
                                                                                                                  

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

24 березня 2021 року № 50 
 

Про стан психологічної та  

професійної реабілітації  

учасників АТО/ООС 
 

Заслухавши інформацію начальника управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Щербака В.О. про 

стан психологічної та професійної реабілітації учасників АТО/ООС, 

виконавчий комітет Лубенської міської ради відмічає, що управлінням 

проведена відповідна робота із проведення психологічної реабілітації та 

заходів, спрямованих на відновлення та вдосконалення професійних навичок 

і умінь шляхом професійного навчання 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. 

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення дотримання 

державних соціальних гарантій, керуючись  ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради 

в и р і ш и в: 
 

1. Інформацію начальника управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Щербака В.О. про стан 

психологічної та професійної реабілітації учасників АТО/ООС взяти до 

відома (додається). 

  2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради продовжити системну роботу по забезпеченню 

учасників АТО/ООС послугами із психологічної реабілітації та професійної 

адаптації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В. 

 

 

 

Лубенський міський голова                             Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



 

Про стан психологічної та професійної реабілітації учасників АТО/ООС 
 

У 2020 здійснено реалізацію державної бюджетної програми КПКВК 

1501040 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної 

адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих 

учасників Революції Гідності, 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 з метою повернення їх до мирного життя». 

Гранична вартість надання послуг із психологічної реабілітації 

затверджено наказом Міністерством у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб №3 від 11.01.2020р. 

для осіб, які мають статус: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни 9882 грн. без податку на додану 

вартість; 

- учасника бойових дій та учасника війни 11529 грн. з податком на 

додану вартість. 

Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради було організовано заходи із психологічної 

реабілітації шляхом укладання тристоронніх договорів між органом 

соціального захисту населення, отримувачем послуг та суб’єктом надання 

послуг (реабілітаційна установа).  

Відбір суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації у 2020 

році було здійснено відповідно до умов визначених постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 грудня 2017р. №1057 «Про затвердження Порядку 

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». 

Перелік суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації за рахунок 

бюджетних коштів розміщений на офіційному веб-сайті lubnyrada.gov.ua. 

Так, до реабілітаційної установи ДП «Південь-Курорт-Сервіс» на базі 

санаторію «Орізонт» було направлено 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни з 

числа учасників АТО/ООС на суму 57645 грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 

2017р. №432 «Про затвердження Порядку 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» три особи, 

учасники бойових дій, пройшли перепідготовку в Навчальному закладі 

громадського об’єднання «Лубенський МСТК ТСОУ»  за спеціальністю 

«Водій автотранспортних засобів категорії «С» на суму 26990,70 грн. 

 

Начальник управління соціального 

захисту населення       Віктор ЩЕРБАК 



 

 


