
Отримання послуг з психологічної реабілітації 

1. Необхідні документи для отримання послуг з психологічної реабілітації 

Для отримання послуг з психологічної реабілітації в цьому році необхідно: 

 стати на облік до управління праці та соціального захисту населення; 

 подати наступні документи: 

1. заяву; 

2. копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни; 

3. документ, що підтверджує безпосереднє залучення 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 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). 

2. Куди звертатися для отримання послуг з психологічної реабілітації: 

Зареєстрованим громадянам місцем проживання або за фактичним місцем проживання 

відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що переселилися з тимчасово 

окупованої території) необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту 

населення. 

 

 

 

 

 



3. Інформація про Центри соціально-психологічної реабілітації, які знаходяться 

в сфері управління Служби 

Діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з 

питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, що знаходяться в сфері 

управління Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 

1007-р. “Про передачу цілісних майнових комплексів державних організацій до сфери 

управління Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції” до сфери управління Служби передано центри соціально-психологічної 

реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи, що знаходяться в м. Боярка, смт Бородянка, смт Іванків, м. 

Славутич Київської області, та м. Коростень Житомирської області. 

Цільовим призначенням Центрів є здійснення заходів, спрямованих на надання соціальної, 

психологічної, освітньої, реабілітаційної та інформаційно-просвітницької допомоги 

ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; громадянам, 

які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення; особам, 

які працюють із зазначеними категоріями; пацієнтам цільових груп стаціонарних 

медичних та оздоровчих установ. 

Діяльність Центрів висвітлюється на їхніх офіційних сайтах:  

 Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його 

інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (смт 

Бородянка): http://borodyanka.cspr.info/; 

 Іванківський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його 

інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (смт 

Іванків):http://ivankiv.cspr.info/; 

 Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення та 

його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (смт 

Боярка): http://www.boyarka.cspr.info/; 

 Соціально-психологічний центр м. Славутич: http://slavspc.at.ua/; 

 Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з 

питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (м. Коростень): 

http://korostencsprnas.ucoz.net/ 

З переліком центрів соціально-психологічної реабілітації можна ознайомитись за 

адресою: www.dsvv.gov.ua » Актуальні питання » Роз’яснення Служби: соціальна 

та професійна адаптація учасників АТО 
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4. Роз’яснення Служби: соціальна та професійна адаптація учасників АТО 

У зв’язку з чисельними запитами органів соціального захисту населення щодо виконання 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО (крім військовослужбовців, 

звільнених у запас або відставку), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 31.03. 2015 р. № 179 Служба, в межах компетенції, інформує: 

застосовуючи норми листа-роз’яснення Міністерства юстиції України від 30 січня 2009 р. 

№ H-35267-18 щодо порядку застосування нормативно-правових актів, поняття соціальної 

та професійної адаптації учасників антитерористичної операції пропонуємо трактувати 

відповідно до: 

1) пункту 9 Комплексної програми соціальної та професійної адаптації 

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1996 р.№ 918, відповідно до якого соціальна 

адаптація колишніх військовослужбовців передбачає: 

працевлаштування колишніх військовослужбовців, які не потребують перепідготовки за 

новими спеціальностями; 

перепідготовку колишніх військовослужбовців за цивільними спеціальностями і їх 

працевлаштування; 

співпрацю з громадськими організаціями та фондами, які займаються питаннями 

соціальної адаптації військовослужбовців; 

2) абзацу четвертого частини восьмої розділу першого Концепції Державної цільової 

програми соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають 

звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2017 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 1068-р, відповідно 

до якого професійна адаптація – залежно від професії – спеціалізоване удосконалення 

наявних професійних знань, умінь і навичок або оволодіння новими та подальше успішне 

працевлаштування. 

Кошти повинні спрямовуватись на здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції з числа військовослужбовців (резервістів, 

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби 

зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, осіб рядового і 

начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної 

охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до закону 

військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної 

операції, а також працівників підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, крім осіб 

визначених пунктом 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 73, а саме: 

військовослужбовців Збройних Сил, що підлягають звільненню у зв’язку із скороченням 

штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, осіб, звільнених з 

військової служби у Збройних Силах у зв’язку із скороченням штатів або проведенням 



організаційних заходів, та військовослужбовців інших військових формувань та 

правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби, що 

підлягають звільненню з військової служби у зв’язку із скороченням штатів або 

проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я. 

Для отримання послуг соціальної та професійної адаптації особа повинна мати 

посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни або учасника війни) та документ, що 

підтверджує безпосереднє залучення 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 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 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 брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення. 

Відповідно до пункту 6 Порядку закупівля послуг за рахунок бюджетних коштів 

здійснюється в установленому законом порядку. Таким чином, закупівля послуг із 

соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції здійснюється 

відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” з 

урахуванням норм законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про 

вищу освіту” та інших нормативно-правових актів у сфері надання освітніх послуг. 

Для контролю за якістю та обсягом послуг з професійного навчання учасників 

антитерористичної операції можливо застосовувати наказ МОН, Мінекономіки та 

Мінфіну від 23 липня 2010 р. № 736/902/758, зареєстрованого в Мін’юсті 30 листопада 

2010 р. за № 1196/18491, “Про затвердження порядків надання платних послуг 

державними та комунальними навчальними закладами”. 

Звертаємо увагу на те, що пунктом 4 Порядку не допускається спрямування бюджетних 

коштів на: 

закупівлю послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням заходів із соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції; 

оплату посередницьких послуг; 

фінансування заходів, які проводяться за рахунок видатків, передбачених за іншими 

бюджетними програмами; 

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку. 

З метою ефективного виконання Порядку пропонуємо посилити співпрацю з органами 

управління професійною освітою, територіальними органами зайнятості населення та 

інститутами громадянського суспільства. 


