Соціальна підтримка учасників АТО
Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015
року № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» структурні
підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм.
Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад
забезпечують санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під
час проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус
учасника бойових дій чи інваліда війни відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 та пункту 1 частини другої статті 7 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .
Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в органах
соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі,
що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення
антитерористичної операції, - за фактичним місцем проживання відповідно
до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово
окупованої території України або району проведення антитерористичної
операції.
Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву,
медичну довідку лікувальної установи за формою N 070/о, копію посвідчення
учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує
безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної
операції в районах її проведення.
Управління забезпечує осіб безоплатними путівками до санаторнокурортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними
рекомендаціями в порядку черговості в міру надходження путівок:
1) учасників бойових дій - щороку строком на 18 - 21 день;
2) інвалідів війни - позачергово щороку строком на 18 - 21 день;
3) інвалідів 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 спінального профілю з лікуванням строком на 35
днів;
III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18
- 21 день.
Послуги з надання психологічної реабілітації учасникам
антитерористичної операції здійснюються відповідно до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників
антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.03.2015 № 221.

Для отримання реабілітаційних послуг отримувач або його законний
представник звертається до органів соціального захисту населення за місцем
реєстрації, а отримувач або його законний представник, який переселився з
тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної
операції, за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття
на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України
або району проведення антитерористичної операції, та заповнює заяву.
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).
Орган соціального захисту населення:
- реєструє зазначені вище документи;
- видає отримувачу направлення на психологічну реабілітацію до
реабілітаційної установи за встановленою формою.
Після отримання від органу соціального захисту населення
направлення на реабілітацію (із зазначенням початку та закінчення терміну
реабілітації), отримувач прибуває до реабілітаційної установи у строк,
вказаний у направленні.
Отримувач приймається до реабілітаційної установи на підставі
направлення на психологічну реабілітацію.
Відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців,
звільнених в запас або відставку)», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31 березня 2015 № 179, міські та районні органи
соціального захисту населення в межах відповідних бюджетних асигнувань з
державного бюджету укладають з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форми власності договори про надання послуг
із здійснення заходів із професійної адаптації учасників антитерористичної
операції.
Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із професійної
адаптації учасників антитерористичної операції з числа військовослужбовців
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 військовослужбовців, звільнених у запас або відставку).
Строк професійного навчання учасників АТО не може перевищувати
12 місяців, а підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового
призначення установлюється від 20 до 500 годин.
Професійне навчання учасників АТО може здійснюватися у групах
чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах включення їх до складу
груп слухачів, що формуються навчальним закладом.
Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО
отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на
курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення
встановленого зразка.

