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Надання санаторно-курортних путівок постраждалим 

учасникам Революції Гідності та учасникам 

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 
 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району 

 

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
 постраждалі  учасники Революції Гідності 

відповідно до статті 16-1 Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” 

 учасники бойових дій відповідно до пунктів 19 і 

21 частини першої статті 6 Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” 

 особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно 

пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” 

 учасники війни відповідно пункту 13 статті 9 

Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1.Заява.  

2.Медична довідка закладу охорони здоров’я за 

формою N 070/о. 

3.Копія відповідного посвідчення. 

4.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 особи надають їх 

оригінали для огляду.   

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

     Документи  подаються  громадянином особисто або 

законним представником до районного управління 

соціального захисту населення за зареєстрованим 

місцем проживання. 

      Громадяни України, що переселилися з тимчасово 

окупованої території чи районів проведення 

антитерористичної  операції, повинні за фактичним  

місцем проживання  перебувати  на  обліку  в  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran538#n538
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran538#n538
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran73#n73
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran77#n77
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran77#n77
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran103#n103
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran143#n143
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районному управлінні соціального захисту населення  

відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка 

переміщується з тимчасово окупованої території 

України або району проведення антитерористичної 

операції. 

4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 
Безоплатно  

5. Строк надання послуги 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; 

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

роки строком на 18-21 день. 

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору 

санаторно-курортного закладу відповідного профілю 

лікування, путівки до якого оплачуються за рахунок 

коштів державного бюджету. 

6. Результат надання  послуги      Надання санаторно-курортної путівки шляхом  

відшкодування вартості путівки санаторно-курортним 

закладам або вмотивована відмова.  

     Надання путівки без лікування для осіб, що 

супроводжують осіб з інвалідністю I групи шляхом  

відшкодування вартості путівки санаторно-курортним 

закладам або вмотивована відмова. 

      Оплата проїзду (двічі до санаторію і двічі в 

зворотньому напрямку) у транспорті  загального 

користування (залізничному та автомобільному) згідно 

з поданими проїзними квитками особам, які 

супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи до 

санаторіїв (відділень) спінального профілю. 

     Особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується 

компенсація вартості проїзду до санаторно-курортного 

закладу та назад транспортом загального користування 

(залізничним та автомобільним) згідно з поданими 

проїзними квитками. У разі проїзду залізничним 

транспортом відшкодовується вартість квитка у 

плацкартному вагоні. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Особа особисто отримує в районному управлінні 

соціального захисту населення три примірники 

договору про надання санаторно-курортного лікування.   

Кошти на відшкодування оплати проїзду  особам, які 

супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи до 
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санаторіїв (відділень) спінального профілю, особам з 

інвалідністю внаслідок війни перераховуються на 

рахунки, відкриті заявником в одному з  

уповноважених банків або через пошту. 

 

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

1. Подання неповного пакету документів.  
2.Неточна або неповна інформація, що міститься в 

документах.  

3. Закінчення строку дії медичної довідки за формою N 

070/о. 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги  

 

Закон України «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії 

їх соціального захисту»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 

№ 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» 

Наказ Міністерства у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України від 17.02.2020 № 38 «Про 

затвердження форм документів щодо забезпечення 

структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення санаторно-курортним лікуванням 

осіб пільгових категорій» 

10. Примітка Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які мають 

право на забезпечення санаторно-курортними 

путівками відповідно до Порядку забезпечення 

санаторно-курортними путівками деяких категорій 

громадян структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, районних у 

м.Києві держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім 

м.Києва) рад, затвердженого 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, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 

2011 р. № 446  

Поділ путівки та передача її іншій особі забороняється. 

Строк дії довідки за формою N 070/о 1 рік. Особи, які 

були письмово повідомлені про умову поновлення 

довідки закладу охорони здоров’я за формою N 070/о, 

але протягом шести місяців з дня закінчення її строку 

дії не виконали цієї умови, знімаються з обліку. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187-2006-%D0%BF
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2011-%D0%BF
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