
Професійна адаптація учасників 
антитерористичної операції, осіб, які 
здійснювали заходи із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації в Донецькій та Луганській 
областях, та постраждалих учасників 
Революції Гідності, членів сімей загиблих 
(померлих) таких осіб

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

– Учасник бойових дій – відповідно до п. 19 – 21 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– особа з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до п. 10-14 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії ії соціального захисту»;

– учасник війни – відповідно до п.13  ст. 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії ії соціального захисту»;

– постраждалі учасники Революції Гідності, яким встановлено статус відповідно до ст. 16¹ 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

– Заява, затвердженої форми;

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

– копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що підтверджує наявність статусу;

– 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

Порядок подання документів

Особисто отримувачем послуг

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в професійній адаптації таких категорій:

– учасник бойових дій – відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон);

– особа з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 
Закону;

– учасник війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

– постраждалий учасник Революції Гідності – відповідно до статті 16-1 Закону;

– особа, на яку поширюється чинність Закону, – відповідно до абзаців четвертого – восьмого 
та чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону

Підстави для відмови

Платність або безоплатність послуги

Послуга надається безоплатно

Строк надання послуги

Результат надання послуги

Видача особі направлення до міського центру зайнятості або іншої установи на професійну 
орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання та направлення на професійне 
навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто отримувачу послуги

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови 
надання послуги



Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.93 № 
3552-XII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179 „Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із 
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”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 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, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб”

Суб’єкт надання послуги

“Прозорий офіс” Шевченківського району м. Харкова

“Прозорий офіс” Київського району м. Харкова

Регіональний центр послуг

https://prozoriy-office.kharkov.ua/czentry-poslug/shevchenkivskyj-rajon-m-harkova/
https://prozoriy-office.kharkov.ua/czentry-poslug/kyyivskyj-rajon-m-harkova/
https://prozoriy-office.kharkov.ua/czentry-poslug/regionalnyj-czentr-poslug/

