Соціальна та професійна адаптація
Право на отримання послуги із соціальної та професійної адаптації мають учасники
антитерористичної операції, особи, які здійснювали заходи із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалі учасники Революції
Гідності з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:














учасника бойових дій;
особи з інвалідністю внаслідок війни;
учасника війни;
постраждалого учасника Революції Гідності
Для отримання послуги з професійної адаптації необхідно подати заяву та наступні
документи:
копія паспорта;
копія номера облікової картки платника податку;
копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок
війни);
копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок
війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності,
засвідчена підписом особи;
для учасника антитерористичної операції – копія документа, що підтверджує
безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з
перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у
період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної
операції;
для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, – копія документа, що підтверджує участь у здійсненні заходів
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,
що засвідчується підписом.

Психологічна реабілітація
Право на отримання послуги із психологічної реабілітації 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 з числа осіб, яким
установлено один із таких статусів:












учасника бойових дій;
особи з інвалідністю внаслідок війни;
учасника війни;
постраждалого учасника Революції Гідності.
Для отримання послуги із психологічної реабілітації необхідно подати заяву та
наступні документи:
копія паспорта;
копія номера облікової картки платника податку;
копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок
війни, або учасника війни;
копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній
операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах
антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь
особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення;
копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності для осіб, які
мають статус постраждалого учасника Революції Гідності

Санаторно-курортне лікування
Право на забезпечення безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів
мають:
– учасників бойових дій – не частіше ніж один раз на рік строком на 18-21 день;
– особи з інвалідністю внаслідок війни – позачергово щороку строком на 18-21 день;
– особи 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;
– постраждалі учасників Революції Гідності – не частіше ніж один раз на рік строком
на 18-21 день;
– учасники війни – не частіше ніж один раз на два роки строком на 18-21 день.
Путівки видаються, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг,
передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості.
Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу
відповідного профілю лікування, путівки до якого оплачуються за рахунок коштів
державного бюджету.
Для одержання путівки особи, повинні перебувати на обліку в органах соціального
захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а для внутрішньо
переміщених осіб – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для взяття на облік особа, чи її законний представник подають заяву, медичну
довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію відповідного посвідчення, а
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.
Путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують осіб з
інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і
захворюваннями
хребта
та
спинного
мозку),
яким
за
висновком
лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо
особа з інвалідністю I групи здатна обслуговувати себе самостійно, видається
відповідна довідка лікувально-профілактичного закладу.
Громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II груп до санаторіїв
спінального профілю, путівки не видаються, а лише оплачується проїзд (двічі до
санаторію і двічі в зворотному напрямку) у транспорті загального користування
(залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У разі
проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному
вагоні.

