
 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 

забезпечення 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 санаторно-

курортним лікуванням затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.03.2015 № 200 (зі змінами). 

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, 

соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням 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 - бюджетні 

кошти) на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у закладах, 

розміщених на території України, осіб, яким надано статус: 

постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до  

статті 16
-1

 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”; 

учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника 

війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-

14 частини другої статті 7 та пункту 13статті 9 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які мають право на 

забезпечення санаторно-курортними путівками відповідно до Порядку 

забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 

районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, 

виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187, та Порядку забезпечення 

санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів 

військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів 

внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. 

№ 446. 

Органи соціального захисту населення забезпечують відповідно до цього 

Порядку безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів згідно з 

медичними рекомендаціями в порядку черговості: 

1) учасників бойових дій - не частіше ніж один раз на рік строком на 18-

21 день; 
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2) осіб з інвалідністю внаслідок війни - позачергово щороку строком на 

18-21 день; 

3) осіб з інвалідністю внаслідок війни 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 (відділень) спінального профілю з лікуванням 

строком на 35 днів; 

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 

18-21 день; 

4) постраждалих учасників Революції Гідності - не частіше ніж один раз 

на рік строком на 18-21 день; 

5) учасників війни - не частіше ніж один раз на два роки строком на 18-21 

день. 

Зазначені категорії осіб мають право вільного вибору санаторно-

курортного закладу відповідного профілю лікування, путівки до якого 

оплачуються за рахунок коштів державного бюджету. 

У разі коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома 

законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них. 

Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в органах 

соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а для 

внутрішньо переміщених осіб - за фактичним місцем проживання відповідно 

до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Для взяття на облік особа чи її законний представник подають заяву, 

медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію 

відповідного посвідчення, а учасники бойових дій, особи з інвалідністю 

внаслідок війни та учасники війни - також копію військового квитка (за 

наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь 

(забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи заходах із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

Під час подання копій документів, особи надають їх оригінали для 

огляду. 

Путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують 

осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками 

травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком 

лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. 

Якщо особа з інвалідністю I групи здатна обслуговувати себе самостійно, 

видається відповідна довідка лікувально-профілактичного закладу. 
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Особу з інвалідністю I групи не можуть супроводжувати особи з 

інвалідністю I групи та особи, які не досягли 18-річного віку. 

Громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II груп до 

санаторіїв спінального профілю, путівки не видаються, а лише оплачується 

проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотному напрямку) у транспорті 

загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з 

поданими проїзними квитками. У разі проїзду залізничним транспортом 

відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні. 

Особам з інвалідністю внаслідок війни, які отримали санаторно-курортні 

путівки відповідно до цього Порядку, виплачується компенсація вартості 

проїзду до санаторно-курортного закладу та назад транспортом загального 

користування (залізничним та автомобільним) згідно з поданими проїзними 

квитками. У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість 

квитка у плацкартному вагоні. 

Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки особам з 

інвалідністю внаслідок війни та компенсація вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій та учасникам війни 

виплачується в порядку та розмірах, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785.  

Поділ путівки та передача її іншій особі забороняється. 

Забезпечення путівками осіб, здійснюється в межах виділених коштів 

пропорційно кількості осіб, узятих на облік для забезпечення санаторно-

курортним лікуванням, згідно з договорами, укладеними органами 

соціального захисту населення з особами та санаторно-курортними 

закладами. 

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), а якщо вартість путівки 

нижча за граничну, - не більше від фактичної вартості путівки. 

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку 

Мінсоцполітики за пропозицією Служби та погодженням з Мінфіном. 

Перелік базових послуг, що надаються особам відповідно до медичних 

рекомендацій і входять до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики. 

За бажанням осіб їм можуть надаватися додаткові послуги за умови 

оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок 

власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством. 
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