Через органи соціального захисту населення забезпечуються
демобілізовані військовослужбовці, що мають статус учасника бойових дій
або інваліда війни, не отримують пенсію відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб», не перебувають на контрактній основі та не працюють у
правоохоронних органах.
Особи, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» мають право звернутися щодо забезпечення санаторно-курортним
лікуванням до місцевого військкомату (відповідно до Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів
військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів
внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей,
затвердженому постановою КМУ від 27 квітня № 446).
Працюючі особи з числа рядового і начальницького складу, в тому
числі учасників антитерористичної операції, органів МОУ, МВС, СБУ,
ДСНСУ та інших можуть звернутися щодо забезпечення санаторнокурортним лікуванням за місцем роботи.
Для отримання послуг санаторно-курортного лікування через органи
соціального захисту населення, учаснику антитерористичної операції
необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення
та додати наступні документи:
- копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
- копію одного з документів, що підтверджує безпосереднє залучення
до виконання завдань антитерористичної операції в районах її
проведення,
- копію паспорта,
- ідентифікаційного коду,
- копію військового квитка,
- медична довідка лікувальної установи за формою №070/о.
У 2017 році, послугою санаторно-курортного лікування скористалися
10 демобілізованих учасників антитерористичної операції до обраних ними ж
закладів оздоровлення.
Найпопулярнішими в області, за 2017 рік стали такі санаторно-курортні
заклади: ТОВ «Борисфен», Миколаївська обл. (неврологія, кардіологія),
центральний військовий клінічний санаторій «Хмільник», Вінницька обл.
(опорно-руховий апарат), ДП «Санаторій «Поляна» закритого акціонерного
товариства
лікувально-оздоровчих
закладів
профспілок
України
«Укрпрофоздоровниця» Свалявський р-н (ендокринологія, цукровий діабет),
ПАТ «Трускавецькурорт» санаторій «Кристал», м.Трускавець (нефрологія,
сечостатева система), зокрема у нашому районі: КП «Знам'янська обласна
бальнеологічна лікарня», Кіровоградська обл. (опорно-руховий апарат,
неврологія), санаторій «Нафтуся Прикарпаття», Дрогобицький р-н
(травлення,
неврологія),
ДП
санаторно-курортний
комплекс
«Моршинкурорт», м.Моршин (травлення, ендокринологія), ТОВ «Золота

Нива» Одеська обл., ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт»,
Одеська обл. (опорно-руховий апарат, дихання), ПАТ «Санаторно-готельний
комплекс «Дніпро-Бескид», м.Трускавець (кардіологія, травлення).
Всі оздоровчі заклади, кожен відповідно до свого профілю, має сучасні
відділення
та
кабінети,
прийом
та
консультації
проводять
висококваліфіковані лікарі різних спеціальностей.
Серед послуг, які надаються, є, наприклад, підводне та сухе витягнення
хребта,
теплолікування,
водолікування,
гідропатичні
процедури,
фізіотерапевтичні
процедури,
сауна,
бальнеотерапія,
фізіотерапія,
спеліотерапія, лазеротепарія, іонотерапія, аерозольтерапія, фітотерапія,
гелеотерапія, талассотерапія, лимано терапія, мануальна терапія та багато
інших процедур.
Харчування відпочиваючих 5-разове, науково збалансоване, з
додаванням широкого асортименту фруктів та овочів. у нього входить і
дієтичне харчування.
У вільний від процедур час, відпочиваючий може скористатися
послугами гіда, цікаво та пізнавально провести час на екскурсії за вибором.
Якщо Ви бажаєте отримати санаторно-курортне лікування просимо
звертатись
в
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, тел.4-12-87 або за адресою: смт Устинівка, вулиця
Ювілейна, 8.

