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ПОРЯДОК 
 

забезпечення санаторно-курортними путівками дітей війни, на яких не 
поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 
та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» 
 
 
 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення органами соціального 

захисту населення області, відповідно до медичних рекомендацій, санаторно-

курортними путівками осіб, які відповідно до Закону України «Про соціальний 

захист дітей війни» мають статус дітей війни, на яких не поширюється дія 

Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» (далі – діти війни), з метою їх оздоровчої реабілітації, у тому числі 

після перенесених захворювань, у санаторіях і профілакторіях області. 

Порядок розроблений на виконання обласної Програми                      

соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни,  інвалідів, інших 

соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах  
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«Назустріч людям»  на 2015 – 2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької 

обласної ради від 25 грудня 2014 року № 28 (далі – Програма). 

 

2. Діти війни забезпечуються один раз на два роки безоплатними 

санаторно-курортними путівками за умови їх перебування на обліку в органах 

соціального захисту населення області, за місцем реєстрації місця проживання, 

для санаторно-курортного лікування. 

 

3. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, 

відповідно до медичних рекомендацій у порядку черговості та в міру 

придбання путівок Департаментом соціального захисту населення Запорізької 

обласної державної адміністрації (далі – Департамент) в межах коштів, 

передбачених Програмою на зазначену мету. 

Для одержання путівки до органу соціального захисту населення за 

місцем реєстрації місця проживання подається заява та медична довідка 

закладу охорони здоров’я за формою № 070/о, затвердженою наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про 

затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх 

заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від 

форми власності та підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 28 квітня 2012 року за № 661/20974. 

 

4. Головним розпорядником коштів обласного бюджету на забезпечення 

дітей війни санаторно-курортними путівками є Департамент. 

 

5. Закупівля санаторно-курортних путівок провадиться Департаментом 

відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель»,             

з урахуванням пункту 3 цього Порядку та відомостей, отриманих 

Департаментом від територіальних органів соціального захисту населення 
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області щодо кількості дітей війни, які перебувають на обліку для санаторно-

курортного лікування. 

 

6. Перерахування коштів обласного бюджету на забезпечення дітей 

війни санаторно-курортними путівками провадиться Департаментом фінансів 

Запорізької обласної державної адміністрації на рахунок Департаменту згідно з 

помісячним розписом асигнувань обласного бюджету в межах фактичних 

бюджетних зобов’язань Департаменту щодо оплати путівок. 

 

7. Департамент протягом двох робочих днів після отримання                       

коштів на оплату путівок здійснює розрахунки з санаторіями або 

профілакторіями області, з якими укладено відповідний договір.  

 

8. Розподіл санаторно-курортних путівок між територіальними органами 

соціального захисту населення області здійснює Департамент з урахуванням 

кількості дітей війни, які перебувають на обліку для санаторно-курортного 

лікування, та з дотриманням пропорційності розподілу. 

 
 
 

Заступник керівника апарату  
Запорізької обласної державної  
адміністрації, начальник оргвідділу     В.Г. Кархачов 


