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Призначення та виплата 
компенсацій пільговим категоріям громадян

Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації виплачуються наступні види компенсацій:

- компенсація  особам  з  інвалідністю  внаслідок  війни  та  загального
захворювання,  учасникам  ліквідації  аварії  на  ЧАЕС  за  невикористану
санаторно-курортну путівку;
- компенсація  на  продукти  харчування  та  на  оздоровлення  учасникам
ліквідації аварії на ЧАЕС;
- компенсація  на  бензин  та  технічне  обслуговування  пільгового
автотранспорту,  отриманого  особами  з  інвалідністю  через  органи
соціального  захисту,  та  на  транспортне  обслуговування  особам  з
інвалідністю,  які  перебувають  в  черзі  на  отримання  пільгового
автотранспорту.

Компенсація особам з інвалідністю внаслідок війни 
за невикористану санаторно-курортну путівку

Відповідно  до  «Порядку  виплати  грошової  компенсації  вартості
санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян» затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785 призначається
компенсація  особам  з  інвалідністю  внаслідок  війни,  які  протягом  двух
календарних років не отримували санаторно-куротні путівки.

Для  призначення  компенсації  за  невикористане  санаторно-курортне
лікування необхідно надати такі документи:

 заява особи з інвалідністю про виплату грошової компенсації;
 копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Підставою для виплати компенсації за самостійне лікування є такі документи:
 заява особи з інвалідністю про виплату грошової компенсації;
 медична довідка форми № 070/о щодо необхідності  забезпечення

санаторно-курортним лікуванням;
 документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки,

що  засвідчує  проходження  особою  з  інвалідністю  санаторно-
курортного лікування;

 посвідчення особи (та копія),  що підтверджують її  належність до
відповідної категорії громадян.

Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки особам з
інвалідністю загального захворювання

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  07.02.2007  №  150
затверджено  Порядок  виплати  деяким  категоріям  інвалідів  грошової



компенсації  замість  санаторно-курортної  путівки.  Цей  Порядок  визначає
механізм виплати грошової  компенсації  замість  санаторно-курортної  путівки
особам з інвалідністю та її розмір.

Грошова  компенсація  за  невикористану  путівку  виплачується  особі  з
інвалідністю,  якщо  вона  протягом  попередніх  трьох  календарних  років  не
одержала безоплатної санаторно-курортної путівки (не рахуючи рік, коли особа
не звернулася за нею). Після виплати зазначеної грошової компенсації період
повторного  перебування  особи  з  інвалідністю  на  обліку  для  забезпечення
санаторно-курортним лікуванням обчислюється з дня подання нею необхідних
документів. 

Підставою для виплати грошової компенсації є такі документи:
заява про виплату компенсації;
медична довідка за формою 070/о щодо необхідності забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням;

Компенсація на продукти харчування та на оздоровлення учасникам аварії
на ЧАЕС

Для призначення компенсації  на продукти харчування та оздоровлення
передбачених статтями 20-22  Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»  необхідно
надати наступні документи:

 заява;
 копія  посвідчення  учасника  ліквідації  наслідків  аварії  на  ЧАЕС  та

вкладки;
 копія паспорта;
 копія ідентифікаційного коду.

Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки учасникам
аварії на ЧАЕС

Для  призначення  компенсації  замість  санаторно-курортного  лікування,
передбаченого Порядком надання щорічної грошової допомоги для компенсації
вартості  путівок  санаторно-курортним  закладам  та  закладам  відпочинку,
здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації
громадянам,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854,
необхідно надати наступні документи:

 заява на отримання грошової компенсації замість путівки;
 довідка 070/о;
 копія посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1
 (із вкладкою);
 копія паспорта;
 довідка про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на

обліку для забезпечення путівкою за зареєстрованим місцем проживання
(у разі відміни місця проживання від зареєстрованого).
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