
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 

затверджено порядок та механізм організації соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та 

постраждалих учасників Революції Гідності (далі - Порядок), який 

здійснюється структурними підрозділами соціального захисту населення 

місцевих адміністрацій. 

Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної 

операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції 

Гідності (далі - особи) з числа осіб, яким установлено один із таких статусів: 

учасника бойових дій; 

особи з інвалідністю внаслідок війни; 

учасника війни; 

постраждалого учасника Революції Гідності. 

 

Соціальна адаптація осіб здійснюється центрами соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

Професійна адаптація осіб за робітничими професіями здійснюється 

шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь 

та побажань. 

Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форми власності, що мають право в установленому 

законодавством порядку на здійснення адаптації. 

Професійна орієнтація осіб здійснюється місцевими центрами 

зайнятості. 

Особи одночасно мають право на соціальну та професійну адаптацію. 

 

Для отримання послуг з професійної адаптації письмово необхідно 

звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або 

за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою. 

До заяви додаються: 

копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю 

внаслідок війни); 

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю 

внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції 

Гідності, засвідчена підписом особи; 

для учасника антитерористичної операції - копія документа, що 

підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або 

забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах 
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проведення антитерористичної операції у період її проведення, що 

засвідчується підписом учасника антитерористичної операції; 

для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, - копія документа, що підтверджує участь 

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, що засвідчується підписом. 

Під час подання копії посвідчення, передбаченого абзацом четвертим 

цього пункту, особи пред’являють оригінал такого посвідчення. 

 

Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку 

черговості. 

 

 


