
Хто забезпечується? 

Безоплатними путівками до 
санаторно-курортних закладів 
забезпечуються: 

 інваліди війни – 
позачергово щороку терміном 
на 18 - 21 день; 

 учасники бойових дій – 
щороку терміном на 18 - 21 
день; 

 інваліди із 
захворюваннями нервової 
системи (з наслідками травм і 
захворюваннями хребта та 
спинного мозку) – відповідно до 
медичних рекомендацій, з них: I 
та II групи – до санаторіїв 
спинального профілю з 
лікуванням строком на 35 днів; 
III групи – до санаторіїв 
неврологічного профілю 
строком на 18-21 день. 

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

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, про це видається довідка 
лікувально-профілактичного закладу. 

Громадянам, які супроводжують 
інвалідів I та II групи до санаторіїв 
спинального профілю, путівки не 
видаються, лише оплачується проїзд 
(двічі до санаторію і двічі в 
зворотньому напрямку) у транспорті 
загального користування 
(залізничному та автомобільному) 
згідно з поданими проїзними 
квитками. У випадку проїзду 
залізничним транспортом 
відшкодовують вартість квитка у 
плацкартному вагоні. 

Звертатися до: 

 органів соціального 
захисту населення 

Для забезпечення путівкою 
особи повинні перебувати на обліку в 
органах соціального захисту 
населення за зареєстрованим місцем 
проживання, а ті, 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. 

При собі мати такі документи:  

 заява, 

  медична довідка 
лікувальної установи за формою 
№ 070/о,  

 копія посвідчення 
учасника бойових дій або 
інваліда війни  

 документ, що підтверджує 
безпосереднє залучення до 
виконання завдань 
антитерористичної операції в 
районах її проведення. 

Під час подання копій 
посвідчень особи надають їхні 
оригінали для огляду. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За додатковою інформацією 
звертатися до департаменту 
соціального захисту населення 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації м. Миколаїв, Акіма,2  
тел: (0512) 55-16-03. 
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