
Безкоштовна психологічна реабілітація в реабілітаційних установах України 

для учасників АТО 

 

АКТУАЛЬНО! 

Учасники АТО мають можливість отримати безкоштовну психологічну 

реабілітацію в реабілітаційних установах України 
 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації 

постраждалих учасників антитерористичної операції відділ соціального 

захисту населення Бурштинської міської ради організовує направлення 

учасників АТО до реабілітаційних установ. 

Реабілітаційні послуги надаються учасникам АТО в реабілітаційних 

установах, з якими Державною службою України у справах ветеранів війни 

та учасників антитерористичної операції в установленому законодавством 

порядку укладено відповідний договір про надання реабілітаційних послуг. 

Для отримання направлення на психологічну реабілітацію в реабілітаційній 

установі необхідно: 

І. Звернутися до відділу соціального захисту населенняБурштинської міської 

ради: 

- зареєстрованим місцем проживання; 

- фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік 

(для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).  

ІІ. Заповнити заяву встановленого зразку.  

До заяви додається: 

- копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни; 

-   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). 

ІІІ.Орган соціального захисту населення: 

- реєструє зазначені вище документи;  

- видає учаснику АТО, за його бажанням, до однієї із чотирьох 

реабілітаційних установ, які здійснюють психологічну реабілітацію, 

направлення на реабілітацію.  

Реабілітаційні установи в яких учасники антитерористичної операції мають 

можливість отримати послуги з психологічної реабілітації: 

  

- ТОВ “Санаторій “Феофанія” - 03143, м. Київ, Голосіївський район, вул. 

Академіка Лебедєва, 27 тел. (044)469-56-71, 526-71-12. 

- Менський санаторій “Остреч” - 15600, Чернігівська обл., Менський 

район, м. Мена, урочище Остреч, буд.4, тел. (04644) 2-14-12, факс (04644) 2-

14-00; веб-сайт санаторію: www.ostrech.org. 

- ДП ”Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води” ЗАТ 

“Укрпрофздоровниця” - 62363, Харківська область, Дергачівський район, с. 

http://www.kamadm.gov.ua/sotsialnyi-naselennia/item/3007-bezkoshtovna-psykholohichna-reabilitatsiia-v-reabilitatsiinykh-ustanovakh-ukrainy-dlia-uchasnykiv-ato
http://www.kamadm.gov.ua/sotsialnyi-naselennia/item/3007-bezkoshtovna-psykholohichna-reabilitatsiia-v-reabilitatsiinykh-ustanovakh-ukrainy-dlia-uchasnykiv-ato


Березівське, тел. (057)700-33-16, факс (057)712-20-27, веб-сайт санаторію: 

www.berminvody.com.ua. 

- ДП “Південь-Курорт-Сервіс” санаторій “Орізонт” - 67780, Одеська обл., 

Білгород-Дністровський р-н, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 1а, тел. (04849) 4-

87-10, 4-88-41, факс (04849) 4-88-41. 

 

Додаткову інформацію можна отримати в відділі соціального захисту 

населення Бурштинської міської ради та за телефоном: 44-600. 

 
Відділ соціального захисту населення. 

 


