
Порядок забезпечення постраждалих учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України

від 31.03. 2015 р. № 200

      Порядок

забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції

санаторно-курортним лікуванням

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за
бюджетною програмою “Забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції
санаторно-курортним лікуванням” (далі — бюджетні кошти) на забезпечення санаторно-курортним
лікуванням осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким
встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 та пункту 1 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” (далі — особи).

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зазначених у Порядку забезпечення санаторно-
курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими
органами міських рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р.
№  187 (Офіційний вісник України, 2006 р., №  8, ст. 444; 2013 р., №  96, ст. 3552), 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, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. № 446 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1346).

Організація забезпечення санаторно-курортним лікуванням

2. Забезпечують осіб безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього
Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості в міру надходження путівок:

1) учасників бойових дій — щороку строком на 18—21 день;

 

 

 

2) інвалідів війни — позачергово щороку строком на 18—21 день;

3) інвалідів 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 спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

III групи — до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18—21 день.

3. У разі коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право
вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.



4. Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту
населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої
території чи районів проведення антитерористичної операції, – за фактичним місцем проживання
відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території
України або району проведення антитерористичної операції.

5. Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної
установи за формою №  070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та
документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної
операції в районах її проведення.

6. Путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують інвалідів I групи (за
винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за
висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо інвалід
I групи здатний обслуговувати себе самостійно, видається відповідна довідка лікувально-
профілактичного закладу.

Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

7. Громадянам, які супроводжують інвалідів 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.

8. Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження
строку лікування не здійснюється.

 


