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ДОРОЖНЯ КАРТА
ДЕМОБІЛІЗОВАНОГО УЧАСНИКА АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОПЕРАЦІЇ

Обласний військовий комісаріат, районний міський
військові комісаріати
(постановка на облік, направлення на реабілітацію)

Заклади охорони здоров’я
(отримання медичної та
психологічної допомоги)

Органи соціального захисту
населення РДА, МВК, районні,
міські центри соціальних служб
для дітей, сім’ї та молоді
(отримання пільг, компенсацій,
забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації, санаторнокурортними путівками), ведення
соціального супроводу
3

Центри зайнятості за
місцем проживання
(допомога у
працевлаштуванні)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ
ПРОЦЕС НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ
ДІЙ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ
ОПЕРАЦІЇ, ЇХНІМ СІМ’ЯМ ТА СІМ’ЯМ ЗАГИБЛИХ УЧАСНИКІВ АТО
№
з/п
1

Вид

Назва

Номер

Дата

Примітка

прийняття

4

5

1

Кодекс

2

Кодекс законів про працю України

3

322- VІІI

10.12.1971

2

Закон

1669-VII

02.09.2014

3

Закон

3773-VI

22.09.2011

п.1 ст.3

4

Закон

Про тимчасові заходи на період проведення
антитерористичної операції
Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства
Про боротьбу з тероризмом

638-IV

20.03.2003

ст.21 особи,
які підляг.
захисту

5

Закон

3551-ХII

22.10.1993

6

Закон

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту
Про військовий обов’язок і військову службу

2232-XII

25.03.1992

7

Закон

Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей

2011ХII

20.12.1991

8

Постанова
КМУ

653

26.11.2014

9

Постанова
КМУ

535

01.10.2014

10

Постанова
КМУ

413

20.08.2014

11

Постанова
КМУ

326

11.08.2014

12

Постанова
КМУ

111

09.04.2014

13

Постанова
КМУ

Про затвердження переліку потреб, сума
благодійної допомоги для задоволення яких
не включається до оподатковуваного доходу
платників податку на доходи фізичних осіб
Про затвердження Порядку використання коштів, що
надійшли від фізичних та юридичних осіб для
надання одноразової грошової допомоги
постраждалим особам та особам, які переміщуються
з тимчасово окупованої території України або району
проведення антитерористичної операції
Про затвердження 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
Про утворення Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції
Питання грошового забезпечення
військовослужбовців, які проходять військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий
період
Про затвердження Порядку призначення і виплати
одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності
військовослужбовців, військовозобов’язаних та
резервістів, які призвані на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження
служби у військовому резерві

975

25.15.2013

4

6
ст.119 –
пільги
гарантії

ст.39 –
мобіліз. –
збереж.
роботи...
ст.8- стаж
ст.16 –
однор.
допомоги

4

5

6

14

1

Постанова
КМУ

Про затвердження Положення про військові
комісаріати

389

03.06.2013

п.11 Полож.
облік
повідомл.смерть,
полон

15

Постанова
КМУ

605

04.06.2008

16

Постанова
КМУ

499

28.05.2008

17

Постанова
КМУ

908

11.07.2007

18

Постанова
КМУ

Про затвердження Порядку та умов виплати
одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва)
або інвалідності особи рядового чи начальницького
складу та інвалідності особи, звільненої із служби в
Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації
Про затвердження Порядку та умов призначення
і виплати одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або
каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців,
військовозобов’язаних і резервістів, призваних на
навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та
інвалідності звільнених з військової служби (зборів)
осіб
Про затвердження Порядку та умов виплати
одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті), травми або поранення, захворювання
чи інвалідності осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту
Про затвердження Порядку та умов виплати
одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті) або інвалідності працівника міліції,
податкової міліції

707

12.05.2007

19

Постанова
КМУ
Постанова
КМУ
Наказ
Міноборони
України

Про порядок і розміри грошового забезпечення
та заохочення військовозобов'язаних та резервістів
Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків
ветеранів війни
Про затвердження Положення про військоволікарську експертизу в Збройних Силах України

1644

23.11.2006

302

12.05.1994

402

14.08.2008

20
21

2

3

Затверджено в
Мін’юсті України 17
листопада 2008 за №
1109/15800
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СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ
Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією з
питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, яка утворюється
Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Статус учасника бойових дій надається:
1. Військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового і
начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони,
Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
проведення антитерористичної операції.

Підставою для надання статусу учасника бойових дій є:
 документи про безпосереднє залучення до виконання завдань, направлення (прибуття) у
відрядження, перебування в районах АТО (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень
про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків
несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань, за
фактами отриманих поранень;
 довідка встановленого зразка, яку у місячний строк після завершення особами виконання
завдань АТО зобов’язані подати командири (начальники) військових частин або інші керівники
установ, закладів до комісій утворених при державних органах, у підпорядкуванні яких були
військові частини, інші формування, в яких проходили службу чи працювали особи.
2. Працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведення.

Підставою для надання статусу учасника бойових дій є:
 документи про безпосереднє залучення до виконання завдань або направлення (прибуття) у
відрядження в райони АТО (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг
нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань, за фактами отриманих поранень інші
документи, що були підставою для направлення у відрядження);
 довідка встановленого зразка, яку у місячний строк після завершення особами виконання
завдань АТО зобов’язані подати керівники підприємств, установ, організацій до міжвідомчої
комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.
Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається Міжвідомчою комісією в
місячний строк та здійснюється відповідне інформування.
Посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак надається в органах Міноборони,
МВС,
Національної
гвардії,
СБУ,
Служби
зовнішньої
розвідки,
Адміністрації
Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони,
Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, а працівникам підприємств, установ та організацій,
які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення
– Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Звертатися до:
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 військових частин, інших формувань, в яких особи проходили службу чи працювали;
 комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади чи інших
центральних органах;
 міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ,
ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ
В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
Одноразова грошова допомога
Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців (далі – одноразова допомога)
виплачується відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" (із змінами) у порядку, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 "Про затвердження Порядку призначення і
виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати
працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та
резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження
служби у військовому резерві".
Одноразова допомога — гарантована державою виплата.

Право на її отримання відповідно до зазначеного Закону мають:
1)
Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) – у разі загибелі (смерті)
військовослужбовця. Одноразова допомога призначається і виплачується у розмірі 500-кратного
прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатних осіб на дату загибелі
(смерті), рівними частками членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого).
Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та
виплачується одноразова грошова допомога,

подають такі документи:
 заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в разі наявності
неповнолітніх дітей – іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний
бланк є у військкоматі або військовій частині);
 копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають органи РАГС за місцем
проживання);
 витяг із наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця зі списків
особового складу військової частини (надає військова частина);
 копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті)
військовослужбовця (надає військова частина);
 копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім'ї) та повідомлення військової
частини про смерть військовослужбовця (надсилається військовою частиною у військовий
комісаріат за місцем проживання сім'ї);
 копія довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства,
організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця (видає ЖЕК
або КЕЧ);
 витяг із послужного списку особової справи про склад сім'ї військовослужбовця (видає
військова частина);
 копія свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
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 копія свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги
дитині;
 копія свідоцтва про народження військовослужбовця — для виплати одноразової грошової
допомоги батькам загиблого (померлого);
 копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і
місце реєстрації;
 копія ідентифікаційного коду кожного члена сім'ї.
У разі відмови якоїсь з осіб від отримання одноразової грошової допомоги її частка
розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. Заява про відмову від
отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому
законодавством порядку.
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає
документи для виплати одноразової допомоги.
2)
Військовослужбовці, особи, звільнені з військової служби – у разі встановлення
інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час
виконання обов'язків військової служби (в період проходження військової служби) або внаслідок
захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (в період проходження ним
військової служби), чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби
внаслідок зазначених причин:
 у разі встановлення військовослужбовцю, особі, звільненій з військової служби,
інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним
під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов'язаного з
виконанням ним обов'язків військової служби, одноразова допомога призначається і виплачується
у розмірі:
за 1 групу – 250-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
за 2 групу – 200-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
за 3 групу – 150-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
 у разі встановлення військовослужбовцю, особі, звільненій з військової служби,
інвалідності, що настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання,
пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з
військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової
служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного
випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби:
за 1 групу – 120-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
за 2 групу – 90-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
за 3 групу – 70-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для
працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;
3)
Військовослужбовці – у разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва)
під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності
без встановлення йому інвалідності.
Одноразова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який
встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), у розмірі, що визначається у
відсотках від 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для
працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати працездатності.
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Військовослужбовці, яким призначається та виплачується одноразова грошова допомога у
разі настання інвалідності чи втрати працездатності без встановлення йому інвалідності,

подають такі документи:
 заява про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або
військовій частині);
 копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та
причинного зв'язку втрати працездатності або встановленої інвалідності (видається комісіями
МСЕК Міністерства охорони здоров'я);
 копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де
проводилось лікування);
 копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії,
травми або каліцтва) (видається у військовій частині);
 витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу
частини;
 копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім'я та по
батькові і місце реєстрації;
 копія ідентифікаційного коду отримувача.
Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає
документи для виплати одноразової допомоги.
Виплата одноразової допомоги не здійснюється якщо загибель (смерть), поранення
(контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення
інвалідності військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста є наслідком:
 вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;
 вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
 навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або
самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);
 подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової
допомоги.

Порядок призначення та виплати допомоги:
 особи, які мають право на одноразову допомогу, звертаються з документами, зазначеними
у наведеному нижче Переліку, в обласний військовий комісаріат (військовослужбовці – у
військову частину);
 комплект документів перевіряється та надсилається за належністю у Департамент
фінансів Міністерства оборони України для розгляду їх Комісією Міністерства оборони України
з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги;
 перевірені фахівцями документи розглядаються Комісією та подаються Міністру
оборони України для прийняття рішення про призначення одноразової допомоги;
 після прийняття рішення Міністром оборони України кошти надсилаються в обласний
військовий комісаріат (військову частину), до якого були подані документи, для виплати
одноразової допомоги отримувачам.
Виплата одноразової допомоги провадиться в порядку черговості відповідно до дати
подання документів після отримання Міністерством оборони коштів, передбачених на зазначені
цілі.

ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ
Учасникам бойових дій (у т.ч. учасникам АТО) передбачено пільги:
9

 безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація
вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
 75-відсоткова знижка плати за житлово-комунальні послуги;
 75- відсоткова знижка вартості твердого палива і скрапленого газу;
 встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів
вартості основних та 50% – додаткових робіт). Абонентна плата за користування телефоном
встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів;
 безоплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;
 безоплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) всіма видами міжміського
транспорту або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50відсотковою знижкою;
 користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця
роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 щорічне медичне обстеження і диспансеризація;
 виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної
плати незалежно від стажу роботи;
 використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової
відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 переважне право на збереження робочого місця при скороченні чисельності чи штату
працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі
ліквідації підприємства, установи, організації;
 першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових
умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва;
 зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та
митного законодавства.

Звертатися до:
 місцевих органів соціального захисту населення;
 до організацій, що надають житлово-комунальні послуги.

При собі мати такі документи:
 паспорт;
 ідентифікаційний код;
 посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни.

СТАТУС ІНВАЛІДА ВІЙНИ
До інвалідів війни належать:
особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників,
працівників, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання,
одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових
обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях,
підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством України,
в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів,
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військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з
участю в бойових діях у мирний час.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
«Посвідчення інваліда війни» видаються органами соціального захисту населення за
місцем реєстрації громадянина.

Звертатися до:
 органів соціального захисту населення за місцем реєстрації;

При собі мати такі документи:





паспорт;
ідентифікаційний код;
посвідчення учасника бойових дій;
довідку військово-лікарської комісії про причинний зв'язок інвалідності.
Документи подаються особисто або уповноваженою особою.

ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ
Інвалідам війни передбачено пільги:
 безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація
вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
 100-відсоткова знижка плати за житлово-комунальні послуги;
 100-відсоткова знижка вартості твердого палива і скрапленого газу;
 встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20% від тарифів
вартості основних та 50% – додаткових робіт). Абонентна плата за користування телефоном
встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів;
 безоплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;
 інвалідам I і II груп надається право безоплатного проїзду один раз на рік (туди і назад)
всіма видами міжміського транспорту, а особам, які супроводжують інвалідів I групи (не більше
одного супроводжуючого), – 50-відсоткова знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад)
зазначеними видами транспорту;
 інвалідам III групи надається право безоплатного проїзду один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від
наявності залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами
транспорту з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду;
 позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та
першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир;
 користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця
роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 позачергове безоплатне забезпечення автомобілем, виплата компенсації на бензин (пальне),
ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування.
 щорічне медичне обстеження і диспансеризація;
 виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної
плати незалежно від стажу роботи;
 використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової
відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
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 переважне право на збереження місця роботи при скороченні чисельності чи штату
працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі
ліквідації підприємства, установи, організації;
 виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців
поспіль або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному
соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і
назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;
 першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових
умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва;
 зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та
митного законодавства;
 звільнення від орендної плати за нежитлові приміщення, що орендуються інвалідами війни
під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо), та
безоплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок, незалежно від їхньої форми власності.

Звертатися до:
 місцевих органів соціального захисту населення;
 до організацій, що надають житлово-комунальні послуги.

При собі мати такі документи:
 паспорт;
 ідентифікаційний код;
 посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни.
Документи подаються особисто, або уповноваженою особою.

ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ
Інвалідність – міра втрати здоров'я у зв'язку із стійкими фізичними, психічними,
інтелектуальними або сенсорними порушеннями, що заважають особі брати ефективну участь у
житті суспільства нарівні з іншими громадянами.

Як встановлюється інвалідність?
Інвалідність і ступінь втрати здоров’я повнолітніх хворих встановлюється медикосоціальними експертними комісіями

Де проводиться огляд хворих?
Огляд хворих у МСЕК проводиться за місцем проживання або лікування з пред'явленням
паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, та направлення лікарсько-консультаційної
комісії (ЛКК) відповідного лікувально-профілактичного закладу за формою, затвердженою МОЗ,
після клінічних досліджень, що підтверджують стійкий чи необоротний характер захворювання, а
також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців з дня
настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим же
захворюванням за останні дванадцять місяців, а хворий на туберкульоз – протягом десяти місяців з
дня настання непрацездатності.
Документи, що використовуються для визначення причинного зв'язку інвалідності,
подаються в оригіналі або нотаріально засвідчені.
Якщо хворий за станом здоров'я не може з'явитися на МСЕК, огляд проводиться вдома або
в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні.
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Датою встановлення інвалідності вважається день надходження до медико-соціальної
експертної комісії документів, необхідних для огляду хворого.
Інвалідність встановлюється до першого числа місяця, наступного за місяцем, на який
призначено черговий переогляд хворого.

Групи і причини інвалідності
Залежно від ступеня обмеження життєдіяльності встановлюють I, II, III групу
інвалідності.
Причинний зв'язок інвалідності колишніх військовослужбовців з перебуванням на фронті
або з виконанням інших обов’язків військової служби встановлюється МСЕК на підставі
документів військово-лікувальних закладів (свідоцтво про хворобу, довідка про поранення), а
також військово-облікових документів про термін служби.
МСЕК видає особам, які визнані інвалідами довідки і індивідуальні програми реабілітації і у
триденний термін відсилає копії цих документів до відповідних органів, що здійснюють пенсійне
забезпечення та державне страхування. За місцем роботи цих осіб надсилається повідомлення
щодо групи та причини інвалідності, а у разі встановлення ступеня втрати професійної
працездатності – витяг із акта огляду у МСЕК про результати визначення ступеня стійкої втрати
професійної працездатності у відсотках.

Терміни перегляду груп інвалідності
Перегляд груп інвалідності з нестійкими, зворотними морфологічними змінами та
порушеннями функцій органів і систем організму з метою визначення ефективності відновного
лікування та реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації проводиться
через 1-3 роки.
Перегляд груп інвалідності раніше вказаних строків, а також громадян, інвалідність яким
встановлено без зазначення строку перегляду, проводиться при зміні стану здоров’я і
працездатності або при виявленні фактів зловживань чи помилок, допущених у встановленні
інвалідності.

Де можна оскаржити рішення МСЕК?
У разі незгоди громадянина з рішенням районної, міжрайонної, міської медико-соціальної
експертної комісії він має право подати протягом місяця письмову заяву до обласної, центральної
міської МСЕК або до медико-соціальної експертної комісії, в якій він проходив огляд, чи до
відповідного управління охорони здоров'я.
Комісія, що проводила огляд, або управління охорони здоров'я надсилають в триденний
термін з дня одержання заяви усі наявні документи разом із заявою на розгляд обласної,
центральної міської медико-соціальної експертної комісії, яка протягом місяця з дня подання заяви
проводить повторний огляд хворого і приймає відповідне рішення.
Рішення обласної, центральної міської МСЕК може бути оскаржено до МОЗ.
МОЗ за наявності фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу
доручає Центральній медико-соціальній експертній комісії МОЗ або обласній комісії повторно
розглянути з урахуванням усіх наявних обставин питання, з якого оскаржується рішення.
В особливо складних випадках Центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ,
обласна, центральна міська комісія та МОЗ можуть направляти осіб, що звертаються для
встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки
Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності
(м. Дніпропетровськ) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця). Після
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обстеження зазначені науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для
комісії мають рекомендаційний характер.
Рішення МСЕК може бути оскаржено в судовому порядку.

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ
Хто забезпечується?
Безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів забезпечуються:
 інваліди війни – позачергово щороку терміном на 18 - 21 день;
 учасники бойових дій – щороку терміном на 18 - 21 день;
 інваліди із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта
та спинного мозку) – відповідно до медичних рекомендацій, з них: I та II групи – до санаторіїв
спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів; III групи – до санаторіїв неврологічного
профілю строком на 18-21 день.
У разі, коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається
право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.
Путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують інвалідів I групи
(за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за
висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо
інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, про це видається довідка лікувальнопрофілактичного закладу.
Громадянам, які супроводжують інвалідів I та II групи до санаторіїв спинального профілю,
путівки не видаються, лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому
напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з
поданими проїзними квитками. У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують
вартість квитка у плацкартному вагоні.

Звертатися до:
 органів соціального захисту населення
Для забезпечення путівкою особи повинні перебувати на обліку в органах соціального
захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а ті, 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.

При собі мати такі документи:
 заява,
 медична довідка лікувальної установи за формою № 070/о,
 копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни,
 документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань
антитерористичної операції в районах її проведення.
Під час подання копій посвідчень особи надають їхні оригінали для огляду.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Держава гарантує безоплатне та позачергове забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації учасників АТО, які постраждали внаслідок антитерористичної операції,
незалежно від встановлення інвалідності.
Вартість виробу для учасника АТО встановлюється залежно від його потреб та не
обмежена в сумі.

До технічних та інших засобів реабілітації належать:
 протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби (ортези, протези), ортопедичне
взуття);
 засоби для пересування (крісла колісні);
 спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (допоміжні засоби для особистого
догляду та захисту: наколінники, налокітники, рукавиці на протез, чохли для кукс верхніх та
нижніх кінцівок, вкладиші із силіконової або селевої композиції для кукс верхніх та нижніх
кінцівок, подушки протипролежневі та інші);
 допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці, сидіння на унітаз, сидіння-надставки
на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці,
підставки для ванни, умивальники);
 допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці,
ходуни, поручні);
 меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци протипролежневі, перила та
поручні, брусся, опори).

Перелік необхідних документів для отримання технічних та інших засобів
реабілітації
 паспорт (копія та оригінал);
 ідентифікаційний код (копія та оригінал);
 рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії про
потребу у забезпеченні необхідним виробом;
 витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або
довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової
частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній
операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних
Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб
рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління
державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових
формувань, яким не встановлено інвалідність.

Звертатися до:
 органів соціального захисту населення за місцем реєстрації;
 соціальних працівників на території сільських або селищних рад

Працівники органів соціального захисту населення:
 нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації;
 ознайомлять з каталогами технічних та інших засобів реабілітації;
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 ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, які виконують
індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;
 формують направлення на забезпечення необхідними технічними та іншими засобами
реабілітації.
Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування
(ортезування) або ж забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації. Відповідно, там буде
проведено огляд учасника АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної
допомоги.
Також інформацію можна отримати в Державній службі України з питань ветеранів,
інвалідів та учасників антитерористичної операції:
01601, м. Київ, Музейний провулок, 12
тел.: (044) 281-08-48,
(044) 281-08-50,
(044) 281-08-48.

ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ
ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ТА ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
Державна служба зайнятості готова сприяти Вашому працевлаштуванню:

У центрах зайнятості Вам допоможуть:
 знайти роботу – постійну або тимчасову;
 підвищити кваліфікацію або отримати нову конкурентоспроможну на сучасному ринку
праці професію;
 отримати матеріальну підтримку шляхом участі в громадських роботах;
 отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття.

Звертаємо Вашу увагу!
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2014 №111 «Питання грошового
забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період» встановлено, що військовослужбовцям, які проходять військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період виплачується грошове забезпечення, з
якого сплачується єдиний внесок, в тому числі на випадок безробіття.
Отже, період перебування на військовій службі під час мобілізації зараховується до Вашого
страхового стажу, що дає Вам право на отримання статусу безробітного та призначення допомоги
по безробіттю при зверненні до державної служби зайнятості після проходження військової
служби.

Звертатися до:
будь-якого зручно розташованого до Вас центру зайнятості
Облік та реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого
місця Вашого проживання або перебування.

При собі мати такі документи (для отримання статусу безробітного):
 паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу);
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облікову картку платника податків;
трудову книжку або документ, який підтверджує період зайнятості;
військовий квиток;
документ про освіту (при потребі).

Додатково просимо надати:
 витяг з наказу про звільнення з військової служби під час мобілізації;
 довідку про середньоденне грошове забезпечення за останні 12 місяців та про страховий
стаж, видану військовим комісаріатом або військовою частиною;
 посвідчення учасника бойових дій.

За відсутності документів спеціалісти центру зайнятості:
 нададуть Вам інформацію про актуальні вакансії в будь-якому регіоні України;
 допоможуть у виборі або зміні професії;
 нададуть правову допомогу з питань працевлаштування, отримання статусу безробітного,
допомоги по безробіттю;
 проконсультують щодо працевлаштування, у тому числі на тимчасові роботи;
 ознайомлять із законодавством у сфері праці та зайнятості.
Державна служба зайнятості всі послуги надає БЕЗКОШТОВНО.

Як знайти роботу
Зверніться до будь-якого зручно розташованого до Вас центру зайнятості.
Державна служба зайнятості має актуальну базу вакансій по всій Україні, вона також є у
вільному доступі на сайті www.trud.gov.ua
Ви можете БЕЗКОШТОВНО отримати соціальні послуги, пов'язані з працевлаштуванням –
допомогу в пошуку роботи, консультацію та іншу інформацію. Документи при цьому не потрібні.

Державна служба зайнятості допомагає демобілізованим учасникам АТО:
 проводить інформаційні семінари;
 надає можливість відвідати семінари з навичок пошуку роботи, написання резюме,
підготовки до співбесіди з роботодавцем;
 надає консультації з питань законодавства у сфері зайнятості.

ОПЛАЧУВАНІ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ та інші роботи тимчасового
характеру
Оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру – суспільно корисні
роботи, що здійснюються в інтересах місцевої громади і виконуються добровільно.
Оплата праці за громадські роботи здійснюється по факту виконаних робіт, а її розмір не
може бути меншим за мінімальну заробітну плату, встановлену законом України за повний місяць
роботи.

ЯК ВІДКРИТИ ВЛАСНУ СПРАВУ і отримати допомогу
Безробітним, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю підходящої
роботи, допомога з безробіття може виплачуватись одноразово для організації підприємницької
діяльності.
Якщо Ви отримали в установленому порядку статус безробітного і бажаєте почати власну
справу, для Вас:
 інформування щодо можливостей відкриття власної справи;
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тестування на виявлення здібностей до підприємництва;
допомога у пошуку перспективної бізнес-ідеї;
курси з «Основ підприємницької діяльності»;
допомога в складанні бізнес-плану та фінансових розрахунків.

Безробітний подає заяву про виплату допомоги з безробіття одноразово для організації
підприємницької діяльності і бізнес-план на розгляд спеціальної комісії. Остаточне рішення
приймає директор центру зайнятості з урахуванням висновків комісії.

За сприянням служби зайнятості
кваліфіковані консультації з питань:






Ви

також

можете

отримати

законодавства щодо державної реєстрації суб'єктів господарювання, ліцензування;
патентування та сертифікації підприємницької діяльності;
податкового законодавства;
відкриття рахунків у банківських установах;
з інших питань щодо підприємницької діяльності.

Якщо ви хочете підвищити свою кваліфікацію або опанувати іншу
професію
Якщо Ви отримали в установленому порядку статус безробітного, але ще не маєте
професії, Ви можете:
 пройти професійну підготовку за робітничими професіями, актуальними на ринку праці;
 отримати роботу після навчання.
Якщо Ваша професія неактуальна на ринку праці, Ви зможете:
 пройти професійну перепідготовку за робітничими професіями;
 здійснити підвищення кваліфікації як робітника чи спеціаліста, а також пройти стажування
на виробництві;
 підвищити свій кваліфікаційний розряд;
 отримати роботу після навчання відповідно до здобутих навичок.
Також ви маєте право на одноразове отримання ваучеру для підтримання
конкуретоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за
наявності вислуги не менше 10 років

Для отримання ваучера, зверніться в державну службу зайнятості:
 напишіть заяву на отримання ваучера
 надайте необхідні документи: паспорт, трудову книжку (або її копію), документ про
професійно-технічну або вищу освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Отримавши ваучер, Ви можете пройти навчання за професіями та спеціальностями
відповідно до затвердженого законодавством переліку, а також самостійно обрати форму та місце
навчання.
Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати
десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений законодавством
на момент прийняття рішення про видачу ваучера. У разі, коли вартість навчання перевищує
максимальну вартість ваучера, громадянин або його роботодавець зможуть здійснити оплату
різниці вартості навчання.

Хто не може отримати ваучер:
 особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
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 особи, які протягом останніх трьох років вже навчалися за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 особи, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні;
 особи, які досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» пенсійного віку та з числа інвалідів при ториманні права на
пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб».

Звертатися до:
 інформаційно-довідкової телефонної системи державної служби зайнятості:
0-800-50-50-60 (зі стаціонарного телефону)
 Безкоштовного мобільного сервісу «Пошук роботи»:
730 (з мобільного телефону)
 Інтернет-порталів державної служби зайнятості:
www.dcz.gov.ua
www.trud.gov.ua
 «Гарячої лінії» Миколаївського обласного центру зайнятості:
37-24-75
Будь ласка, за більш детальною інформацією звертайтеся до будь-якого зручного для
Вашого відвідування центру зайнятості

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Розміри пенсії (за наявності права на військову пенсію, у разі
встановлення інвалідності):
 інваліду війни І групи – 100 % відповідних сум грошового забезпечення
 інваліду війни ІІ групи – 80 % відповідних сум грошового забезпечення
 Інваліду війни ІІІ групи – 60 % відповідних сум грошового забезпечення

Гарантії для призначення дострокової пенсії за віком при встановленні
пенсії на загальних підставах:
 для чоловіків у 55 років та наявності не менш ніж 25 років страхового стажу
 для жінок
у 50 років та наявності не менш ніж 20 років страхового стажу

Надбавки та підвищення до пенсії учасникам АТО:
для інвалідів війни I
групи
для інвалідів війни IІ
групи
для інвалідів війни IІІ
групи
для учасників бойових
дій

474,5 гривні (50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність)
379,6 гривні (40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність)
284,7 гривні (30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність)
237,25 гривні (25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність)

Мінімальні пенсійні виплати з урахуванням підвищень, допомоги,
доплат та надбавок не можуть бути нижче:
для інвалідів війни I

285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
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групи
для інвалідів війни IІ
групи
для інвалідів війни IІІ
групи
для учасників бойових
дій

(в 2014 році – 2704, 65 грн., з 01.12.2015 – 3060,90)
255 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
(в 2014 році – 2419,95 грн., з 01.12.2015 – 2738,70)
225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
(в 2014 році – 2135,25 грн., з 01.12.2015 – 2416,50)
165% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
(в 2014 році – 1565,85 грн., з 01.12.2015 –1772,10)

З 1 січня 2015 року набрали чинності такі зміни:
 пенсії у разі втрати годувальника членам сімей загиблих при виконанні службових
обов'язків підвищуються з 40 до 70% грошового забезпечення годувальника на одного члена сім'ї,
на двох і більше - 90 %, але не менше 40 % на кожного непрацездатного члена сім'ї.
 мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника збільшився з одного прожиткового
мінімуму до двох (з 01.01.2015 р. - 1898 грн., з 01.12.2015 р. - 2148 грн.).
До пенсій в разі втрати годувальника (за наявності посвідчення члена сім’ї загиблого
(померлого) військовослужбовця) призначаються підвищення, передбачені Законом України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Звертатися до:
районних військових комісаріатів та до Головного управління Пенсійного фонду України в
Миколаївській області

При собі мати такі документи








паспорт, ідентифікацій код;
довідка МСЕК (для інвалідів);
свідоцтво про смерть (для пенсій по втраті годувальника);
повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця;
довідку про причину смерті;
довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) на
військовослужбовця військової частини №_____.

Документи подаються представниками силових структур та відомств, особисто заявниками
або уповноваженими особами.
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13.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ
Порядок забезпечення житлом та взяття на квартирний облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, визначається Житловим кодексом (ст. 34, 36), Законом України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст.12).
Громадяни, які згідно з чинним законодавством потребують поліпшення житлових умов,
беруться на облік для одержання жилих приміщень у будинках державного і громадського
житлового фонду та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують
поліпшення житлових умов.
Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється, як правило, за
місцем проживання у виконавчому комітеті районної, міської, селищної, сільської ради.
Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, які потребують поліпшення житлових
умов, мають право на:
 першочергове забезпечення жилою площею та першочергове відведення земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий
ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які
дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні
обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої
площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних
адміністрацій, - протягом 2 років з дня взяття на квартирний облік;
 одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих
будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики
на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її
протягом 10 років, починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;
 першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів,
кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних
засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для
індивідуального будівництва і садових будинків.
Для взяття на квартирний облік звертатися:
 до виконавчих комітетів районних, міських, селищних, сільських рад за місцем проживання.
При собі мати такі документи:










Заява.
Довідка про місце проживання та склад сім’ї за формою-3 із ЖЕКу.
Копії паспортів (стор. 1, 2, 10-12).
Копії карток платника податків (ідентифікаційний код).
Копії документів, які підтверджують пільги.
Копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу.
Копії свідоцтв про народження дітей.
Копія свідоцтва на право власності та технічного паспорта.
Довідки з місця роботи або копія пенсійного посвідчення.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення
житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні
її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, затверджено Постановою
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 407.
Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню
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участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення
житлових умов, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. №
348

14. КОНТАКТИ
Державна служба України
антитерористичної операції

у

справах

ветеранів

війни

та

учасників

Утворена Урядом як центральний орган виконавчої влади.
Служба здійснює:
 організацію роботи з надання статусу учасника бойових дій;
 соціальний захист учасників бойових дій (зокрема, які брали безпосередню участь у
антитерористичній операції), ветеранів та інвалідів війни (далі – ветерани війни);
 соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених
з військової служби, та учасників антитерористичної операції.
Звертатись до:
Державної служби України з питань ветеранів війни та учасників антитерористичної
операції
01601, м. Київ, Музейний провулок
тел.:(044) 281-08-48 (044) 281-08-50 (044) 281-08-48
Обласний інформаційний центр
Телефони «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» для надання інформаційно-консультативної допомоги
учасникам антитероритичної операції та членам їхніх сімей:
(0512) 37-22-70
Режим роботи: цілодобово
(0512) 37-42-29
Режим роботи: з 8.00 до 17.00 у робочі дні
Миколаївський обласний військовий комісаріат
Адреса: вул. Спаська, 33, тел. 37-54-54
Миколаївське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів
Адреса: вул. Нікольська, 46, тел. 37-47-61
Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство
Адреса: пров. Ш.Кобера, 17, тел. 22-01-73
Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
облдержадміністрації
Адреса: вул. Спаська, 43, тел. 37-64-88, 37-64-92
Департамент освіти, науки і молоді облдержадміністрації
Адреса: вул. Спаська, 29, тел. 37-93-93
Телефон цілодобової гарячої лінії з питань надання медичної допомоги:
57-58-78.
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Миколаївська область
Назва
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
Обласний центр зайнятості
Головне управління
Пенсійного фонду України в
Миколаївській області

Адреса
вул. Акіма, 2
м. Миколаїв, 54003
вул. Нікольська, 68
м. Миколаїв
вул. Морехідна, 1
м. Миколаїв

Телефон
(0512) 55-00-85
Гаряча лінія: 24-02-96
(факс) 24-90-79
(0512) 37-13-31, 37-02-14
«Гаряча лінія»: 37-24-75
факс: (0512) 44-14-03

54058, м. Миколаїв, вул.
Київська, 1
54058, м. Миколаїв, вул.
Київська, 1
57130, с. Надбузьке 2,
Миколаївського району

(0512) 41-56-06

Обласна лікарня відновного
лікування

54030, м. Миколаїв, вул.
Велика Морська, 27

(0512) 37-81-80

Обласна психіатрична лікарня
№1

54003, м. Миколаїв, вул.
Володарського, 4

(0512) 24-01-50

Військовий шпиталь

54003, м. Миколаїв, вул.
Урицького, 4

(0512) 44-87-27

Адреса
вул. Декабристів, 25
м. Миколаїв
54017

Телефон
(0512)36-21-50
(0512) 47-86-38

54002, м. Миколаїв, вул.
Корабелів, 14
54028, м. Миколаїв, вул.
Космонавтів, 97
Заводський район
вул. Морехідна, 9.
м. Миколаїв
вул.6 Поперечна, 32
м. Миколаїв
пр. Жовтневий, 55-Є
м. Миколаїв
54018
54020, м. Миколаїв, вул.
Корабелів, 14 б

(0512) 36-24-58

54029, м. Миколаїв, вул.
Фрунзе, 58

(0512) 46-04-04

Госпіталь інвалідів війни
Обласна лікарня
Обласний
протитуберкульозний
диспансер

(0512) 41-54-24
(0512) 51-21-92, 51-22-43

м. Миколаїв
Назва
Департамент праці та
соціального захисту населення
виконкому Миколаївської
міської ради
Лікарня швидкої медичної
допомоги
Міська лікарня № 3
управління соціального
захисту
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Заводському районі
м.Миколаєва
Центр первинної медикосанітарної допомоги № 3
Центр первинної медикосанітарної допомоги № 6
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(0512) 44-48-31

(0512) 34-11-64
(0512) 46-09-78

(0512) 58-38-93
(0512) 36-81-38

управління соціального
захисту
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Корабельному
районі м.Миколаєва
Центр первинної медикосанітарної допомоги № 7
управління соціального
захисту
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Ленінському районі
м.Миколаєва
Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1
Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2
управління соціального
захисту
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Центральному
районі м.Миколаєва
Центр первинної медикосанітарної допомоги № 4
Центр первинної медикосанітарної допомоги № 5

Корабельний район
Вул. Новостройна,1
м. Миколаїв
вул. Торгова, 61
м. Миколаїв
вул. Артема, 1-Б
м Миколаїв
54052
54051, м. Миколаїв, пр.
Жовтневий, 340/2
Ленінський район
вул. Миколаївська ,17
м. Миколаїв
вул.Шкільна, 2а
м. Миколаїв
пр. Жовтневий, 55-Є
м. Миколаїв
54018
54018, м. Миколаїв, пр.
Жовтневий, 6
54028, м. Миколаїв, вул.
Космонавтів, 126
Центральний район
вул. Декабристів, 25
м. Миколаїв

(0512) 60-08-89
(0512) 25-92-74

(0512) 63-50-43

(0512) 64-13-81

(0512) 22-00-39
(0512) 56-74-84

(0512) 58-37-03
(0512) 44-24-19, 22-30-26
(0512) 44-43-90
(0512) 36-13-53

вул.Нікольська, 68
м. Миколаїв
пр. Жовтневий, 55-Є
м. Миколаїв
54018
54030, м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 6
54014, м. Миколаїв, вул.
Адміральська, 38

(0512) 37-24-32

Адреса
вул. Пушкінська, 1
м. Вознесенськ
Миколаївська область, 56500
вул. Жовтневої революції, 97
м. Вознесенськ,
Вул. Кірова, 25

Телефон
(0254) 4-47-00, 4-52-70

56500, м. Вознесенськ,
вул.228-ї Стрілкової дивізії, 26

(05134) 3-23-65

(0512) 58-38-60
(0512) 42-41-71
(0512) 37-61-99

м. Вознесенськ
Назва
Управління соціального
захисту населення
Вознесенської міської ради
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в м. Вознесенську та
Вознесенському районі
Миколаївської області
Центр первинної медикосанітарної допомоги міста
Вознесенська
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(05134) 4-14-14
(0234) 4-12-82

м. Очаків
Назва
Управління соціального
захисту населення Очаківської
міської ради
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в м.Очакові та
Очаківському районі
Миколаївської області
Очаківська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Очаківського району

Адреса
вул. Шкрептієнко, 10
м. Очаків
Миколаївська область
57500
вул.Леніна, 1,
м.Очаків
вул. Леніна ,21
м.Очаків

Телефон
(0254) 2-26-76
(0254) 3-06-07

57508, м. Очаків, вул.
Першотравнева, 1
57508, м. Очаків, вул.
Першотравнева, 1

(05154) 3-81-43

Адреса
вул. Грушевського, 3
м. Первомайськ
Миколаївська область
55213
вул.Шевченка, 18
м.Первомайськ

Телефон
(0261) 5-44-63

Вул. Революції, 36

(05161) 4-27-06

вул. Толбухіна, 128,
м.Первомайськ, 55200

(05161) 4-21-98

вул. Коротченка, 18-а,
м.Первомайськ, 55200

(05161) 4-23-94

(05154) 3-04-89
(05154) 3-04-86

(067) 755-82-60

м. Первомайськ
Назва
Управління соціального
захисту населення
Первомайської міської ради
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в м.Первомайську та
Первомайському районі
Миколаївської області
Первомайська центральна
міська багатопрофільна
лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги міста
Первомайська

(05161) 5-45-63

м. Южноукраїнськ
Назва
Управління соціального
захисту населення
Южноукраїнської міської ради
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в м.Южноукраїську
Миколаївської області
Спеціалізована медикосанітарна частина № 2

Адреса
вул. Бульвар Цветочний, 4
м. Южноукраїнськ
Миколаївська область
55000
вул. Дружби народів, 54
м. Южноукраїнськ
бульвар Цвіточний, 4
м. Южноукраїнськ
55000
55001, М. Южноукраїнськ,
вул. Миру, 3
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Телефон
(0236) 2-76-36
(0236) 5-55-27
(0236) 5-59-66
(05136) 2-54-76

(0236) 2-89-27
(05136) 4-62-04, 2-44-24

Арбузинський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Арбузинської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Арбузинському
районі Миколаївської області
Арбузинська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Арбузинського району

Адреса
пр. Каштановий, 5
смт. Арбузинка
Арбузинський район
Миколаївська область
55300
пров. Каштановий, 8
смт.Арбузинка
пров. Каштановий, 7
смт. Арбузинка
55300

Телефон
(0232) 3-01-10
(0232) 3-19-04

55300, смт. Арбузинка, вул.
Леніна, 88

(05132) 3-13-19

55301, смт. Арбузинка, вул.
Леніна, 88

(05132) 3-05-54

(05132) 3-07-41

(0232) 3-01-04

Баштанський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Баштанської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Баштанському
районі Миколаївської області
Баштанська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Баштанського району

Адреса
вул. Полтавська, 13
м.Баштанка
Баштанський район
Миколаївська область
56100
пров.Перемоги, 2
м.Баштанка
вул. Ювілейна,84
м. Баштанка
56101
56101, м. Баштанка, вул.
Ювілейна, 3

Телефон
(0258) 2-74-54
(0258) 2-64-34

56101, м. Баштанка, вул.
Ювілейна, 3

(05158) 2-63-33,
(05158) 2-76-37

(05158) 2-71-64

(0258) 2-61-87
(05158) 2-61-24

Березанський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Березанської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Березанському
районі Миколаївської області

Адреса
вул. Молодіжна, 4
смт.Березанка
Березанський район
Миколаївська область
57400
вул.Леніна, 52
смт.Березанка
вул. Леніна,31
смт. Березанка
57400

Телефон
(0253) 2-16-20
(0253) 2-11-54

(05153) 2-11-44

(0253) 2-10-01
26

Березанська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Березанського району

57400, смт. Березанка, вул.
Медична, 6

(05153) 2-19-71

57400, смт. Березанка, вул.
Медична, 6

(05153) 2-16-09

Березнегуватський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Березнегуватської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в
Березнегуватьському районі
Миколаївської області
Березнегуватська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Березнегуватського району

Адреса
вул. Леніна, 98
смт.Березнегувате
Березнегуватський район
Миколаївська область
56200
вул.1 травня, 109
смт. Березнегувате
пл.Леніна, 7
смт. Березнегувате
56203

Телефон
(0268) 9-14-61
(0268) 9-11-55

(05168) 9-22-71

(0268) 9-18-93

56203, смт. Березнегувате, вул. (0268) 9-17-40,
Лермонтова, 1
(0268) 9-10-45

Братський район
Назва
Управління соціального
захисту населення Братської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Братському районі
Миколаївської області
Братська центральна районна
лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Братського району

Адреса
вул. Леніна, 104
смт. Братське
Братський район
Миколаївська область
55400
вул.Леніна, 112
смт. Братське
вул.Леніна,100
смт.Братське
55401

Телефон
(0231) 9-11-28
(0231) 9-10-12

(05131) 9-15-34

(0231) 9-15-38

55401, смт. Братське, вул.
Чернишевського, 49

(096) 076-71-65

55401, смт. Братське, вул.
Чернишевського, 49

(097) 440-39-25

Веселинівський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Веселинівської
райдержадміністрації

Адреса
вул. Леніна, 14
смт. Веселинове
Веселиновський район
Миколаївська область
57001
27

Телефон
(0263) 2-21-96
(0263) 2-11-71

Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Веселинівському
районі Миколаївської області
Веселинівська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Веселинівського району

вул.Леніна, 14
смт. Веселинове
вул. Леніна,14
смт. Веселинове
57001
57000, смт. Веселинове, вул.
Одеська, 82
57001, смт. Веселинове, вул.
Одеська, 84-б

(05163) 2-13-71

(0263) 2-24-91
(05163) 2-24-50

(05163) 2-12-54

Вознесенський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Вознесенської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в м. Вознесенську та
Вознесенському районі
Миколаївської області
Вознесенська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Вознесенського району

Адреса
вул. Пушкінська, 3
м. Вознесенськ
Вознесенський район
Миколаївська область
56500
вул. Жовтневої революції, 97
м. Вознесенськ,
Вул. Кірова, 25

Телефон
(0234) 4-51-28
(0234) 3-21-61

56501, м. Вознесенськ, вул.
228-ї Стрілкової дивізії, 26
56500, м. Вознесенськ, вул.
228-ї Стрілкової дивізії, 26

(05134) 4-51-74

(05134) 4-14-14
(0234) 4-12-82

(05134) 3-82-80

Врадіївський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Врадіївської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Врадіївському
районі Миколаївської області
Врадіївська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Врадіївського району

Адреса
вул. Героїв Врадіївщини, 118
смт.Врадіївка
Врадіївський район
Миколаївська область
56301
вул.Героїв Врадівщини, 137-а
смт.Врадіївка
вул. Маяковського, 95
с. Врадіївка
56301
56300, смт. Врадіївка, вул.
Фрунзе, 2
56301, смт. Врадіївка, вул.
Фрунзе, 2
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Телефон
(0235) 9-66-87

(05135) 9-66-08

(0235) 9-25-55
(0235) 9-64-51
(067) 144-74-57

Доманівський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Доманівської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Доманівському
районі Миколаївської області
Доманівська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Доманівського району

Адреса
вул. Леніна, 55
смт.Доманівка
Доманівський район
Миколаївська область
56401
вул. Радянської Армії, 14
смт. Доманівка
Вул. Леніна, 61
смт. Доманівка

Телефон
(0252) 9-15-47
(0252) 9-28-20

56401, смт. Доманівка, вул.
Пирогова, 6
56401, смт. Доманівка, вул.
Пирогова, 6

(05152) 9-14-01

Адреса
вул. К.Маркса, 139
смт.Єланець
Єланецький район
Миколаївська область
55500
вул.Горького, 15-а
смт.Єланець
Вул. Дзержинського , 24/1
смт.Єланець

Телефон
(0259) 9-14-36

55501, смт. Єланець, вул.
Горького, 59

(0259) 9-14-80

Адреса
вул. Янтарна, 61
м. Миколаїв
57200
вул.Металургів, 8
м.Миколаїв
Вул. Янтарна , 61
м.Миколаїв

Телефон
(0512) 25-33-75

54051, м. Миколаїв, пр.
Жовтневий, 336
54051, м. Миколаїв, пр.
Жовтневий, 336

(0512) 64-05-94

(05152) 9-16-91
(05152) 9-17-70

(099) 462-48-49

Єланецький район
Назва
Управління соціального
захисту населення Єланецької
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Єланецькому
районі Миколаївської області
Єланецька центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Єланецького району

(05159) 9-11-89
(05159) 9-14-07

Жовтневий район
Назва
Управління соціального
захисту населення Жовтневої
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Жовтневому районі
Миколаївської області
Жовтнева центральна районна
лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Жовтневого району
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(0512) 25-93-48
(0512) 25-60-14

(0512) 64-06-11, 64-10-01

Казанківський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Казанківської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Казанківському
районі Миколаївської області
Казанківська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Казанківського району

Адреса
вул. Миру, 207
смт. Казанка
Казанківський район
Миколаївська область
56000
вул.Миру, 226-а
смт.Казанка
вул. Миру, 191
смт.Казанка

Телефон
(0264) 9-17-11

56000, смт. Казанка, вул.
Аненка, 36
56000, смт. Казанка, вул.
Аненка, 42

(05164) 9-11-55

(05164) 9-16-39
(05164) 9-15-48

(05164) 9-16-84

Кривоозерський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Кривоозерської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Кривоозерському
районі Миколаївської області
Кривоозерська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Кривоозерського району

Адреса
вул. Шевченко, 57
смт. Криве Озеро
Кривоозерський район
Миколаївська область, 55104
вул.Леніна, 48-а
смт.Криве Озеро
вул. Мічуріна, 24а
смт.Криве Озеро

Телефон
(0233) 2-43-35
(0233) 2-30-36

55100, смт. Криве Озеро, вул.
Шевченко, 59
55100, смт. Криве Озеро, вул.
Шевченко, 59

(0233) 2-40-15, 2-40-30

(05133) 2-41-90
(05133) 2-39-07

(05133) 2-28-27

Миколаївський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Миколаївської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Миколаївському
районі Миколаївської області
Миколаївська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Миколаївського району

Адреса
вул. Чорноморська, 4
м. Миколаїв
54036

Телефон
(0512) 48-01-32
(0512) 48-01-29

вул.Веселинівська, 45
м.Миколаїв
вул Очаківська, 125-а.

(0512) 48-37-87

54036, м. Миколаїв, вул.
Поштова, 118
57113, смт. Ольшанське, вул.
Шкільна, 35

(0512) 48-08-17
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(0512) 48-11-62

(0512) 48-00-86

Новобузький район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Новобузької
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Новобузькому
районі Миколаївської області
Новобузька центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Новобузького району

Адреса
вул. Леніна, 32
м. Новий Буг
Новобузький район
Миколаївська область
55600
вул.Куйбишева, 2
м.Новий Буг
вул. Гребеннікова, 10
м.Новий Буг

Телефон
(0251) 9-16-09
(0251) 9-10-54

55600, м. Новий Буг, вул.
Червона Площа, 14
55600, м. Новий Буг, вул.
Червона Площа, 14

(05151) 9-14-37, 9-19-80

(05151) 9-19-37
(05151) 9-18-00

(097) 283-44-45

Новоодеський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Новоодеської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Новоодеському
районі Миколаївської області
Новоодеська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Новоодеського району

Адреса
вул. Леніна, 208
м. Нова Одеса
Новоодеський район
Миколаївська область
56600
вул.Леніна, 214
м. Нова Одеса
вул. Червоних партизан, 63а
м. Нова Одеса

Телефон
(0267) 2-10-78
(0267) 9-34-97

56600, м. Нова Одеса, вул.
Шкільна, 38
56600, м. Нова Одеса, вул.
Шкільна, 38

(0267) 9-18-09

(05167) 9-18-56
(0267) 9-24-07

(0267) 2-13-64

Очаківський район
Назва
Управління соціального
захисту населення Очаківської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в м.Очакові та
Очаківському районі
Миколаївської області
Очаківська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Очаківського району

Адреса
вул. Леніна, 20, м. Очаків
Миколаївська область, 57500

Телефон
(0254) 3-00-14
(0254) 2-20-65

вул.Леніна, 1, м.Очаків
вул. Леніна ,21, м.Очаків

(05154) 3-04-89
(05154) 3-04-86

57508, м. Очаків, вул.
Першотравнева, 1
57508, м. Очаків, вул.
Першотравнева, 1

(05154) 3-81-43
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(067) 755-82-60

Первомайський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Первомайської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в м.Первомайську та
Первомайському районі
Миколаївської області
Первомайська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Первомайського району

Адреса
вул. Київська, 50
м. Первомайськ
Первомайський район
Миколаївська область
55219
вул.Шевченка, 18
м.Первомайськ

Телефон
(0261) 4-22-26
(0261) 4-30-11

Вул. Революції, 36
м.Первомайськ

(05161) 4-27-06

55200, м. Первомайськ, вул.
Луначарського, 28
55200, м. Первомайськ, вул.
Луначарського, 28

(05161) 7-35-12

(05161) 5-45-63

(063) 956-69-44

Снігурівський район
Назва
Управління соціального
захисту населення
Снігурівської
райдержадміністрації
Центр зайнятості
Управління Пенсійного фонду
України в Снігурівському
районі Миколаївської області
Снігурівська центральна
районна лікарня
Центр первинної медикосанітарної допомоги
Снігурівського району

Адреса
вул. Леніна, 173
м. Снігурівка
Снігурівський район
Миколаївська область
57300
вул.Леніна, 89-а
м.Снігурівка
вул. Леніна, 3
м.Снігурівка

Телефон
(0262) 2-26-05
(0262) 2-25-98

57300, м. Снігурівка, вул.
Жовтнева, 1
57300, м. Снігурівка, вул.
Жовтнева, 1

(05162) 3-12-33
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(05162) 3-13-27
(0262) 3-20-62

(05162) 3-24-76

