Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких
категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту
населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими
органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187
(зі змінами).
Цей Порядок визначає механізм забезпечення структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві
держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі
їх утворення (крім м. Києва) рад (далі – органи соціального захисту
населення) санаторно-курортними путівками (далі – путівки) до санаторнокурортних закладів осіб відповідно до Законів України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських
переслідувань» та «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні».
Дія цього Порядку не поширюється на осіб, яких визнано ветеранами
відповідно до Закону України Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист», військовослужбовців і членів їх сімей, осіб, які отримують пенсію
відповідно до Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб» (крім військовослужбовців
строкової служби з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), та осіб,
зазначених у Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та
учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня
2015 р. № 200.
Органи соціального захисту населення забезпечують відповідно до цього
Порядку безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів згідно з
медичними рекомендаціями в порядку черговості:
осіб з інвалідністю усіх категорій за рахунок коштів, передбачених
Мінсоцполітики;
ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви
нацистських переслідувань», – за рахунок коштів місцевих бюджетів;
ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви
нацистських переслідувань», осіб з інвалідністю та осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, у санаторіях, що належать до сфери управління
Мінсоцполітики, – за рахунок коштів державного бюджету.

До санаторіїв сфери управління Мінсоцполітики відносяться:
- санаторій «Слава» (м. Мирогород, Полтавська область);
- санаторій «Батьківщина» (м. Трускавець, Львівська область);
- санаторій «Салют» (м. Одеса, Одеська область)
- санаторій «Перемога» (м. Київ).
Особи зазначених категорій мають право вільного вибору санаторнокурортного закладу, розміщеного на території України (крім закладів,
розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та
Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі,
правовий режим на яких визначається Законами України «Про особливості
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України»), відповідного профілю лікування,
безоплатними путівками до якого вони забезпечуються.
Особи повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторнокурортним лікуванням в органах соціального захисту населення за місцем їх
реєстрації.
Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством
пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за
місцем обліку в органах соціального захисту населення на підставі довідки з
місця роботи про те, що їм не видавалася безоплатна путівка протягом
попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два
роки, - протягом двох попередніх років).
Осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального
захисту населення, осіб з інвалідністю, які навчаються за очною (денною)
формою навчання у закладах освіти, путівками забезпечують органи
соціального захисту населення відповідно до цього Порядку.
Осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві
або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального
страхування на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за
прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.
Особи, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, повинні
перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в
органах соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.
Особам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту
населення, путівки видаються відповідно до медичних рекомендацій з
урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії
осіб, в порядку черговості. Для одержання путівки подається заява та
медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о.

Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж
один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої
довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення
санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку.
Особи з інвалідністю внаслідок війни та особи з інвалідністю, зазначені у
статті 6-2 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»,
забезпечуються путівками строком на 18-21 день позачергово щороку (із
січня по грудень).
Особи з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали
безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни,
безоплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням строком на 1821 день першочергово з числа позачерговиків щороку (із січня до грудня).
Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, забезпечуються
санаторно-курортним лікуванням строком на 18-21 день першочергово не
частіше ніж один раз на два роки.
Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6-1 Закону України
«Про жертви нацистських переслідувань», забезпечуються путівками
строком на 18-21 день не частіше ніж один раз на рік.
Учасники бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося
85 років і більше, забезпечуються путівками строком на 18-21 день
позачергово щороку (із січня до грудня).
Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особи,
зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України «Про жертви нацистських
переслідувань», забезпечуються путівками строком на 18-21 день не частіше
ніж один раз на два роки.
Особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з
дитинства забезпечуються путівками строком на 18-21 день в порядку
черговості.
Особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками
травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються
путівками:
I і II групи – до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням
строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку
черговості;
III групи – до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 день
(відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості.
Особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи до санаторіїв
(відділень) спінального 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.
Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують
виключно тих осіб з інвалідністю I групи, яким шляхом експертного
обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я, установлено інвалідність (за винятком осіб з інвалідністю
з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які
забезпечуються путівками до санаторіїв (відділень) спинального профілю з
лікуванням строком на 35 днів).
Якщо особа з інвалідністю I групи здатна обслуговувати себе самостійно,
їй видається довідка про це закладу охорони здоров’я.
Особу з інвалідністю I групи не можуть супроводжувати особи з
інвалідністю I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.
Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві
або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх
захворювань відповідно до медичних рекомендацій, можуть забезпечувати
путівками органи соціального захисту населення на загальних підставах у
порядку черговості. Взяття на облік для забезпечення путівкою проводиться
на підставі довідки, виданої Фондом соціального страхування про те, що
особа з інвалідністю не одержувала у ньому санаторно-курортної путівки, та
документів, визначених Порядком.
{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ № 147 від 27.02.2019}
Відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування
(путівки) здійснюється органами соціального захисту населення шляхом
безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за
надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення
путівкою шляхом відшкодування її вартості та актів наданих послуг у розмірі
встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня) (якщо вартість путівки
нижча за граничну, - у розмірі, не більшому від фактичної вартості путівки).
Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку
Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за
погодженням з Мінфіном.
Перелік базових санаторно-курортних послуг, що надаються особам з
інвалідністю загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства
за іншими нозологіями та особам з інвалідністю з наслідками травм і
захворюваннями хребта та спинного мозку відповідно до медичних
рекомендацій і вартість яких входить до вартості путівки, затверджується
Мінсоцполітики.

За бажанням осіб з інвалідністю їм можуть надаватися додаткові послуги
за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за
рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.
У разі коли особи мають право на санаторно-курортне лікування за
кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за
одним із них.

