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Учасники бойових дій

Особи з інвалідністю 
внаслідок війни

Учасники війни 

Постраждалі учасники  
Революції Гідності 

Хто проходить психологічну реабілітацію?

Що відшкодовується?

Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, 
особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь 
АТО (ООС) в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну 
психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних 
центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад.  
(Стаття 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей»).

УВАГА!

надання послуг 
із психологічної 

реабілітації

проживання та 
харчування в умовах 

стаціонару

витрати на оплату 
проїзду 
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Як скористатися послугами з психологічної 
реабілітації? 

Порядок укладення тристороннього договору:

Зверніться до районного органу соціального захисту за місцем реєстрації або 
за місцем фактичного проживання (перебування), або за місцем перебування 
(розташування) військової частини (у тому числі за зверненням командира – для 
діючих військовослужбовців)

Виберіть реабілітаційну установу із запропонованого органом соціального 
захисту переліку

Укладіть тристоронній договір (із органом соціального захисту та реабілітаційною 
установою)

1. Районний орган соцзахисту протягом 1 дня реєструє заяву та приймає рішення про 
укладення договору із обраною реабілітаційною установою.

2. Реабілітаційна установа протягом 1 робочого дня повідомляє орган соцзахисту про 
результати розгляду заяви. Якщо немає вільних місць, пропонує обрати іншу установу.

3. Якщо є підтвердження від реабілітаційної установи, ви можете укладати тристоронній 
договір.

4. Укладається три примірники договору, які підписуються Вами, та органом соціального 
захисту населення, скріпляються печаткою, і видаються Вам на руки для подальшої передачі 
до реабілітаційної установи.

5. З вищезгаданими примірниками договору необхідно прибути до реабілітаційної установи, 
така установа в свою чергу підписує вищезазначені договори, ставить печатку, надсилає 
один примірник в орган соціального захисту населення, другий віддає Вам, третій зберігає 
у себе.

Подайте необхідні документи:
• заяву
• копію посвідчення (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника 

війни, чи постраждалого учасника Революції Гідності)
• копію документа що підтверджує безпосередню участь в АТО (ООС) або 

забезпеченні їх проведення з безпосереднім перебуванням в районах АТО 
(ООС)  у період їх проведення
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Які види послуг надаються?

психологічна діагностика

психологічна просвіта та 

інформування

психологічне консультування

психологічна підтримка і 

супроводження

психотерапія

групова робота

Такі послуги можуть надаватись окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, 
фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та 
соціальними послугами.

Реабілітаційна установа визначає види послуг із психологічної реабілітації з 
урахуванням індивідуальних потреб отримувача послуг, визначених за результатами 
психологічної діагностики, проведеної фахівцем (у разі потреби - групою фахівців), 
відповідно до стандартів, затверджених Мінсоцполітики, ознайомлює Вас із 
результатами діагностики, роз’яснює їх. 

Психологічна реабілітація може проводитись із залученням членів Вашої сім’ї, а 
також інших осіб, зокрема, тих, які разом з Вами проходили або проходять військову 
службу (з урахуванням потреб реабілітації та за Вашою згодою).

Ви можете відмовитись від певних або всіх видів послуг із психологічної 
реабілітації шляхом  письмового повідомлення про це реабілітаційну 
установу та орган соціального захисту із зазначенням причини 
відмови.

УВАГА!
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Ви можете вибрати форму, вид та обсяг надання 
послуг з психологіної реабілітації.

Послуги можуть надаватися короткостроково, періодично, довгостроково 
відповідно до індивідуального плану психологічної реабілітації отримувача послуг. 

Строки визначаються індивідуально реабілітаційною установою за погодженням з 
отримувачем.

У разі надання послуг із психологічної реабілітації 
без забезпечення харчування та проживання 
тривалість курсу не перевищує 40 облікових 
одиниць.

УВАГА!

Індивідуальна послуга
надається за відсутності сторонніх 

осіб тривалість не більше 90 хвилин 
на добу

Групова послуга
надається групі осіб (у складі не 

більше ніж 10), тривалість не більше 
ніж 180 хвилин на добу

Облікова одиниця
виміру обсягу послуг із 
психологічної реабілітації 
- 60 хвилин 
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Гранична вартість послуг із психологічної реабілітації

Грошова компенсація вартості проїзду

Гранична вартість послуг із психологічної реабілітації може змінюватись 
щороку згідно наказів Мінсоцполітики.

Витрати на проїзд транспортом міського та 
приміського сполучення відшкодуванню не 
підлягають.
Звернутись за грошовою компенсацією на 
проїзд необхідно не пізніше ніж через 90 
календарних днів із зазначеної в проїзному 
документі дати закінчення поїздки.

УВАГА!

УВАГА!

Гранична вартість однієї години послуг: 

особам з інвалідністю внаслідок війни;

УБД, учасникам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності;

у складі групи осіб, залежно від категорії та кількості 
осіб в групі.

Гранична вартість реабілітації в умовах стаціонару, за одну добу 
(ліжко-день): 

особа з інвалідністю внаслідок війни; 

УБД, учасник війни, постраждалий учасник Революції Гідності.

131.1
грн, без ПДВ

376.4
грн, без ПДВ

157.3
грн, з ПДВ

451.7
грн, з ПДВ

від 25.3 до 73.1

Залізничним
у розмірі фактичних витрат, підтверджених 
проїзними документами, але не більше 
вартості проїзду в плацкартному/купейному 
вагоні швидкого поїзда та вагоні другого 
класу швидкісного поїзда

Для відшкодування вартості проїзду подайте 
до органів соцзахисту заяву про надання 
компенсації, копію паспорта, заповнений 
реабілітаційною установою відривний 
корінець направлення на психологічну 
реабілітацію із зазначенням строків 
проведення такої реабілітації, та оригінали 
проїзних документів, що підтверджують 
витрати на оплату проїзду (на проїзному 
документі повинні бути зазначені дата проїзду 
та його вартість).

Автомобільним загального користування 

(крім таксі)
у розмірі фактичних витрат, підтверджених 
проїзними документами

грн грн
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БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИСТІВ ГО «ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

0 800 308 100

Нормативно-правові акти, які регулюють сферу 
надання психологічної реабілітації

•Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей»;

•Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057 
«Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників 
антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності»;

•Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 497 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної 
операції та постраждалих учасників Революції Гідності»;

•Наказ Міністерства соціальної політики від 27.04.2018 № 597 «Про затвердження 
Вимог до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих 
послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів»;

•Наказ Міністерства соціальної політики від 26.04.2018 № 591 «Про встановлення 
граничної вартості послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної 
операції та постраждалих учасників Революції Гідності у 2018 році»;

•Наказ Міністерства соціальної політики від 01.06.2018 № 810 «Про затвердження 
Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації психологічної 
реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників 
Революції Гідності»;

•Наказ Міністерства соціальної політики від 27.04.2018 № 598 «Про затвердження 
примірного договору про надання послуг із психологічної реабілітаціх»;

•Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 528 «Про 
затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників 
антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів 
надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад».


