
Інформація  

щодо взяття на облік для забезпечення путівкою на санаторно-курортне лікування 

учасників АТО та  путівками на відпочинок для дружин киян-учасників АТО та їх 

дітей віком до 7 років  Святошинського району 

 В рамках реалізації національних державних заходів щодо оздоровлення воїнів 

АТО, санаторно-курортне лікування учасників антитерористичної операції є одним із 

пріоритетних завдань. 

  Забезпечення санаторно-курортними путівками учасників АТО здійснюється 

відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 

забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним 

лікуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №200 за 

медичними рекомендаціями лікарів, в порядку черговості. 

 Так протягом першого півріччя 2016 року управлінням на санаторно-курортне 

лікування направлено 11 учасників антитерористичної операції до таких санаторіїв 

«Орізонт» Одеської області, «Карпатські зорі» Львівської області, «Сонячний» 

Дніпропетровської області, «Феофанія» м. Київ, «Карпати» Закарпатської області, «Остреч» 

Чернігівської області. 

 Одночасно з тим, путівками на відпочинок було забезпечено 8 дружин киян-

учасників антитерористичної операції  та 9 дітей, віком до 7 років до санаторіїв «Червоні 

вітрила» Херсонської області та «Пролісок» Київської області. 

 З метою своєчасного забезпечення  санаторно-курортним лікуванням  запрошуємо 

всіх учасників антитерористичної операції та дружин киян-учасників 

антитерористичної операції разом з дітьми, віком до 7 років Святошинського району, 

які бажають отримати санаторно-курортну путівку або путівку на відпочинок завітати 

до управління. 

 Для взяття на облік щодо забезпечення санаторно-курортним  лікуванням 

учасників антитерористичної операції пропонуємо надати  до управління такі документи: 

1. Заяву; 

2. Медичну довідку за формою 070/0; 

3. Копію учасника бойових дій; 

4. Копію документу, що пiдтверджує безпосереднє залучення особи до виконання 

завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення. 

 Для взяття на облік щодо забезпечення путівкою на відпочинок для дружин киян-

учасників антитерористичної операції та дітей, віком до 7 років пропонуємо надати  до 

управління такі документи: 

1. заяву,  

2. копію паспорту дружини учасника АТО (ст. 1, 2, реєстрація), 

3. копію паспорту учасника АТО (ст. 1, 2, реєстрація), 

4. копiю посвiдчення учасника бойових дiй або iнвалiда війни, 

5 документ, що пiдтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань 

антитерористичної операцiї в районах її проведення, 

6 копію свідоцтва про народження дитини, 

 7.   копію свідоцтва про шлюб. 

 Наразі в управлінні праці та соціального населення Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації  на обліку є путівки до санаторію «Орізонт» Одеської області, 

«Карпати» Закарпатської області по лікуванню органів травлення та путівка до 

санаторію«Феофанія» м. Києва по лікуванню органів опорно-рухового апарату.  
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