
ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ   

учасників антитерористичної операції 

  Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. № 1057 «Про Порядок проведення 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» визначає механізм організації 

проведення психологічної операції учасників АТО. Щоб отримати направлення на проходження 

психологічної реабілітації, необхідно здати пакет документів та перебувати на обліку на отримання 

направлення. Забезпечення направленнями  на проходження психологічної реабілітації здійснюється 

у порядку черговості. Санаторний заклад  для проходження реабілітації учасник АТО може вибрати 

самостійно, у журналі обліку звернень суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації. 

При обранні особою закладу, установи, організації,  незалежно від форми власності, складається 

тристоронній договір (заявник – департамент праці та  соціального захисту населення – надавач 

послуг ), на підставі якого перераховуються кошти за надані послуги. При цьому гранична вартість 

психологічної реабілітації для відшкодування, визначатися щорічно Міністерством у справах 

ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України за погодженням 

з Міністерством фінансів України.   У 2020 році вартість відшкодування становить 11529,00 грн. 

Перелік  надання послуг із психологічної реабілітації з урахуванням індивідуальних потреб учасника 

АТО, визначених за результатами психологічної діагностики, проведеної фахівцем, який відповідає 

кваліфікаційним критеріям, зазначених у вимогах, і безпосередньо надає психологічні послуги ( у 

разі потреби така діагностика проводиться групою фахівців) затверджуються Міністерством у 

справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Такі 

зміни сприятимуть не лише ефективному використанню бюджетних коштів, але й покращенню 

результативних показників у сфері психологічної реабілітації вищезазначеній категорії осіб, оскільки 

їм надається право самостійно вибирати для реабілітації будь-який заклад України.  Для отримання 

направлення на психологічну реабілітацію учасник антитерористичної операції або його законний 

представник звертається із заявою та пакетом документів до департаменту праці та соціального 

захисту населення за місцем реєстрації або проходження служи: 

  Документи подавати за адресою: м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, 26, у відділ прийому та видачі 

документів « Єдине вікно ». Забезпечення путівками відбувається у порядку черговості.    

    ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ - копія паспорта;   - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номера;   - посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни (та його копія);   - копія документа, 

що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах 

її проведення. (Під час подання копій, особа надає їх оригінали для огляду).    

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ НАПРАВЛЕННЯ      

Крок 1: Звернутися в управління праці та соціального захисту населення за адресою Ш.Петефі,24,26,  

у відділ прийому та видачі документів « Єдине вікно». При собі мати оригінали зазначених 

документів. Документи подаються особисто, або уповноваженою особою.  

 Крок 2: Дочекатися власної черги, обрати санаторно-курортний заклад.  

 Крок 3. Отримання договору з надання послуг з закладом, установою, організацією (із зазначенням 

початку заїзду).  

 


