
Постанова 
Кабінету Міністрів України

„Деякі питання організації психологічної реабілітації 
та психологічного супроводу осіб, 

які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції чи виконували службово-бойові завдання 

в екстремальних (бойових) умовах, 
та деяких інших категорій населення”

проект



Постановою затверджуються

Порядок організації психологічної реабілітації та психологічного 
супроводу осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних 

(бойових) умовах, та деяких інших категорій населення 

Перелік психологічних послуг

Вимоги до надавачів психологічних послуг

Порядок організації супервізії надавачів психологічних послуг

Зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, 
призначених для психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції 



Порядок організації 
психологічної реабілітації та супроводу учасників АТО 

та деяких інших категорій населення 

1. Загальна частина

2. Суб’єкти які беруть участь у процесі надання психологічних послуг

Отримувачі психологічних послуг

Суб’єкти, які надають психологічні послуги

Суб’єкти, які забезпечують організацію процесу надання психологічних послуг

3. Повноваження суб’єктів, які надають психологічні послуги

4. Порядок звернення отримувачів за психологічними послугами

Звернення до суб’єкта, який надає психологічні послуги

Звернення до суб’єкта, який здійснює направлення

Звернення за невідкладною психологічною допомогою та організація її надання

5. Організаційні рівні надання психологічних послуг

6. Договірне оформлення надання психологічних послуг

7. Документальне оформлення надання психологічних послуг

8. Відшкодування вартості проїзду до місця надання психологічних послуг

9. Моніторинг психологічного стану учасників АТО

10. Заключна частина



Проект акта розроблено з метою реалізації

• „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей”, статтія11 

• „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, стаття 12 

Законів України:

• „Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції” № 150/2015 

• „Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з 
інвалідністю” № 678/2015

Указів Президента України:

• План заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації 
та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, 
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
31.03.2016 № 359-р; 

• Завдання наради Кабінету Міністрів України щодо наближення 
послуг психологічної реабілітації до місць постійного проживання 
(перебування) учасників антитерористичної операції від 20.10.2015

Актів Кабінету  Міністрів України:



Проектом акта враховано наступні стратегічні пріоритети Уряду, 
затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 
травня 2016 р.  № 418-р: 

Підвищення якості державного управління в сфері 
реабілітації, шляхом створення умов для ефективного 

використання бюджетних коштів, які спрямовуються на 
психологічну реабілітацію учасників АТО

Пропонується чіткий механізм руху коштів за отримувачем
психологічних послуг, в основі якого лежить година роботи 
фахівця з отримувачем як одиниця планування, обліку та 

звітності наданих психологічних послуг

Визначається документація, яка фіксує факт та результати 
надання психологічних послуг, на підставі якої буде 

відбуватись оплата наданих послуг



Проектом акта враховано наступні стратегічні пріоритети Уряду, 
затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 
травня 2016 р.  № 418-р: 

Реалізація стратегії 
децентралізації

передбачається до числа 
розпорядників бюджетних 
коштів включити обласні та 

районні органи 
соціального захисту 

населення, які будуть 
укладати угоди про 

залучення бюджетних 
коштів з суб’єктами, що 

надаватимуть психологічні 
послуги

Удосконалення системи 
управління державними 

фінансами

місцеві органи 
соціального захисту 

будуть отримувати звіти 
про надані послуги, що 

створить умови для 
запровадження 

короткострокового та 
середньострокового 
планування витрат 

розпорядниками коштів



Наслідки 
прийняття акта:

• підвищення якості надання психологічних послуг 
учасникам АТО

• створення умов для надання психологічних послуг членам сімей 
учасників АТО, зокрема членам сімей загиблих, зниклих 
безвісти, полонених

• зниження соціального напруження в ветеранському та 
волонтерському середовищі

• оптимізація використання бюджетних коштів

• мінімізація корупційних ризиків



В основу документів покладено:

Сучасний 
світовий досвід 

організації 
надання 

психологічної 
допомоги 

населенню в 
кризових 
ситуаціях

Рекомендації 
Всесвітньої 
організації 

охорони 
здоров’я щодо 

організації 
психологічної 

підтримки 
населення та 

надання першої 
психологічної 

допомоги

Практику 
надання 

психологічної та 
психотерапевтич

ної допомоги, 
визначену 

стандартами та 
протоколами 

роботи 
міжнародних 
професійних 

об’єднань 
фахівців

Досвід 
громадських 
організацій, 

щодо ефективної 
організації 

направлень 
отримувачів до 

суб’єктів, які 
надають 

психологічні 
послуги 



В розробці проекту акта брали участь

Експерти спільного проекту Міністерства соціальної політики та 
Координатора проектів ОБСЄ „Відповідь на загрози соціальній безпеці в 

умовах конфлікту”:

Пророк Наталія - завідувач лабораторії психодіагностики та науково-психологічної 
інформації Інституту психології ім.К.С.Костюка НАПН України, д.психол.н

Гридковець Людмила - завідувач кафедри психології та педагогіки Київського 
інституту бізнесу та технологій; експерт з питань оцінки психологічного стану жертв 

насильства, голова Української асоціації християнських психологів, к.психол.н

Царенко Людмила - старший науковий співробітник Інституту психології 
ім.Г.С.Костюка, член Української асоціації когнітивно-поведінкової психології,  

учасник бойових дій, к.психол.н.

Костюк Олена - психолог-консультант Центру психосоціальної реабілітацї
Національного університету Києво-Могилянська Академія; старший викладач 

кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім П.Л.Шупіка, к.психол.н.

Войтович Марія - науковий співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України, к.психол.н.

Палієнко Тетяна – психолог, голова БО "Сфера добра"; член ГО "Українська 
Ассоціація Психодрами", член МГО "Ассоціація психіатрів"

Гриценок Людмила – психолог, молодший науковий співробітник Інституту проблем 
виховання НАПН України

Борисов Андрій - експерт проекту з юридичних питань 



В розробці проекту акта брали участь

Представники керівних органів громадських професійних 
об’єднань психологів та психотерапевтів

Олег Романчук – Президент  Української асоціації Когнітивно-
поведінкової терапії

Андрій Карачевський – Віце-Президент Української асоціації 
Когнітивно-поведінкової терапії

Олена Вознесенська – Президент ВГО „Арт-терапевтична
асоціація”;

Оксана Наконечна – Віце-президент „Асоціації EMDR Україна -
фахового об’єднання із спеціальної травма-терапії”;

Богдан Божук – президент  ВГО „Українська асоціація лікарів-
психологів”;

Анатолій Єна – Голова Української асоціації психофізіологів



В доопрацюванні проекту акта брали участь

Уповноважені представники структурних підрозділів силових 
відомств, відповідальні за психологічне забезпечення осіб, які 

проходять військову або спеціальну службу 

Центр морально-психологічного забезпечення 
Збройних Сил України

Служба морально-психологічного забезпечення 
Національної Гвардії України

Служба морально-психологічного забезпечення 
Державної служби з надзвичайних ситуацій



Документи, розроблені підрозділами центральних органів 
виконавчої влади на виконання завдань, 

передбачених проектом Постанови

Службою морально-
психологічного 

забезпечення НГУ

• Положення про 
психологічне забезпечення 
в Національній гвардії 
України, затверджене 
наказом МВС

Центром морально-
психологічного 

забезпечення ЗСУ

• Алгоритм направлення на 
психологічну реабілітацію 
учасників 
антитерористичної операції 
під час перебування їх на 
ротації  



Функції держави 
на ринку психологічних послуг:

Координація організації 
психологічної 

реабілітації учасників 
АТО та членів їхніх 

сімей

Збір та аналіз 
інформації про надані 
психологічні послуги

Надання 
психологічних 
послуг  через 

державні 
заклади та 
установи

Оплата психологічних 
послуг на ринку в 

інтересах отримувачів

Направлення 
до суб’єктів, які 

надають 
психологічні 

послуги



Надавачі та суб’єкти, 
які надають психологічні послуги

Надавачі 
психологічних послуг:

• фахівці в галузі психології 
або медицини, зокрема 
психологи та 
психотерапевти, які 
відповідають Вимогам до 
надавачів психологічних 
послуг

• внесені (за власною 
згодою) до Реєстру 
надавачів психологічних 
послуг

Суб’єкти, які надають
психологічні послуги:

• організації, які 
використовують працю 
надавачів психологічних 
послуг або

• самозайнята особа –
надавач психологічних 
послуг 

•внесені (за власною згодою) 
до Реєстру  суб’єктів, які 
надають психологічні послуги



Направлення та перенаправлення 
отримувачів

Направлення отримувачів до 
суб’єктів, які надають 
психологічні послуги, 

здійснюють організації, 
установи, заклади, які не є 
суб’єктами, які надають 

психологічні послуги

Перенаправлення отримувачів 
до інших суб’єктів, які надають 

психологічні послуги 
здійснюють суб’єкти, які 

надають психологічні 
послуги

Отримувач може бути направлений або перенаправлений 
до суб’єкта, інформація про якого є в 

Реєстрі суб’єктів, які надають психологічні послуги



Обов’язковість проходження психологічної 
реабілітації учасниками АТО визначено законом

Будь-який суб’єкт, який здійснює 
направлення, може направити 

отримувача до суб’єкта, який надає 
психологічні послуги

.

Обов’язкові психологічні 
послуги:

• Психологічна діагностика

• Психологічне інформування

Інші психологічні послуги

• Необхідність визначається за 
результатами психологічної 
діагностики

• надати їм обов’язкові
психологічні послуги або

• направити їх до 
суб’єктів, які надають 
психологічні послуги

Органи 
військового 

обліку, 

органи 
охорони 
здоров’я 

первинної 
ланки 

зобов’язані:

• направити їх до 
суб’єктів, які надають 
психологічні послуги, 
або

• пересвідчитись, що 
отримувачі  пройшли 
психодіагностику та 
не мають актуальних 
рекомендацій 

Місцеві 
органи 

соціального 
захисту 

зобов’язані:



Рівнева організація надання психологічних послуг дозволяє 
оптимально використати наявний кадровий потенціал із одночасним 
забезпеченням максимальної кількості отримувачів потрібними саме їм 
психологічними послугами.

Рівні надання психологічних послуг учасникам АТО 
та членам їхніх сімей

4. надання психологічних послуг одночасно з 
медичною допомогою, послугами фізичної 
та медичної реабілітації;

3. терапія розладів психічного здоров’я

2. спеціалізована психологічна допомога, 
спрямована на розв'язання актуальних або 
специфічних психологічних проблем 
отримувача

1. надання психологічної допомоги та 
супроводу у психологічному відновленні та 
адаптації до змін



Психологічний супровід захисника України

• Невідкладна 
психологічна допомога;

• Моніторинг 
психологічного стану;

• Психологічні послуги 
першого рівня;

• Психологічні послуги 
другого рівня;

• Психологічні послуги 
четвертого рівня;

• Оформлення картки 
психологічного 
супроводу

Психологічний 
супровід  особи, що 
проходить військову 

або спеціальну службу:

• Психологічний 
скриннінг;

• Оформлення картки 
психологічного 
супроводу;

• Направлення для 
отримання послуг 
необхідного рівня (у 
разі потреби) 

Психологічний 
супровід особи під час 

звільнення або 
демобілізації

• Невідкладна 
психологічна 
допомога;

• Надання 
психологічних 
послуг першого -
четвертого рівня;

• Моніторинг 
психологічного 
стану ветерана

Психологічний 
супровід 

звільненого в запас, 
у відставку або 

демобілізованого



Перелік психологічних послуг



Організація направлення 
отримувачів – учасників АТО

Учасник АТО

Суб’єкт, який 
надає 

психологічні 
послуги

Місцевий орган 
соц захисту

Громадське 
об’єднання 
ветеранів

Орган охорони 
здоров’я

Направляє 

Надає психологічні послуги 
самостійно

Орган військового 
обліку

Направляє 

Надає психологічні 
послуги



Звернення отримувачів та оплата суб’єктам за 
надані психологічні послуги

Отримувач може звернутись за 
психологічними послугами як за 
направленням, так і без нього

Кошти бюджетної програми розподіляються між 
місцевими (районними) органами соціального захисту 

населення пропорційно кількості отримувачів

Отримувач отримує направлення на отримання 
психологічних послуг

Суб’єкт, який виписав направлення, інформує орган 
соціального захисту населення за місцем проживання 
отримувача про факт направлення

Отримувач з направленням звертається до суб’єкта, який 
надає психологічні послуги, і укладає з ним угоду про 
надання психологічних послуг

Суб’єкт, який уклав угоду з отримувачем, надсилає органу 
соціального захисту населення за місцем реєстрації 
отримувача один примірник угоди та копію направлення

Орган соц захисту за місцем реєстрації отримувача 
укладає угоду про залучення бюджетних коштів з 
суб’єктом, який надає отримувачу психологічні послуги


