчальному закладі, який їм обрано самостійно.

ДОРОЖНЯ КАРТА
ÙÎÄÎ ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß (ÎÐÒÅÇÓÂÀÍÍß) Ó×ÀÑÍÈÊÀ ÀÒÎ 

ÂÈÐÎÁÀÌÈ Ï²ÄÂÈÙÅÍÎ¯ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÎÑÒ² 
ÇÀ ÍÎÂ²ÒÍ²ÌÈ ÒÅÕÍÎËÎÃ²ßÌÈ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²ßÌÈ 

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß, ßÊ² Â²ÄÑÓÒÍ² Â ÓÊÐÀ¯Í²

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 від-
сутні в Україні визначений Порядком протезування та ортезуван-
ня виробами підвищеної функціональності за технологіями виго-
товлення, 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 втрати-
ли функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. 
№ 518 (далі – Порядок).

За новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які 
відсутні в Україні, учасники АТО забезпечуються протезуванням 
через Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд).

ПОРЯДКОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:
– безоплатне забезпечення учасників АТО протезуванням (ортезу-

ванням) виробами підвищеної функціональності за технологія-
ми виготовлення, які відсутні в Україні, включаючи витрати на 
проїзд, проживання, харчування учаснику АТО та супроводжую-
чої особи (у разі потреби);

– оплату витрат на заміну куксоприймача та оплату післягарантій-
ного ремонту протезного виробу;
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– безоплатне забезпечення лікувально-тренувальним протезом у 
разі необхідності, виготовленим вітчизняним виробником, на 
строк, необхідний для формування кукси (1–12 міс.).
Підготовка учасника АТО до протезування (ортезування) за кор-

доном здійснюється у клініці УкрНДІ протезування (м. Харків) або 
в інших закладах охорони здоров’я.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ:

Для здійснення протезування та/або ортезування виро-
бами підвищеної функціональності за новітніми техно-
логіями в Україні учасник антитерористичної операції по-
винен звернутись до вітчизняного протезно-ортопедичного 
підприємства з такими документами:
• заявою про необхідність забезпечення виробом підвищеної 

функціональності за новітніми технологіями;
• копією паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, 

учасника антитерористичної операції;
• копією документа, що підтверджує реєстрацію особи у Дер-

жавному реєстрі фізичних осіб –платників податків (крім 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмови-
лися від прийняття реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків та офіційно повідомили про це відпо-
відний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

• направленням на забезпечення технічними та іншими за-
собами реабілітації;

• рішенням військово-лікарської комісії або висновком лікар-
сько-консультативної комісії (для працівників підприємств, 
установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали 
участь в антитерористичній операції в районах її проведен-
ня) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;

• довідкою з місця роботи (для працівників підприємств, 
установ, організацій, які залучалися та безпосередньо бра-
ли участь в антитерористичній операції в районах її прове-
дення, яким не встановлено інвалідність).

Для здійснення протезування та/або ортезування виробами 
підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, 
які відсутні в Україні, учасник АТО або його законний представ-
ник подає документи особисто або надсилає поштою на адресу 
Фонду: вул. Глибочицька, 72, м. Київ, 04050.

Перелік документів:
• заява;
• копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
• копія ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які від-

мовилися від отримання ідентифікаційного коду та мають 
відповідну відмітку у паспорті);

• направлення на забезпечення технічними та іншими засо-
бами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпе-
чення ТЗР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.04.2012 р. № 321, яке учасник АТО отримує 
у структурному підрозділі з питань соціального захисту на-
селення за зареєстрованим місцем проживання або фактич-
ним місцем проживання відповідно до довідки про взяття 
на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої 
території);

• рішення військово-лікарської комісії про потребу у проте-
зуванні (ортезуванні);

• витяг з історії хвороби;
• фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів.
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ДОВІДКОВО
Механізм здійснення протезування за кордоном.

Розмір грошової допомоги на протезування та/або ортезу-
вання виробами підвищеної функціональності за технологія-
ми виготовлення, які відсутні в Україні, однієї кінцівки без ура-
хування податку на додану вартість не може перевищувати 
900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
який за рішенням експертної групи, який може буди збільше-
ний до двох разів до 1800 розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.

Розмір грошової допомоги на заміну приймальної гільзи (кук-
соприймача) та післягарантійний ремонт протезно-ортопе-
дичного виробу підвищеної функціональності за технологіями 
виготовлення, які відсутні в Україні, без урахування податку 
на додану вартість не може перевищувати 150 розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб, який може буди 
збільшений до двох разів до 300 розмірів прожиткового міні-
муму для працездатних осіб.

Сума прожиткового мінімуму на 2017 р. встановлено За-
коном України «Про державний бюджет України на 2017 рік» 
від 21.12.2016 р. № 1801-VIII, та визначена для працездатних 
осіб з 01.05.2017 – 30.11.2017 у розмірі 1684,0 грн., з 01.12.2017 
– 31.12.2017 у розмірі – 1762,0 грн.

У разі перевищення встановлених розмірів грошової допо-
моги учасник антитерористичної операції або його законний 
представник може здійснити доплату різниці за рахунок влас-
них коштів або інших не заборонених законодавством джерел 
шляхом перерахування відповідних коштів на спеціальний ра-
хунок Фонду, відкритий у Казначействі, для їх подальшого пе-
рерахування закордонному підприємству, що здійснюватиме 
протезування (ортезування).

Розгляд документів щодо протезування (ортезування) 
учасника антитерористичної операції здійснюється експерт-
ною групою, утвореною при Фонді (далі – експертна група).

Строк розгляду документів експертною групою не може пе-
ревищувати25робочих днів з дати отримання (надходження 
поштою) від учасника антитерористичної операції або його 
законного представника всіх необхідних документів.

У разі коли до заяви додаються не всі документи, зазначені 
у цьому пункті, Фонд повідомляє у триденний строк учаснико-
ві антитерористичної операції, який втратив функціональні 
можливості кінцівок, або його законному представникові про 
документи, які необхідно подати додатково. У такому разі 
днем звернення вважається дата, зазначена на поштовому 
штемпелі (у разі надсилання документів поштою), або дата їх 
фактичного отримання Фондом (у разі особистого подання).

Під час зазначеного строку експертна група опрацьовує 
питання щодо протезування (ортезування) учасника анти-
терористичної операції, який втратив функціональні мож-
ливості кінцівок, в Україні або здійснює пошук закордонного 
надавача спеціалізованої допомоги і з’ясовує з ним конструк-
цію та комплектацію виробу.

Протезування учасника антитерористичної операції здійс-
нюється закордонним надавачем спеціалізованої допомоги у 
разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну 
кваліфікаційну підготовку і позитивний практичний досвід 
виготовлення конструкцій (технологій) заявлених виробів.
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ДОРОЖНЯ КАРТА
ÙÎÄÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ó×ÀÑÍÈÊÀ ÀÒÎ 

ÒÅÕÍ²×ÍÈÌÈ ÒÀ ²ÍØÈÌÈ ÇÀÑÎÁÀÌÈ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯ Â ÓÊÐÀ¯Í²

НОРМАТИВНІ АКТИ: 

Механізм забезпечення 
учасників АТО технічними 
та іншими засобами реабі-
літації визначено Порядком 
забезпечення технічними та 
іншими засобами реабіліта-
ції інвалідів, дітей-інвалідів 
та інших окремих категорій 
населення, затвердженимпо-
становою Кабінету Міністрів 
України від 05.04.2012 р. 
№ 321(далі – Порядок забез-
печення ТЗР).

першочергове безоплатне забезпе-
чення учасників АТО технічними та 
іншими засобами реабілітації неза-
лежно від встановлення інвалідності 
на підставі рішень військово-лікар-
ських комісій.

ПОРЯДКОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЗР ПЕРЕДБАЧЕНО 

Основні види ТЗР:
• протезно-ортопедичні вироби (сис-
теми ортезів на хребет, системи ор-
тезів на верхні та нижні кінцівки, 
системи протезів верхніх та нижніх 
кінцівок, ортопедичне взуття);

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-ор-
топедичне підприємство, на якому буде проведено протезування 
(ортезування) або забезпечено необхідним технічним засобом ре-
абілітації.

На обраному заявником підприємстві, буде проведено огляд 
учасника АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопе-
дичної допомоги.

• спеціальні засоби для самообслуговування та догляду(наколін-
ники, налокітники, рукавиці, подушки протипролежневі, кріс-
ла-стільці туалетні, сидіння на унітаз, сидіння для ванни та душу, 
підставки для ванни);
• засоби для пересування (крісла колісні);
• допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйо-
му (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 по-
дати документи до органу соціального захисту населення за заре-
єстрованим місцем проживання учасника АТО або фактичним міс-
цем 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 лікар-

сько-консультативної комісії про потребу у забезпечення 
необхідним виробом;

• витяг з наказу командира військової частини (начальни-
ка територіального підрозділу) або довідка про обстави-
ни травми (поранення, контузії, каліцтва), видана коман-
диром військової частини (начальником територіального 
підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній 
операції (для учасників АТО, яким не встановлено інвалід-
ність).
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
ÙÎÄÎ ÏÐÎÖÅÄÓÐÈ ÂÇßÒÒß ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÉ (êîîïåðàòèâíèé) ÎÁË²Ê

НОРМАТИВНІ АКТИ: 

Відповідно до статті 60 
Житлового кодексу Україн-
ської РСР Постановою Ради 
Міністрів Української РСР 
і Української Республікан-
ської Ради Професійних Спі-
лок від 11.12.1984 р. N 470 
затверджені Правила обліку 
громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, 
і надання їм жилих примі-
щень в Українській РСР (далі 
– Правила).

КРОК ПЕРШИЙ:
Квартирний облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових 
умов, здійснюється:

– у виконавчому комітеті районної, 
міської, районної в місті, селищної, 
сільської Ради (органу місцевого са-
моврядування).

Потребуючими поліпшення житло-
вих умов визнаються громадяни:
– які забезпечені жилою площею 

нижче за рівень, що визначається 
виконавчим комітетом відповідної 

Ради (органу місцевого самоврядування);
– які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим са-

нітарним 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-буді-
вельних кооперативів;

– які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) 
в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві при-
ватної 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 відповід-

ної Ради (органу місцевого самоврядування) за місцем прожи-
вання громадян:
– заява про взяття на квартирний облік (підписується членами 

сім’ї, які разом проживають);
– довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію місця 

проживання (форма 3), видана організацією, яка здійснює екс-
плуатацію жилого будинку;

– копію технічного паспорту квартири або копії сторінок технічно-
го паспорту будинку;

– громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або ко-
ристуються правом першочергового одержання жилих примі-
щень, 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 комі-
тетом місцевої Ради або адміністрацією підприємства, установи, 
організації.

КРОК ТРЕТІЙ:
Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути вине-

сене у місячний строк з дня подання громадянином необхідних до-
кументів.

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 Великої Вітчизняної війни і сім’ям воїнів (партиза-

нів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у вста-
новленому порядку особам.

– учасникам бойових дій та учасникам війни.
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ЦЕНТРИ ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО

НОРМАТИВНІ АКТИ: 

На виконання Указу Президента України від 18.08.2015 р. 
№150/2015 (із змінами від 05.10.2015 р.) «Про додаткові за-
ходи щодо соціального захисту учасників антитерористич-
ної операції» з метою надання допомоги учасникам АТО, а 
також у зв’язку з необхідністю координації дій органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування, волон-
терських та громадських організацій, які надають допомогу 
учасникам антитерористичної операції розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 19.10.2015 р. №330-р «Про 
створення Центру допомоги учасникам антитерористичної 
операції при Миколаївській обласній державній адміністра-
ції» в області створено Центр допомоги учасникам АТО при 
Миколаївській облдержадміністрації. Такі центри працю-
ють наразі в кожному районі Миколаївщини. Зазначені цен-
три, координуючи свої зусилля з органами влади та місце-
вого самоврядування, здійснюють допомогу учасникам АТО 
у вирішенні питань: виділення житла та земельних ділянок, 
працевлаштування, надання матеріальної та психологічної 
допомоги, оздоровлення тощо.

Центр допомоги учасникам АТО при Миколаївській обласній 
державній адміністрації розміщується в будівлі облдержадміні-
страції за адресою: 

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, каб. 701, 
тел. (0512) 37-02-22. 

ЦЕНТРИ У МІСТАХ ТА РАЙОНАХ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

Арбузинський район
смт. Арбузинка, пров. Каштановий, 5, 
тел. (05132) 3-01-10; 
E-mail: utszn_arbuz@ukr. net

Баштанський район
м. Баштанка, вул. Полтавська, 13,
тел. (05158) 2-64-34;
E-mail: utszn_bashtan@ukr. net

Березанський район
смт. Березанка, вул. Центральна, 34, 
тел. (05153)2-16-65; 
E-mail: berezanka@mk. gov. ua

Березнегуватський район
смт. Березнегувате, вул. Миру, 98,
E-mail: bereznegovatoe@mk. gov. ua

Братський район
смт. Братське, вул. Миру, 131, 
тел. (05131) 9-11-80, 
E-mail: bratskesssdm@ukr. net

Веселинівський район
смт. Веселинове, вул. Мозолевського,14, 
тел. (05163) 2-22- 51; 
E-mail: veselinovo@meta. ua

Вознесенський район
м. Вознесенськ, вул. Центральна, 27 
тел. (05134)4-51-28 

Врадіївський район
смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 118, 
E-mail: vrcentr_ato@ukr. net
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Доманівський район
смт. Доманівка, вул. Центральна, 46, каб. 101,
тел. (05152)9-16-88, 
E-mail: dmn_rda@ukr. net

Єланецький район
смт. Єланець, вул. Першого травня, 23, 

Вітовський район
м. Миколаїв, вул. Янтарна, 72, 
тел. (0512)25-61-84; 25-31-34, 
E-mail: tp_sun@ukr. net

Казанківський район
смт. Казанка, вул. Коптєва, 12, 
E-mail: utszn_kazan@ukr. net

Кривоозерський район
смт. Криве Озеро, вул. Майдан Незалежності, 1 
(1 поверх) каб. №3, 
тел. (05133) 2-41-42, 2-43-35

Миколаївський район
м. Миколаїв, вул. Одеське шосе, 18 а, 
тел. (0512) 48-05-46; 
E-mail: cduato@ukr. net 

Новобузький район
м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 7, 
тел. (05151) 9-16-08

Новоодеський район
м. Нова Одеса, вул. Центральна, 210, 
тел. (05167) 2-10-78; 
E-mail: galinalungol@ukr. net

Очаківський район 
м. Очаків, вул. Лоцманська, 26, 
тел. (05154) 2-20-65; 3-00-96;
E-mail: utszn. ochakov@ukr. net

Первомайський район
м. Первомайськ, вул. Чкалова, 12, каб. 13, 
тел. (05161)4-32-12, 4 22-95 

Снігурівський район
м. Снігурівка, вул. Центральна, 173, 
тел. (05162) 2-26-05, 
E-mail: snigsentr@ukr. net, 
               utszn_snigir@ukr. net

м. Вознесенськ, 
пл. Центральна, 1, каб. 30, 
тел. (05134) 4-21-25; 
E-mail: voz. info1@gmail. com

м. Очаків, 
вул. Старофортечна 10,
 тел. (05154) 2-26-76; 
E-mail: utszn_ochakovg@ukrpost. net

м. Первомайськ, 
вул. Грушевського, 3, 
тел. (05161) 4-20-92, 5-44-63, 
E-mail: utszn_pgor@ukr. net

м. Южноукраїнськ, 
вул. Дружби Народів, 48,
 тел. (05136) 2-41-50

м. Миколаїв, 
вул. Нікольська, 46, 
секретар 098-88-99-437. 
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