
 
 

Соціальна та професійна адаптація  

учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил 

 
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017р. № 432  затверджено Порядок 

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, членів сімей загиблих (померлих) таких 

осіб. 

Соціальна адаптація - допомога у проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні 

основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з питань соціального 

захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; 

допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, організації 

денної зайнятості та дозвілля; 

Професійна адаптація - заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення 

професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, надання інформаційних, 

консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

 

Скористатися курсами підвищення кваліфікації або пройти професійне навчання 

можуть учасники АТО /ООС з числа осіб, яким установлено один із таких статусів: 

учасника бойових дій – відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон); 

особи з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до пунктів 10-14 частини другої 

статті 7 Закону; 

учасника війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; 

постраждалого учасника Революції Гідності – відповідно до статті   16
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 Закону; 

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни - відповідно до абзацу 

четвертого пункту 1 статті 10 Закону; 

члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України - відповідно 

до статті 10
-1

 Закону. 

Особа для отримання послуг з професійної адаптації письмово звертається до 

органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного 

проживання (перебування) із заявою, до якої додаються: 

копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни); 

копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність одного із 

статусів, визначених пунктом 3 цього Порядку; 
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копія документа (засвідчена підписом особи), що підтверджує безпосередню участь в 

антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням 

в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про 

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

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на 

норму Закону, відповідно до якої установлено статус). 

Під час подання копії посвідчення, передбаченого абзацом четвертим цього пункту, 

особи пред’являють оригінал такого посвідчення. 

      Відшкодування вартості наданих послуг із соціальної та професійної адаптації 

здійснюється  органами соціального захисту населення шляхом безготівкового 

перерахування коштів суб’єктам освітньої діяльності, надавачам соціальних послуг за 

фактично надані послуги відповідно до укладених договорів. 

       Управління  соціального захисту населення в межах відповідних бюджетних 

асигнувань окремо на кожного отримувача послуг укладають тристоронні договори про 

надання послуг із здійснення заходів із соціальної адаптації з надавачами соціальних 

послуг та договори про надання послуг із здійснення заходів із професійної адаптації - із 

суб’єктами освітньої діяльності. 

     Професійне навчання осіб здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-

заочною, дистанційною, екстернатною формою навчання, з відривом і без відриву від 

виробництва та за індивідуальними навчальними планами. 

 

     Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості. 

За додатковою інформацією радимо звертатися: м. Хмільник, 2-й пров. 

Пушкіна, буд. 8, тел. 2-23-71. 

 
 

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради  
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