
 

Порядок проведення 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 затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.12.2017 № 1057 (зі змінами).  

Цей Порядок визначає механізм організації проведення 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, структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської 

міської держадміністрацій, районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх 

утворення) рад (далі – замовник послуги). 

Оплата послуг 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 (далі – отримувачі послуг), здійснюється відповідно до Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та 

постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 (зі змінами). 

Метою психологічної реабілітації є: 

1) збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я 

отримувачів послуг; 

2) досягнення соціально-психологічного благополуччя; 

3) зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових 

психічних травм у формі гострих стресових реакцій; 

4) запобігання інвалідності; 

5) профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки. 

Основними завданнями проведення психологічної реабілітації є: 

1) діагностика та нормалізація психічних функцій отримувача послуг; 

2) відновлення порушених (втрачених) психічних функцій до 

оптимального рівня їх вираженості; 

3) корекція особистості отримувача послуг для забезпечення ефективного 

функціонування його в соціумі; 
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4) надання допомоги в установленні (відновленні) конструктивних 

відносин у сім’ї та суспільстві; 

5) відновлення адаптивних механізмів до екстремальних (бойових) дій; 

6) опанування методів саморегуляції та керування стресом (заспокоєння); 

7) запобігання  психологічному  травмуванню та психічним розладам; 

8) проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю 

отримувача послуг; 

9) формування позитивних реакцій, мотивацій, соціальних установок на 

життя та професійну діяльність. 

Психологічна реабілітація передбачає надання таких послуг: 

1) психологічна діагностика - оцінка актуального психологічного стану та 

індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за 

його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів 

психологічної реабілітації; 

2) психологічна просвіта та інформування - інформування отримувача 

послуг для формування розуміння закономірностей функціонування 

людської психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування 

навичок і способів управління можливостями власної психіки, надання 

самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також 

готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі 

потреби; 

3) психологічне консультування - комплекс короткострокових заходів, які 

здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг 

інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у 

прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для 

зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, 

самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості 

та психологічної культури; 

4) психологічна підтримка і супроводження - система соціально-

психологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціально-

професійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей, 

ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її 

конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших 

життєвих ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових 

станів; 

5) психотерапія - використання методів психологічного впливу для 

розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням 

стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, 

спрямованих на відновлення порушеної діяльності організму отримувача 

послуг з метою відновлення або компенсації його психічних функцій, 



особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості 

життя; 

6) групова робота - проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять 

із психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із 

застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття 

учасників таких груп, актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів 

розв’язання власних психологічних проблем, формування навичок 

самопізнання та саморозвитку, опанування нових комунікативних і 

поведінкових стратегій; 

7) декомпресія - форма первинної психологічної реабілітації 

військовослужбовців, які перебували в екстремальних (бойових) умовах 

службово-бойової діяльності, яка складається із комплексу заходів фізичного 

і психологічного відновлення організму людини та проводиться з метою 

поступової реадаптації військовослужбовців до звичайних умов 

життєдіяльності, запобігання розвитку у них психологічних травм. 

Послуги із психологічної реабілітації надаються отримувачу послуг 

окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, 

санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами. 

Для проходження психологічної реабілітації отримувач послуг або 

його законний представник звертається до замовника послуг за місцем 

реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, 

складеною в довільній формі, до якої додаються: 

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. 

Прийом заяв про отримання послуг із психологічної реабілітації для 

діючих військовослужбовців та осіб, які перебувають на службі, 

здійснюється за місцем перебування (розташування військової частини 

(підрозділу) за зверненням отримувача послуг або командира (начальника), а 

від осіб, які перебувають на лікуванні у військово-медичних закладах, 

госпіталях для ветеранів війни, на повному державному утриманні, закладах 

соціального захисту для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється за місцем перебування 



(розташування закладу (установи) за зверненням отримувача послуг або 

керівника відповідного закладу (установи) до замовника послуг. 

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою 

для відмови особі у реєстрації заяви про отримання послуг із психологічної 

реабілітації. 

Замовник послуг ознайомлює отримувача послуг з переліком суб’єктів 

надання послуг із зазначенням контактних даних, до яких такі особи можуть 

звернутися з питань забезпечення послугами із психологічної реабілітації; 

послугами, якими такі суб’єкти забезпечують отримувачів послуг; порядком 

проведення заходів із психологічної реабілітації. 

Отримувач послуг або його законний представник обирає суб’єкт 

надання послуг і повідомляє замовнику послуг про вибір такого суб’єкта. 

Надання послуг із психологічної реабілітації здійснюється на підставі 

виданого замовником послуги направлення на отримання послуг із 

психологічної реабілітації та укладеного замовником послуг договору із 

суб’єктом надання послуг та отримувачем послуг. 


