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1. Перелік законодавчих актів, що регулюють процес надання державних 

гарантій учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, їх сім’ям та сім’ям загиблих учасників АТО 
 

№ 

з/п 

Вид Назва Номер Дата 
прийняття 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
1 Кодекс Кодекс законів про працю України 322- VІІI 10.12.1971 ст.119 – пільги 

гарантії 

2 Закон Про тимчасові заходи на період проведення 

антитерористичної операції 

1669-VII 02.09.2014  

3 Закон Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства 

3773-VI 22.09.2011 п.1 ст.3 

4 Закон Про боротьбу з тероризмом 638-IV 20.03.2003 ст.21 особи які 
підляг. захисту 

5 Закон Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту 

3551-ХII 22.10.1993  

6 Закон Про військовий обов’язок і військову службу 2232-XII  

 

25.03.1992 ст.39 – мобіліз. – 

збереж. роботи... 

7 Закон Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей 

2011- 

ХII 

20.12.1991 ст.8- стаж 

ст.16 – однор. 
допомоги 

8 Постанова 

КМУ 

Про затвердження переліку потреб, сума  

благодійної допомоги для задоволення яких 

не включається до оподатковуваного доходу  

платників податку на доходи фізичних осіб 

653 26.11.2014  

9 Постанова 

КМУ 

Про затвердження Порядку використання коштів, 

що надійшли від фізичних та юридичних осіб для 

надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та особам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території 

України або району проведення антитерористичної 

операції 

535 01.10.2014  

10 Постанова 

КМУ 

Про затвердження Порядку надання статусу 

учасника бойових дій особам, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення 

413 20.08.2014  

11 Постанова 

КМУ 

Про утворення Державної служби України у 

справах ветеранів війни та учасників  

антитерористичної операції   

326 11.08.2014  

12 Постанова 

КМУ 

Питання грошового забезпечення 

військовослужбовців, які проходять військову 

службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період 

111 09.04.2014  

13 Постанова 

КМУ 

Про затвердження Порядку призначення і виплати 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі 

(смерті), інвалідності або часткової втрати 

працездатності без встановлення інвалідності 

військовослужбовців, військовозобов’язаних та 

резервістів, які призвані на навчальні (або 

перевірочні) та спеціальні збори чи для 

проходження служби у військовому резерві 

975 25.15.2013  

14 Постанова 

КМУ 

Про затвердження Положення про військові 

комісаріати 

389 03.06.2013 п.11 Полож. 

облік повідомл.- 

смерть, полон 

15 Постанова 

КМУ 

Про затвердження Порядку та умов виплати 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі 

(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) 

або інвалідності особи рядового чи начальницького 

складу та інвалідності особи, звільненої із служби в 

605 04.06.2008  
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Державній службі спеціального зв'язку та захисту 

інформації 

16 Постанова 

КМУ 

Про затвердження Порядку та умов призначення  

і виплати одноразової грошової допомоги у разі 

загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або 

каліцтва) чи інвалідності  військовослужбовців, 

військовозобов’язаних і              резервістів, 

призваних на навчальні (або перевірочні) та 

спеціальні збори, та інвалідності звільнених  з 

військової служби (зборів) осіб  

499 28.05.2008  

17 Постанова 

КМУ 

Про затвердження Порядку та умов виплати 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі  

(смерті), травми або поранення, захворювання  

чи інвалідності осіб рядового і начальницького  

складу служби цивільного захисту  

908 11.07.2007  

18 Постанова 

КМУ 

Про затвердження Порядку та умов виплати 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі 

(смерті) або інвалідності працівника міліції, 

податкової міліції 

707 12.05.2007  

19 Постанова 

КМУ 

Про порядок і розміри грошового забезпечення  

та заохочення військовозобов'язаних та резервістів  

1644 23.11.2006  

20 Постанова 

КМУ 

Про затвердження Порядку забезпечення  

 військовослужбовців та членів їх сімей  

 житловими приміщеннями  

1081 03.08.2006 п.2 Порядку 

21 Постанова 

КМУ 

Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків 

ветеранів війни 

302 12.05.1994  

22 Наказ 

Міноборони 

України  

Про затвердження Положення про військово-

лікарську експертизу в Збройних Силах України 

 

 

 

402 14.08.2008   

 

 

Затверджено в 

Мін’юсті України         

17 листопада 2008        

за № 1109/15800 
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2. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ,  

ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ 

ОПЕРАЦІЇ 

 
Одноразова  грошова допомога у разі у разі загибелі (смерті), інвалідності 

або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності 

військовослужбовців, (далі - одноразова допомога) виплачується відповідно до 

Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 

їх сімей" (із змінами), у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2013 р. № 975  "Про затвердження Порядку призначення  і  

виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або 

часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, 

військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та 

спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві". 

             Одноразова допомога — гарантована Державою виплата. Право на її 

отримання відповідно до зазначеного Закону мають: 

1) У разі загибелі (смерті) військовослужбовця - члени сім'ї, батьки та  

утриманці загиблого (померлого). Одноразова допомога призначається і 

виплачується у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого 

законодавством для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частками 

членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого).  

            Члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається  та 

виплачується одноразова грошова допомога подають такі документи:  

заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а в 

разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків про виплату одноразової 

грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині); 

копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають органи РАГС 

за місцем проживання); 

витяг із наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця 

зі списків особового складу військової частини (надає військова частина); 

копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) 

військовослужбовця (військова частина); 

для виплати одноразової допомоги сім'ям, загиблих під час проведення 

антитерористичної операції - копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім'ї) 

та повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця (надсилається 

військовою частиною у військовий комісаріат за місцем проживання сім'ї); 

копія довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного 

підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї 

військовослужбовця (ЖЕК, або КЕЧ); 

витяг   із   послужного   списку   особової   справи    про   склад   сім'ї 

військовослужбовця (видає військова частина); 

копія свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині 

(чоловікові); 

копія свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової 

допомоги дитині; 
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копія свідоцтва про народження військовослужбовця — для виплати одноразової 

грошової допомоги батькам загиблого (померлого); 

копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я 

та по батькові і місце реєстрації; 

копія ідентифікаційного коду кожного члена сім'ї.  

У разі відмови якоїсь з осіб від отримання одноразової грошової допомоги 

її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. 

Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути 

нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.   

Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який 

приймає документи для виплати одноразової допомоги. 

 

2)  У разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення 

(контузії, травми або каліцтва), отриманого під час виконання обов'язків 

військової служби (в період проходження військової служби) або внаслідок 

захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (в період 

проходження ним військової служби), чи встановлення інвалідності особі після її 

звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин - військовослужбовці, 

особи, звільнені з військової служби: 

- у   разі   встановлення   військовослужбовцю, особі звільненій з військової 

служби інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми   або   

каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або 

внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням ним обов'язків військової служби 

одноразова допомога призначається і виплачується у розмірі: 

за 1 групу - 250-кратний прожитковий мінімум, встановлений 

законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності;  

за 2 групу - 200-кратний прожитковий мінімум, встановлений 

законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності; 

за 3 групу - 150-кратний прожитковий мінімум, встановлений 

законодавством для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності; 

- у разі встановлення військовослужбовцю, особі звільненій з військової служби 

інвалідності, що настала в період проходження військової служби, або внаслідок 

захворювання, пов'язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення 

особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три  місяці  

після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але 

внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період 

проходження зазначеної служби: 

за 1 групу - 120-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством 

для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності; 

за 2 групу - 90-кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством 

для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності; за 3 групу - 70-

кратний прожитковий мінімум, встановлений законодавством для 

працездатних осіб на дату встановлення інвалідності; 

 

3)      У разі отримання поранення (контузії, травми або каліцтва) під час 

виконання обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати 
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працездатності без встановлення йому інвалідності – військовослужбовці. 

Одноразова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності який 

встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), у розмірі, що 

визначається у відсотках від 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого 

законодавством для працездатних осіб на дату встановлення ступеня втрати 

працездатності. 

        Військовослужбовці, яким призначається та виплачується одноразова 

грошова допомога у  разі настання інвалідності чи втрати працездатності без 

встановлення йому інвалідності подають такі документи: 

заява про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у 

військкоматі або військовій частині); 

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та 

причинного зв'язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається 

комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров'я); 

копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де 

проводилось лікування); 

копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення 

(контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині; 

витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків 

особового складу частини; 

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про 

прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації; 

копія ідентифікаційного коду отримувача. 

Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який 

приймає документи для виплати одноразової допомоги. 

Виплата одноразової допомоги не здійснюється якщо загибель (смерть), 

поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність або часткова втрата 

працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, 

військовозобов'язаного або резервіста є наслідком: 

вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення; 

вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння; 

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму 

здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, 

встановленого судом); 

подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати 

одноразової допомоги. 

 Порядок призначення та виплати допомоги: 

- особи, які мають право на одноразову допомогу, звертаються з 

документами, зазначеними у наведеному нижче Переліку в обласний військовий 

комісаріат (військовослужбовці -у військову частину); 

- комплект документів перевіряється та надсилається за належністю у 

Департамент   фінансів Міністерства оборони України для розгляду їх Комісією 

Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і 

виплатою одноразової допомоги; 
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- перевірені фахівцями документи розглядаються Комісією та подаються 

Міністру оборони України для прийняття рішення про призначення одноразової 

допомоги; 

- після прийняття рішення Міністром оборони України кошти надсилаються в 

обласний військовий комісаріат (військову частину), до якого були подані 

документи, для виплати одноразової допомоги отримувачам. 

Виплата одноразової допомоги провадиться в порядку черговості відповідно до 

дати подання документів після отримання Міністерством оборони коштів, 

передбачених на зазначені цілі. 
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3. СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ 
 

 
Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається 

міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання 
учасниками бойових дій, яка утворюється Державною службою України у 
справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.  

 

Статус учасника бойових дій надається: 

1. Військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної 

гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, 

Держспецтрансслужби, особам рядового і начальницького складу, 

військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, 

Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, військових формувань, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення 

антитерористичної операції. 

 

Підставою для надання статусу учасника бойових дій є: 

 документи про безпосереднє залучення до виконання завдань, 

направлення (прибуття) у відрядження, перебування в районах АТО (витяги з 

наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів 

бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення 

служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) 

розслідувань, за фактами отриманих поранень); 

 довідка встановленого зразка, яку  у місячний строк після 

завершення особами виконання завдань АТО зобов’язані подати командири 

(начальники) військових частин або інші керівники установ, закладів до 

комісій утворених при державних органах, у підпорядкуванні яких були 

військові частини, інші формування в яких проходили службу чи працювали 

особи. 

 

2. Працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її 

проведення. 

 

Підставою для надання статусу учасника бойових дій є: 

 документи про безпосереднє залучення до виконання завдань або 
направлення (прибуття) у відрядження в райони АТО (витяги з наказів, 
розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів 
спеціальних (службових) розслідувань, за фактами отриманих поранень інші 
документи, що були підставою для направлення у відрядження); 

 довідка встановленого зразка, яку у місячний строк після 
завершення особами виконання завдань АТО зобов’язані подати керівники 
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підприємств, установ, організацій до міжвідомчої комісії з питань розгляду 
матеріалів про визнання учасниками бойових дій. 

Рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається 
Міжвідомчою комісією в місячний строк та здійснюється відповідне 
інформування. 

 
Посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак надається в 

органах Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації 
Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління 
державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, а також 
органах соціального захисту населення за місцем їх реєстрації. 

 
 

Звертатися до: 

 військових частин, інших формувань в яких особи проходили службу 
чи працювали; 

 комісій, утворених у міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади чи інших центральних органах; 

 міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання 
учасниками бойових дій. 
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4. ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ 

 

Учасникам бойових дій (у т.ч. учасникам АТО) передбачено пільги: 

 безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 

 безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а 

також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 

 75-процентна знижка плати за житлово-комунальні послуги; 

 75-процентна знижка вартості твердого палива і скрапленого газу; 

 встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у 

розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - 

додаткових робіт). Абонентна плата за користування телефоном 

встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів; 

 безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту; 

 безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) всіма видами 

міжміського транспорту або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними 

видами транспорту з 50-процентною знижкою; 

 користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на 

пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони 

були прикріплені за попереднім місцем роботи; 

 щорічне медичне обстеження і диспансеризація; 

 виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 

процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; 

 використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також 

одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до 

двох тижнів на рік; 

 переважне право на збереження робочого місця при скороченні 

чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації 

виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, 

установи, організації; 

 першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок 

для індивідуального житлового будівництва; 

 зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету 

відповідно до податкового та митного законодавства. 

Звертатися до: 

 місцевих органів соціального захисту населення;  

 до організацій, що надають житлово-комунальні послуги. 

При собі мати такі документи:  

 паспорт; 

 ідентифікаційний код; 

 посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни. 
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5. СТАТУС ІНВАЛІДА ВІЙНИ 

До інвалідів війни належать: 

• особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, 

партизанів, підпільників, працівників, які стали інвалідами внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту 

Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових 

обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і 

з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних 

такими законодавством України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях 

залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та 

аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю в 

бойових діях у мирний час. 

"Посвідчення інваліда війни" видаються органами соціального захисту 

населення за місцем реєстрації громадянина. 

Звертатися до: 
• органів соціального захисту населення за місцем реєстрації; 

При собі мати такі документи: 

• паспорт; 

• ідентифікаційний код; 

• посвідчення учасника бойових дій; 

• довідку військово-лікарської комісії про причинний зв'язок інвалідності. 

Документи подаються особисто або уповноваженою особою. 
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6. ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ 

 
 

Інвалідам війни передбачено пільги: 

 безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 

 безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а 

також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 

 100-процентна знижка плати за житлово-комунальні послуги; 

 100-процентна знижка вартості твердого палива і скрапленого газу; 

 встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у 

розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових 

робіт). Абонентна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 

50 процентів від затверджених тарифів; 

 безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту; 

 інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на 

рік (туди і назад) всіма видами міжміського транспорту, а особам, які 

супроводжують інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), - 50-

процентна знижка вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними 

видами транспорту; 

 інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один раз на 

два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським 

автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або 

проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту з 50-

процентною знижкою вартості проїзду; 

 позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків 

і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир; 

 користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на 

пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були 

прикріплені за попереднім місцем роботи; 

 позачергове безоплатне забезпечення автомобілем, виплата 

компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або 

на транспортне обслуговування. 

 щорічне медичне обстеження і диспансеризація; 

 виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 

процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; 

 використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також 

одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох 

тижнів на рік; 

 переважне право на збереження місця роботи при скороченні 

чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і 

праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації; 

 виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій 

непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, 

а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період 
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перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для 

лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток; 

 першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва; 

 зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету 

відповідно до податкового та митного законодавства; 

 звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються 

інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, 

мотоколясок, велоколясок тощо), та безплатне надання для цих засобів гаражів-

стоянок, незалежно від їх форми власності. 

 
 

Звертатися до: 

 місцевих органів соціального захисту населення;  

 до організацій, що надають житлово-комунальні послуги. 

 

При собі мати такі документи:  

 паспорт; 

 ідентифікаційний код; 

 посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни. 

 

Документи подаються особисто, або уповноваженою особою. 
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7. СТАТУС ЧЛЕНА СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО 

Для встановлення відповідного статусу членам сімей військовослужбовців, 

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які 

загинули (померли) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

участі в антитерористичній операції, необхідно подати до органів соціального 

захисту населення за місцем реєстрації наступні документи: 

• що підтверджували б перебування в зоні проведення та безпосередню участь 

загиблого (померлого) в антитерористичній операції; 
• що підтверджують факт загибелі або смерті військовослужбовця, особи 

рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ; 

• що встановлюють причинний зв'язок загибелі (смерті) військовослужбовця, 

особи рядового і начальницького складу внутрішніх справ з виконанням обов'язків 

військової служби (службових обов'язків), участю в антитерористичній операції. 

Слід звернути увагу, що до переліку необхідних документів для 

встановлення статусу члена сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця 

(особи рядового і начальницького складу) може застосовуватись перелік 

документів, визначений актами Уряду України для призначення і виплати 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, 

військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та 

спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, а також осіб 

рядового і начальницького складу відповідних органів державної влади (постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 707, від 11.07.2007 № 908, від 

28.05.2008 № 499, від 04.06.2008 № 605, від 25.12.2013 № 975). 

Звертатися до: органів соціального захисту населення за місцем реєстрації 
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8. ПІЛЬГИ ЧЛЕНАМ СІМ'Ї ЗАГИБЛОГО 

• безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів 

та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; 

• безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з 

дорогоцінних металів); 

• безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання 

компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок 

надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України; 

• 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата); 

• 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами 

(газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для 

побутових потреб в межах середніх норм споживання; 

• 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, 

встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не 

мають центрального опалення; 

• безплатний, проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, 

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а 

також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами 

приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та 

міжобласних незалежно від відстані та місця проживання; 

• позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і 

першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир; 

• користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) 

чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені 

за попереднім місцем роботи; 

• щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних 

спеціалістів; 

• першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, 

аптеках та першочергова госпіталізація; 

• виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів 

середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; 

• використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання 

додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на 

рік; 

• переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи 

штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на 

працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації; 

• позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення 

житлових умов; 

• безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, 

повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності 
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залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними 

видами транспорту з 50-процентною знижкою; 

• позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове 

встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 

процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). 

Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 

процентів від затверджених тарифів; 

• позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також 

обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі 

неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту 

населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном війни, в 

порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України; 

• вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних 

закладів на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів 

відповідно державного та місцевих бюджетів; 

• щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону 

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

дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та 

дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних 

за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших 

причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у 

розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних 

призначень, встановлених законом про Державний бюджет України. 

 
 

 

Звертатися до: 

 місцевих органів соціального захисту населення;  

 до організацій, що надають житлово-комунальні послуги. 

 

При собі мати такі документи:  

 паспорт; 

 ідентифікаційний код; 

 посвідчення “Член сім’ї загиблого”. 

 

Документи подаються особисто. 
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9. САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ 

 

Учасники бойових дій мають право на: 

 Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням; 

 Одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного 

лікування. 

 

Забезпечується: 

 чотирма санаторіями сфери Мінсоцполітики: 

- «Перемога» (м. Київ) 

- «Батьківщина» (м. Трускавець) 

- «Слава» (м. Миргород) 

- «Салют» (м. Одеса) 

 санаторіями, путівки до яких закуповують органи соціального 

захисту населення. 

 

Звертатися до місцевих органів соціального захисту населення.  

 

При собі мати такі документи:  

 паспорт; 

 посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни; 

 медичну довідку за формою 070-О. 

 

Документи подаються особисто, або уповноваженою особою. 
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10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

 

Держава гарантує безплатне та позачергове забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації учасників АТО, які постраждали внаслідок 

антитерористичної операції, незалежно від встановлення  інвалідності.  

Вартість виробу для учасника АТО встановлюється залежно від його потреб 

та не обмежена в сумі. 

 

До технічних та інших засобів реабілітації належать:  

 протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби (ортези, 

протези), ортопедичне взуття); 

 засоби для пересування (крісла колісні);  

 спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (допоміжні засоби для 

особистого догляду та захисту: наколінники, налокітники, рукавиці на протез, 

чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші із силіконової або селевої 

композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, подушки проти пролежневі та 

інші);  

 допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці, сидіння на унітаз, 

сидіння-надставки на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, табурети, 

сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники); 

 допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, 

милиці, ходуни, поручні); 

 меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци 

протипролежневі, перила та поручні, брусся, опори). 

 

Перелік необхідних документів  

для отримання технічних та інших засобів реабілітації 

 паспорт (копія та оригінал); 

 ідентифікаційний код (колія та оригінал); 

 рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної 

комісії про потребу у забезпечення необхідним виробом; 

 витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального 

підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), 

видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), 

з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців 

(резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної 

гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, 

начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління 

державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів 

військових формувань, яким не встановлено інвалідність). 

 

 



 

 

21 

Звертатися до: 
• органів соціального захисту населення за місцем реєстрації; 

Працівники органів соціального захисту населення: 

 нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації; 

 ознайомлять з каталогами технічних та інших засобів реабілітації; 

 ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, 

які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення технічних та 

інших засобів реабілітації; 

 видадуть направлення на забезпечення необхідними технічними та іншими 

засобами реабілітації. 

 

Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено 

протезування (ортезування) або ж забезпечено необхідним технічним засобом 

реабілітації. Відповідно там буде проведено огляд учасника АТО та подальший 

супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги. 

 

 

 

Також інформацію можна отримати в Державній службі України з 

питань ветеранів, інвалідів та учасників антитерористичної операції: 

01601, м. Київ, Музейний провулок, 12 

тел.:    (044) 281-08-48, 

            (044) 281-08-50, 

            (044) 281-08-48. 
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11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 

 

На забезпечення житлом мають право постраждалі особи, які брали 

безпосередню участь в АТО і втратили нижні кінцівки, які не здатні до 

самостійного пересування, і не забезпечені власним житлом, або воно не 

пристосоване для проживання з урахуванням їх потреб. 

 

Норми забезпечення житлом - не більш як 21 кв. метр загальної площі 

житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю. 

Загальна площа однокімнатної квартири для одиноких осіб не може 

перевищувати 50 кв. метрів. 

 

З питань взяття на квартирний облік звертатися до місцевих органів влади  

(сільських, селищних, міських рад) 

Організацію та координацію роботи щодо забезпечення житлом таких осіб 

здійснює Державна служба України у справах ветеранів та учасників 

антитерористичної операції. 

 

При собі мати такі документи:  

 паспорт; 

 ідентифікаційний код; 

 посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни. 

 

Документи подаються особисто або уповноваженою особою. 
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12. СОЦІАЛЬНА ТА ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З ВІЙСЬКОВОЇ 

СЛУЖБИ, ТА ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ 

 

 

1. Соціально-психологічна і правова допомога військовослужбовцям, які 

підлягають звільненню (у період їх звільнення), особливо у зв’язку зі скороченням 

штатів та проведенням організаційних заходів, та за станом здоров’я. 

 

Звертатися до: 

5-ти Центрів соціально-психологічної реабілітації сфери управління 

Державної служби України у справах ветеранів та учасників АТО: 

 Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його 

інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; 

 Іванківський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його 

інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; 

 Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення 

та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; 

 Соціально-психологічний Центр м. Славутича; 

 Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування 

з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. 

2. Професійне навчання (курси з професійної підготовки, перепідготовки або 

підвищення кваліфікації) військовослужбовців та членів їх сімей за обраними ними 

цивільними професіями і спеціальностями. 

3. Працевлаштування, отримання інформаційних та консультаційних 

послуг, пов’язаних із працевлаштуванням 

 

Державна служба зайнятості 

готова сприяти Вашому працевлаштуванню: 

 

 
Вам обов’язково допоможуть: 

 у пошуку підходящої роботи – тимчасової і постійної; 

 в отриманні інформації та консультацій щодо сприяння зайнятості; 

 

Також, якщо Ви отримаєте статус безробітного, Вам допоможуть: 

 взяти участь в оплачуваних громадських роботах та інших роботах 

тимчасового характеру; 

 у професійній підготовці, перепідготовці або підвищенні кваліфікації;  

 у започаткуванні власної справи з наданням одноразово допомоги по 

безробіттю для організації підприємницької діяльності.  
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Якщо Ви плануєте започаткувати власну справу, Вас направлять на курси 

цільового призначення «Підприємець-початківець» (тривалість навчання – 0,5 

міс.), під час яких Ви з допомогою фахівців розробите свій бізнес-план. 

 

Державна служба зайнятості усі послуги надає 

безкоштовно 

 

Куди звертатися: до найближчого центру занятості незалежно від 

зареєстрованого місця проживання чи перебування. 

 

 

Громадяни, які закінчили проходження військової служби,  

мають право звернутися до центру зайнятості та отримати  

статус безробітного.  

При цьому рішення про призначення виплати допомоги по безробіттю та 

визначення її розміру буде прийматися з урахуванням періоду служби та 

розміру грошового забезпечення відповідно до чинного законодавства. 

 

 

Основні документи, які необхідно мати при собі: 

 паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

 облікова картка платника податків (ідентифікаційний код) (за наявності); 

 трудова книжка (за наявності); 

 диплом або інший документ про освіту;  

 військовий квиток; 

 витяг з наказу про звільнення з військової служби 

 

Телефон «гарячої» лінії Рівненського обласного центру 

зайнятості 

(0362) 63-31-06 

Сайт обласного центру зайнятості www.dcz.gov.ua/rov 

 

У центрах зайнятості Рівненської області Вам можуть запропонувати професійне 

навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації 

 на базі навчальних закладів різних рівнів акредитації. 

  

 

 

 

 

 

http://www.dcz.gov.ua/rov
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Ви можете скористатися послугами  

Рівненського центру професійно-технічної освіти  

державної служби зайнятості. 

 

Вам пропонують: 

- професійну підготовку і перепідготовку за груповою та індивідуальною формами; 

- професійне навчання за замовленнями роботодавців або для самозайнятості чи 

провадження підприємницької діяльності; 

- підвищення кваліфікації; 

- навчання на короткотермінових курсах цільового призначення з оволодіння новою 

технікою, технологіями, програмним забезпеченням тощо. 

 

У короткі терміни на сучасній матеріально-технічній базі ви можете 

опанувати: 
– перспективну робітничу професію, яка затребувана на ринку праці; 

– професію сфери надання послуг чи торгівлі; 

– професію у сфері інформаційних технологій; 

– професію для роботи на сільськогосподарських підприємствах, у фермерських 

господарствах. Водії та трактористи можуть підвищити свою кваліфікацію. 

 

Слухачами центру можуть бути громадяни, зараховані на навчання за направленнями 

міських, міськрайонних та районних центрів зайнятості, а також особи, направлені на навчання 

за кошти підприємств, організацій, установ або за власні кошти.  

Випускники отримують свідоцтво державного зразка або посвідчення, що підтверджує 

підвищення кваліфікації за напрямом. 

Центр забезпечує проживання слухачів у гуртожитку готельного типу. Проживання для 

зареєстрованих безробітних – безкоштовне. 

Навчання відбувається у м. Рівне, навчальних відділеннях центру в смт Гоща, с. Олександрія 

Рівненського району, м. Сарни, м. Костопіль, смт Млинів. 

 

За більш детальною інформацією та консультаціями звертайтеся до найближчого 

центру зайнятості чи фахівців Рівненського центру професійно-технічної освіти державної 

служби зайнятості.  

Уся інформація – на сайті www.rcpto.org.ua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rcpto.org.ua/
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13 . ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

• Розміри пенсії (за наявності права на військову пенсію, у разі встановлення 

інвалідності): 

інваліду війни І  100 % відповідних сум грошового забезпечення групи 

інваліду війни ІІ  80 % групи 

Інваліду війни ІІІ групи  60 %  

• Гарантії для призначення дострокової пенсії за віком при встановленні пенсії на 
загальних підставах: 

для чоловіків у 55 років та наявності не менш ніж 25 років 

страхового стажу для жінок у 50 років та 

наявності не менш ніж 20 років 

страхового стажу 

• Надбавки та підвищення до пенсії учасникам АТО: 

474.5 грн. (50 % прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність) 

379.6 грн. (40 % прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність) 

284.7 грн. (30 % прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність) 

237,25 грн. (25 % прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність) 

Мінімальні пенсійні виплати з урахуванням підвищень, 

допомоги, доплат та надбавок не можуть бути нижче: 

285 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність ( 2014 році - 2704, 65 грн. з 01.12.2015 - 

3060,90); 

255 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність (в 2014 році - 2419,95 грн. з 01.12.2015 - 

2738,70); 

225 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність (в 2014 році - 2135,25 грн. з 01.12.2015 - 

2416,50);); 
165% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність (в 2014 році - 1565,85 грн. з 01.12.2015 -                                                                                              

1772,10). 

для інвалідів 

війни I групи 

для інвалідів 

війни II 

групи I для 

інвалідів 

війни II 

групи для 

учасників 

бойових 

для інвалідів I 

групи 

для інвалідів 

II групи 

для інвалідів 

III групи 

для учасників 

бойових дій 
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З 1 січня 2015 року набрали чинності наступні зміни: 

1) пенсії у разі втрати годувальника членам сімей загиблих при 

виконанні службових обов'язків підвищуються з 40 до 70% грошового 

забезпечення годувальника на одного члена сім'ї, на двох і більше - 90 %, але не 

менше 40 % на кожного непрацездатного члена сім'ї. 

2) мінімальний розмір пенсії у разі втрати годувальника збільшився з одного 

прожиткового мінімуму до двох (з 01.01.2015 р. - 1898 грн., з 01.12.2015 р. -                

2148 грн.). 

         До пенсій в разі втрати годувальника (за наявності посвідчення члена сім’ї 

загиблого /померлого/ військовослужбовця) призначаються підвищення, 

передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту». 

Особам, мобілізованим, а згодом звільненим з військової служби, та 

членам їх сімей для з’ясування можливості призначення пенсії слід 

звертатися, - до районних військових комісаріатів та до Головного управління 

Пенсійного фонду України в Рівненські області (м. Рівне вул.. Короленка, 7). 

 

Перелік документів, які надаються для призначення пенсії: 

• паспорт, ідентифікацій код; 

• довідка МСЕК (для інвалідів); 

• свідоцтво про смерть (для пенсій по втраті годувальника); 

• повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця; 

• довідку про причину смерті; 

• довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) на 

військовослужбовця військової частини №_____. 

Особам, які приймали участь в антитерористичній операції в складі 

добровільних військових формувань та членам їх сімей, за призначенням 

пенсії  слід звертатися до управлінь Пенсійного фонду України за місцем 

проживання : 

При собі мати такі документи: 

• паспорт, ідентифікацій код; 

• довідка МСЕК (для інвалідів); 

• свідоцтво про смерть (для пенсій по втраті годувальника); 

• повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця; 

• довідку про причину смерті; 

• довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) на 

військовослужбовця військової частини №. 

Документи подаються представниками силових структур та відомств,  особисто 
заявниками або уповноваженими особами. 
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14. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ЗА РАХУНОК КОШТІВ 

ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

 Матеріальна допомога за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється 

через програму «Матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення 

на 2013–2017  роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації  від 

30 жовтня 2012 року № 613,  затвердженої  рішенням  Рівненської  обласної  ради 

від 16 листопада  2012 року № 728» 

Сім'ям загиблих військовослужбовців - учасників АТО – 300,00 тис. гривень на 

2015 рік 

Для оформлення виплати грошової допомоги необхідно подати копії таких 

документів: 

• заява; 

• копія паспорта, ідентифікаційного коду; 

• копія довідки в/ч про участь в АТО; 

• копія документа, що свідчить про причинний зв'язок смерті 

військовослужбовця з виконанням обов'язку військової служби в зоні АТО; 

• копія свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов'язаного та 

резервіста. 

2. Учаснику АТО, пораненим, травмованим (або одному з членів його 
сім'ї). 
 

Для оформлення виплати грошової допомоги необхідно подати копії таких 

документів: 

• заява; 

• копія паспорта, ідентифікаційного коду; 

• копія довідки в/ч про участь в АТО; 

• копії медичних документів, які підтверджують поранення ( травму, 

ушкодження), отримане під час участі в АТО. 

 

 Звертатися до: обласної державної адміністрації, обласної ради 
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15. КОНТАКТИ 

 

15.1.  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА 

УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 

Утворена Урядом як центральний орган виконавчої влади.  

Служба здійснює: 

 організацію роботи з надання статусу учасника бойових дій; 

 соціальний захист учасників бойових дій (зокрема, які брали 

безпосередню участь у антитерористичній операції), ветеранів та інвалідів війни 

(далі – ветерани війни);  

 соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які 

звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників 

антитерористичної операції. 

 

За більш детальною інформацією звертатись до: 

Державної служби України з питань ветеранів, інвалідів та учасників 

антитерористичної операції 

 

 

01601, м. Київ 

Музейний провулок 

 

тел.:(044) 281-08-48 

         (044) 281-08-50                                                                               

         (044) 281-08-48 

     
15.2. РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 

майдан Просвіти, 2, м. Рівне, 33028 

 

Директор – Шустов Микола Васильович – тел. 69-53-86 

 

Громадська приймальня облдержадміністрації – тел. 69-52-18, 69-52-69 

 
Телефонна гаряча лінія – тел. 0-800-500-078 
 

 

15.3. ВІДДІЛ ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА 

ОБОРОННОЇ РОБОТИ АПАРАТУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
м-н Просвіти, 1, м. Рівне, 33028 

 

Начальник відділу – (з питань забезпечення додержання відповідними управліннями, 

відділами, службами обласної державної адміністрації законодавства щодо 

соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців 

звільнених в запас, а також щодо пільг і допомоги сім'ям військовослужбовців 

строкової служби) Баладир Олександр Іванович, тел. 9-51-58 
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15.4.   РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ 

вул. Грабник, 4, м. Рівне, 33023 

 
Військовий комісар – полковник Твердохліб Михайло Іванович, тел.22-20-74. 

 

Начальник відділу соціального забезпечення – (з питань виплати одноразової 

грошової допомоги і оформлення документів для призначення пенсій особам 

звільненим з військової служби, членам сімей загиблих військовослужбовців) – 

майор Запорожець Сергій Васильович - тел.62-06-44. 

Заступник військового комісара по роботі з особовим складом ОВК – майор 

Лук’янчук Олександр Григорович –телефон чергового тел.62-08-57. 

Помічник військового комісара з правової роботи - майор юстиції Савчук 

Володимир Олександрович - телефон чергового ОВК - тел.62-08-57. 

 

 

15.5.  ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
вул. Словацького, 1, м. Рівне, 33028. 

 

Перший заступник директора департаменту – Янчевський Олексій Антонович,        

тел. 63-36-10. 
 

Заступник директора департаменту – начальник управління праці та соціального 

обслуговування населення  – Шамак Олексій Олександрович, тел. 62-31-09. 

 

Начальник управління соціальних виплат та пільг – Косянчук Світлана Андріївна, 

тел. 63-36-01. 

Заступник начальника управління соціальних виплат та пільг - начальник відділу 

соціальних виплат (з питань надання соціальних виплат та субсидій) – Кожевніков 

Олександр В'ячеславович, тел. 62-31-09,  

Начальник відділу пільг управління соціальних виплат та пільг (з питань надання 

пільг, встановлення пільгових статусів) – Мікуліч Валерій Олександрович,         

тел. 26-15-61. 

Головний спеціаліст відділу соціального обслуговування населення (з питань 

санаторно-курортного обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації) – Харковець Анна Петрівна, тел. 61-40-63. 

Директор КЗ "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг інвалідам, 

ветеранам війни і праці та іншим найбільш незахищеним верствам населення" 

Рівненської обласної ради (з питань надання натуральної та грошової допомоги) – 

Стасюк Валерій Леонідович, тел. 2-83-43. 
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Адреси структурних підрозділів з питань соціального 

захисту населення РДА, МВК 
1. Березно м. Березне, вул. Київська, 11 5-48-68 

2. Володимирець смт. Володимирець, вул. 

Соборна, 23 

2-59-26 

3. Гоща смт. Гоща, вул. Застав’я, 22 2-26-50 

 

4. Демидівка смт. Демидівка, вул. Миру, 21 6-20-87 

5. Дубно, р-н м. Дубно, вул. Данила 

Галицького, 26 

4-27-81 

 

6. Дубровиця м. Дубровиця, вул. 

Воробинська, 14а 

2-03-46 

7. Зарічне смт. Зарічне, вул. 

Грушевського, 1 

3-07-78 

8. Здолбунів м. Здолбунів, вул. Приходька, 

1 

2-52-70 

9. Корець м. Корець, вул. 

Б.Хмельницького, 8б 

2-17-13 

10. Костопіль м. Костопіль, вул. Сарненська, 

15а 

2-11-74 

 

11. Млинів смт. Млинів, вул. Ватутіна, 23 6-45-66 

12. Острог, р-н м. Острог, пр. Незалежності, 

14 

2-27-72 

13. Радивилів м. Радивилів,  вул. І.Франка, 

11 

4-31-60 

14. Рівне, р-н м. Рівне, вул. Соборна, 366 а 26-65-40 

15. Рокитно смт. Рокитно, вул. Кірова, 10 2-18-51 

 

16. Сарни м. Сарни, вул. Демократична, 

46 

3-25-84 

 

17. м.Дубно м. Дубно, вул. Кирила і 

Мефодія, 16 

3-22-87 

18. м.Кузнецовськ м. Кузнецовськ, м-н. 

Незалежності, 1 

2-15-95 

2-25-23 

19. м.Острог м. Острог, вул. Князів 

Острозьких, 22 

3-16-91, 

 

20. м.Рівне м. Рівне, вул. Соборна 12 43-49-35 

22-14-17 

 

 

15.6. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
вул. 16 Липня, 38, м. Рівне, 33028 

 
Начальник – Осіпчук Юрій Юрійович, тел. 22-20-89. 

Приймальня – тел. 22-50-34. 
№ 

з/п 

Обласні заклади охорони 

здоров'я 

Адреса 

(ПІБ керівника) 

Контактний 

телефон  

1 КЗ "Рівненська обласна клінічна 33027 м. Рівне, вул. Київська, 78-г (0362) 28-19-10 
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лікарня"  

 

Зима Іван Ярославович             28-17-72 

2 

Рівненська обласна дитяча 

лікарня  

 

33027 м. Рівне, вул. Київська, 60 

Думановський Георгій Вікторович 

(0362) 28-98-40  

            28-86-23 

3 

КЗ "Обласний перинатальний 

центр" Рівненської обласної 

ради  

 

 

33028 м. Рівне, вул. Міцкевича, 30 

Єнікеєва Вікторія Миколаївна 

(0362) 22-34-76 

            26-86-61   

4 

КЗ "Корецька лікарня 

відновного лікування 

"Рівненської обласної ради" 

34700 Рівненська область, м. Корець, 

вул.Коновальця, 3 

Миронець Анатолій Іванович 

(03651) 2-16-42  

              2-16-29 

5 

КЗ "Рівненський обласний 

госпіталь для інвалідів ВВ" 

Рівненської обласної ради  

35311 Рівненський район, смт. 

Клевань, 

 вул. Деражненська, 39 

Бурачик Андрій Іванович 

(0362) 27-01-03 

            27-04-10  

6 

Рівненський обласний клінічний 

лікувально-діагностичний центр 

 ім. В. Поліщука 

33028 м. Рівне, вул. 16 Липня, 36 

Кисіль Володимир Миколайович 

(0362) 26-75-65  

            63-33-52 

7 

Рівненський обласний 

спеціалізований диспансер 

радіаційного захисту населення 

33000 м. Рівне, вул. Чорновола, 79 

Шевчук Сергій Степанович 

(0362) 23-02-31 

            23-00-82  

8 
КЗ "Рівненський обласний 

онкологічний диспансер" 

33010 м. Рівне , вул. О. Олеся, 12 

Максимяк Григорій Іванович 
(0362) 22-60-26 

9 

КЗ "Рівненський обласний 

шкірно-венерологічний 

диспансер" 

33028 м. Рівне, вул. Пересопницька, 

7 

Маняк Наталія Володимирівна 

(0362) 26-38-76 

10 
Рівненська обласна 

стоматологічна поліклініка 

33000 м. Рівне, вул. Поштова, 11 

Жильчук Олег Володимирович 

(0362) 22-32-74  

            22-22-42 

11 

КЗ "Рівненський центр 

психічного здоров’я населення» 

Рівненської обласної ради 

33010 м. Рівне, вул. Дубенська, 64 

Миронюк Ігор Ярославович 

(0362) 62-83-03  

            22-21-65 

12 

КЗ "Острозька обласна 

психіатрична лікарня" 

Рівненської обласної ради 

35509 Рівненська область, м. Острог,  

просп. Незалежності, 40а 

Маєвський Павло Іванович 

(03654) 2-21-46 

13 

КЗ "Обласна психіатрична 

лікарня с. Орлівка"  Рівненської 

обласної ради.  

34509 Рівненська область, 

Сарненський район, с.Орлівка, вул. 

Миру, 36а. 

Каленюк Анатолій Федорович 

(03655) 2-22-71  

14 

КЗ "Рівненський обласний 

протитуберкульозний 

диспансер" 

 33010 м. Рівне, вул. Дворецька, 108 

Рожанський Ростислав Антонович 
(0362) 26-55-81 

15 
КЗ "Зірненська туберкульозна 

лікарня"   

34609 Рівненська область, 

Березнівський район, с. Зірне, вул. 

Мироненка, 27а. 

Кучер Олександра Ярославівна 

(03653) 5-69-21 

16 

КЗ " Обласний центр екстреної 

меддопомоги і медицини 

катастроф" РОР  

33028 м. Рівне вул. Ж.Кюрі,19 

Касянчук Віктор Миколайович 
(0362) 64-47-44 

17 
КЗ " Обласна станція 

переливання крові" РОР 

33014. м. Рівне вул. С. Бандери, 31 

Михальчук  Ліна  Миколаївна 
(0362) 23-33-82 

18 
КЗ " Обласне бюро 

судмедекспертизи" РОР 

33028 м. Рівне вул. Драгоманова, 9-а  

Сергеєв Микола Павлович 
(0362) 22-40-53 

19 
КЗ " Обласний центр 

профілактики та боротьби зі 

33028 м. Рівне , вул. Соборна, 189 

Гандзюк Олена Василівна 
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СНІД - ом " РОР 

20 
Обласний дитячий протитуб. 

санаторій "Новостав" 

35311 Рівненський р-н, с. Новостав 

вул. Колгоспна,22 

(0362) 20-02-30 

Кравець Олег Володимирович 

(0362) 20-02-30 

21 

КЗ "Обласний дитячий 

багатопрофільний санаторій 

Козинський" 

35523 Радивилівський р-н, с. Козин 

Муляр Олег Миколайович 
(03633)3-42-42 

22 
Обласний  протитуберкульозний 

санаторій для дорослих 

35000 м. Костопіль, вул. Гетьманська 

1-а 

Матвійчук Алла Григорівна 

(03657) 2-10-07 

23 
КЗ " Обласний спеціалізований 

будинок дитини" 

33010 м. Рівне, вул. Поповича,34-а 

Кожан Юрій Святославович 
(0362) 26-29-69 

24 
Рівненський обласний центр 

МСЕ. 

33028 м. Рівне вул. Словацького.10 

Смолярчук Ольга Аркадіївна 
(0362) 22-31-41) 

25 
КЗ "Страшівська туберкульозна 

лікарня" 

34500 Рівненська область, 

Сарненський район, с. Страшів 

Рябченко Іван Петрович 

(03655) 3-57-90 

 

 

26 
КЗ "Острожецька туберкульозна 

лікарня" 

35113 Рівненська область, 

Млинівський район, с. Острожець, 

вул. Незалежності,47 

Мисько Юрій Костянтинович 

(03659) 5-11-55 

27 

Обласне відділення Паліативної 

Медицини "Хоспіс" Дубенского 

медичного коледжу 

35600 Рівненська область, м. Дубно,  

вул. Кн. Острозького, 25 

Венгрин Надія Олексіївна 

(03656) 3-23-82 

          Крім того,  заклади відомчої 

медицини: 
  

1 
Рівненська відділкова лікарня 

станції  "Львівська залізниця" 

33010 м. Рівне, вул. О. Олеся, буд. 13 

Шегера О.П. 
(0362) 42-34-40 

2 
- Сарненська вузлова лікарня      

" – "  

34500 м. Сарни, вул. Залізнична,62 

Усик Іван Степанович 
(0365) 53-28-44 

3 - МСЧ ВАТ "Рівне-Азот" 
33017 м. Рівне, вул. Гоголя,12 

Голуб Сергій Володимирович 
(0365) 61-22-56 

4 
- Рівненський військовий 

(базовий) госпіталь 

33005 м. Рівне, вул. О.Теліги, 2 а  

Кльонов О.В. 
(0362) 63-33-23 

5 - Відділ охорони здоров'я УМВС 
33028 м. Рівне, вул. Хвильового, 2 а 

Чуприна І.О. 
(0362) 67-96-56 

6 
- Військово-медична служба 

Управління СБУ 

33000 м. Рівне, вул. Квітки 

Основ'яненка,  8 а 
(0362) 67-81-55 

7 

- Медслужба Держдепартаменту 

України виконання покарань в 

Рівненській області 

33028 м. Рівне, вул. Словацького, 7 

Адамець Олександр Іванович 
(0362) 40-07-73  

 Районні заклади охорони здоров'я 

                                                                      Березнівський район 

1 

КЗ охорони здоров'я 

"Березнівська центральна 

районна лікарня"  

34600 м .Березне, вул. Київська,19 

Піддубний Василь Йосипович 
(03653) 5-55-08 

2 
КЗ охорони здоров'я "Соснівська 

районна лікарня"  

34652  смт. Соснівка, вул. Шкільна, 

36 

Васюк Ольга Йосипівна 

(03653) 2-73-39 

3 

КЗ "Березнівський районний 

центр первинної медичної 

допомоги" ( В складі 9 

(8/1)амбулаторій і 33 ФАП) 

34600 м.Березне, вул. Київська, 15 

Габорець Іван Юрійович 
(03653) 5-36-01 

4 КЗ "Стоматологічна поліклініка"  
34600 м.Березне, вул. Андріївська, 12 

Рокунь Алла Григорівна 
(03653) 5-64-38 
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                                                                               Володимирецький район 

1 
КЗ "Володимирецька центральна 

районна лікарня"  

34300 смт. Володимирець, вул. 

Грушевського, 39 

Волочнюк Олександр Васильович 

(03634) 2-59-90 

                                                                        Гощанський район 

1 
Гощанська центральна районна 

лікарня  

35400 смт. Гоща вул. Павлова,1 

Рудюк Володимир Михайлович 

(03650) 2-19-87 

              2-12-78 

2 

Гощанський районний центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги 

35400 смт.Гоща, вул.Незалежності, 

82 А 

Бугай Сергій Олександрович 

(03650) 2-13-44 

 

                                                                    Демидівський район 

1 
Демидівська центральна 

районна лікарня 

35200 смт. Демидівка, 

вул..Відродження,6 

Домбровський Анатолій Сергійович 

(03637)2-11-83 

2 
КЗ "Центр первинної медико-

санітарної допомоги”  

35200 смт. Демидівка, вул. 

Відродження, 6 

Чекан Наталія Іванівна 

(03637) 6-11-83 

                                                           Дубенський район 

1 
КЗ "Дубенська центральна 

районна лікарня"  

35600 м. Дубно, вул. Львівська, 73 

Порицький Віктор Миколайович 
(03656) 3-26-45 

2 

КЗ "Дубенський районний центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги" 

35670 Дубенський район, с. Верба,  

вул. Грушевського, 27 

Слива Валерій Вікторович 

(03656) 4-19-91 

3 
КЗ "Міська лікарня матери і 

дитини" Дубенської міської ради  

35600 м. Дубно, вул.Грушевського, 

103 

Андрощук Ростислав Васильович 

(03656) 2-31-85 

4 
Дубенька міська стоматологічна 

поліклініка 

35600 м. Дубно, вул.Скарбова ,4 

Мельник Сергій Олександрович 
(03656) 4-25-02 

5 
 Центр первинної медико-

санітарної допомоги  

35600 м. Дубно, вул.Грушевського, 

105 

Сорока Володимир Олександрович 

(03656)2-16-80 

                                                                 Дубровицький район 

1 

КЗ "Дубровицька центральна 

районна лікарня" Дубровицької 

районної ради 

34100 м.Дубровиця,  

вул.Воробинська, 180    

Поліщук ОлександрКостянтинович 

(03658) 2-00-31  

             2-01-87 

2 

КЗ "Дубровицький районний 

центр первинної медико-

санітарної 

допомоги»Дубровицької 

районної ради" 

34100 м.Дубровиця,  

вул.Воробинська, 180    

Островець Вікторія Михайлівна 

 

(03658) 2-00-56 

                                                         Зарічненський район 

1 
КЗ "Зарічненська центральна 

районна лікарня" 

34000 смт. Зарічне вул. 

Аерофлотська,15 

Мітітюк Олег Дмитрович 

(03632) 3-06-66 

2 

КЗ "Зарічненський районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги 

34000 смт. Зарічне  ул.. 

Аерофлотська,15 

Машталяр Михайло Степанович 

(03632) 3-09-07 

                                                    Здолбунівський район 

1 

Здолбунівська центральна 

районна лікарня 

 

35700 м. Здолбунів, вул.С Бандери, 1 

Сухляк Владислав Олегович 
(03652) 2-53-61 

2 
Здолбунівська районна 

стоматологічна поліклініка 

35700 м. Здолбунів, вул.Некрасова,1 

Соловйов Віталій Юрійович 
(03652) 2-24-64 

3 
КЗ  "Здолбунівський районний 

центр первинної медичної 

35700 м. Здолбунів, вул.С Бандери, 1 

Сумко Олег Ярославович 
(03652) 2-55-19 
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допомоги" 

                                                             Корецький район 

1 

КЗ "Корецька центральна 

районна лікарня" 

 

34700 м.Корець, Володимирська,14а 

Сухий Володимир Анатолійович 
(03651) 2-00-68 

2 

КЗ «Корецький  районний центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги»  

34700 м.Корець, Володимирська,14а 

Ільчук Олег Олександрович 
(03651) 2-10-35 

3 
Великомежирицька дільнична 

лікарня   

34700 Корецький р-н , с. Велики 

Межиричі  

Шмига Володимир Якович 

(03651) 3-11-03 

                                                                        Костопільський район 

1 
Костопільська центральна 

районна лікарня  

35000 м. Костопіль, вул. Степанська, 

52а 

Товарницький Роман Миколайович 

(03657) 2-11-60   

2 Деражненська районна лікарня 
35053 с. Деражне, вул. Мартинюка,23 

Пустовіт Олександр Михайлович 
(03657) 3-11-53 

3 
КЗ "Районна стоматполіклініка" 

Костопілдьської районної ради 

35053 м. Костопіль вул. Степанська, 

18  

Матуляка Володимир Васильович 

(03657)  2-65-70  

4 

КЗ "Костопільський районний 

центр первинної медичної 

допомоги    

35053 м. Костопіль вул. 

Д.Галицького, 10 

Головатий Василь Миколайович 

(03657) 2-07-99 

                                                           Млинівський район 

1 
Млинівська центральна районна 

лікарня 

35100 смт.Млинів, вул. Ватутіна,18 

Ковальов Віктор Андрійович 
(03659) 6-48-82 

2  Острожецька районна лікарня 
35113 с. Острожець вул.Каштанова,3  

Мельник Людмила Миколаївна 
(03659) 5-11-35 

3 

КЗ "Млинівський районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги"  

35100 смт. Млинів вул. Ватутіна,18 

Семенюк Василь Іванович 
(03659) 6-54-28 

                                                                      Острозький район 

1 
Острозька центральна районна 

лікарня 

35800  м. Острог, вул. Татарська,185 

Веляник Василь Васильович 
(03654) 2-20-05 

2 

КЗ "Острозький районний центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги"  

35800  м. Острог, вул. Татарська,185 

Стратюк Олександр Анатолійович 
(03654) 2-22-56 

                                                                              Радивилівський район 

1 Радивилівська районна лікарня 
35500 м. Радивилів, вул.Садова, 4 

Стецюк Федір Григорович 
(03633) 4-35-50 

2 

КЗ "Радивилівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги"  

35500 м. Радивилів, вул.Садова, 4 

Войцехівський Микола Григорович 
(03633) 4-31-66 

                                                                        Рівненський район 

1 
Рівненська центральна районна 

лікарня 

35300 смт. Клевань, вул. Центральна, 

1 

Гудима Ігор Володимирович 

(0362) 22-11-73 

2 Дядьковичська районна лікарня 

35361 с. Дядьковичі, вул. Козацький 

шлях, 8 

Гречко Світлана Василівна 

(0362) 27-52-40 

3 
Олександрійська районна 

лікарня  

35320 с. Олександрія, вул. Т. 

Грицюка, 1 

4Волошина Ірина Іванівна 

(0362) 27-32-45 

4 

КЗ "Рівненський районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги"  

345323 с. Новоукраїнка, вул. 

Приходька, 50а 

Ханенко Валентин Леонідович 

(0362) 22-68-07 
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                                                                               Рокитнівський район 

2 
Рокитнівська центральна 

районна лікарня 

34200 смт. Рокитне, вул.1-го Травня , 

24 

Костюк Олег Іванович 

(03635) 2-23-44 

3 

КЗ «Рокитнівський районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

34200 смт. Рокитне,вул. 

Партизанська, 2 

Михайлинин Руслан Васильович 

(03635) 2-27-89 

                                                                             Сарненський район 

1 
КЗ "Сарненська центральна 

районна лікарня" 

34500 м. Сарни, вул.Ярослава 

Мудрого,3 

Романюк Ярослав Романович 

(03655) 2-22-26 

2 
КЗ "Степанська районна 

лікарня" 

34560 смт. Степань, вул.Дорошенка 

,100 

Скачко Алла Ничипорівна 

(03655) 4-12-08 

3 КЗ "Клесівська районна лікарня" 
34500 смт. Клесів, вул.Шевченка,11 

Гаврилюк Ірина Петрівна 
(03655) 5-01-95 

4 
КЗ "Сарненська районна 

стоматологічна поліклініка" 

34500 м. Сарни, вул. Белгородська, 

10 

Проскуріна Лариса Олександрівна 

(03655) 3-42-49 

5 

КЗ "Сарненський районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги" 

34500 м. Сарни, вул.Ярослава 

Мудрого,3 

Протасов Юрій Валентинович 

(03655) 2-22-29 

                                              м. Рівне  

1 
Центральна міська лікарня м. 

Рівне  

33018 м. Рівне, вул. Мірющенка, 25 а 

Кучерук Євгеній Філімонович 
(0362)  23-52-36 

2 Міська поліклініка № 2  
33028 м. Рівне , вул. Драгоманова, 7 

Шрам Олег Михайлович 
(0362)  22-50-31 

3 

 Центр первинної медико-

санітарної допомоги 

"Ювілейний" 

33024 м. Рівне, вул. Макарова, 3.  

Цимбала Петро Михайлович 
(0362)  25-80-03 

4 Поліклініка "Північна"  
33018 м. Рівне, вул. Фабрична, 10 

Пароля Андрій Андрійович 
(0362)  62-70-59 

5 
Міська стоматологічна 

поліклініка для дорослих 

33002 м. Рівне, вул. Крушельницької, 

46 

Басюк Михайло Олексійович 

(0362)  26-66-63 

6 Міська об'єднана дитяча лікарня 
33028 м. Рівне, вул. Чорновола, 72 

Надєйко Микола Михайлович 
(0362)  23-02-95 

7 
Пологовий будинок Рівненської 

міської ради 

33018 м. Рівне, вул. Медична,  7 

Сулімовський Сергій Іванович 
(0362)  62-91-73 

8 
Міська дитяча  стоматологічна  

поліклініка 

33023 м. Рівне, вул. М.Вовчка,14  

Мельник Надія Іванівна 
(0362) 23-51-01 

                                                                                                                                                     м. Кузнецовськ 

1 ДЗ СМСЧ №3  

34400 м. Кузнецовськ, вул. 

Енергетиків, 23  

Коцюбинський Олександр 

Володимирович 

(0363)  2-13-03 

 
 

15.7. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
майдан Просвіти, 2, м. Рівне, 33013 

 
Начальник управління – Таргонський Григорій Миколайович, тел. 22-34-96. 
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Заступник начальника – начальник відділу виховної роботи та соціального захисту 

дітей – Пекарський Олег Миколайович, тел. 26-75-35. 

 

Заступник начальника – начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти – 

Коржевський Петро Миколайович, тел.22-43-85. 
 

Начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти – Сидорук Святослав 

Миколайович, тел.22-33-05. 

 

Контактні дані відділів освіти РДА, МВК 
1. Березно 34600 вул. І.Франка, 21 

 

5-47-86 

2. Володимирець 34300 вул. Повстанців, 21 

 

2-30-09 

 

3. Гоща 34400 вул. Сагайдачного, 14 

 

2-12-33 

4. Демидівка 35200 Пр-т. Новий, 2 

 

6-20-89 

5. Дубно, р-н 35600 вул. Т. Бульби, 6а 

 

4-10-80 

6. Дубровиця 34100 вул. Поштова, 11 

 

2-03-89 

7. Зарічне 34000 вул. Фестивальна, 22 

 

3-01-38 

8. Здолбунів 35700 вул. Ясна, 11 2-57-82 

9. Корець 34700 вул. Київська, 60 

 

2-19-11 

10. Костопіль 35000 вул.Незалежності ,7 

 

2-14-54 

11. Млинів 35100 вул. Народна, 1 

 

6-38-07 

12. Острог, р-н 35800 вул. Татарська, 92 

 

2-22-92 

13. Радивилів 35500 вул.І.Франка ,11 

 

4-31-06 

14. Рівне, р-н 33000 вул. Соборна, 198 

 

22-10-53 

15. Рокитно 34200 вул.Незалежності  ,15 

 

2-11-04 

 

16. Сарни 34500 вул.Суворова, 8 

 

2-17-97 

17. м.Дубно 35600 вул. Т.Бульби, 6 4-21-80 

18. м.Кузнецовськ 34400 м-н Вараш ,41 

 

3-59-12 

19. м.Острог 35800 вул.Ревкомівська ,14 

 

3-00-82 

20. м.Рівне 33000 вул. Соборна, 30 

 

22-35-35 
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15.8. РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 
вул. Кавказька, 9а, м. Рівне, 33013 

 

Телефон «гарячої» лінії  

Рівненського обласного центру зайнятості 

(0362) 63-31-06 

 
Сайт обласного центру зайнятості www.dcz.gov.ua/rov 

 

Скористайтеся безкоштовними сервісами державної служби зайнятості: 

Інформаційно-довідковою телефонною системою 

0-800-50-50-60 (із стаціонарного телефону) 

730 (з мобільного телефону) 

Інтернет-порталами: 

www.dcz.gov.ua і www.trud.gov.ua 

 

Адреси центрів зайнятості Рівненщини 
Рівненський обласний центр 

зайнятості 

33013, м.Рівне, вул.Кавказька, 9-а (0362) 63-31-06 

 

Рівненський 

міський центр зайнятості 

33013, м.Рівне, вул.Кавказька, 4 (0362) 22-15-46 

Кузнецовський  

міський центр зайнятості 

34400, м.Кузнецовськ, 

мікрорайон Будівельників, 23 

(03636) 2-21-11 

Дубенський 

міськрайонний центр зайнятості 

35600, м.Дубно, 

вул.Д.Галицького, 26 

(03656) 4-24-93 

Острозький міськрайонний центр 

зайнятості 

35800, м.Острог, 

вул.Кривоноса, 32 

(03654) 3-01-53 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

34600, м.Березне, 

вул.Буховича, 6 

(03653) 5-46-81 

Володимирецький районний 

центр зайнятості 

34300, смт Володимирець, 

вул.Повстанців, 45 

(03634) 2-57-48 

Гощанський 

районний центр зайнятості 

35400, смт Гоща, 

вул.С.Наливайка,50 

(03650) 2-19-31 

Демидівський районний центр 

зайнятості 

35200, смт Демидівка, 

вул.Миру, 46 

(03637) 6-22-60 

Дубровицький районний центр 

зайнятості 

35600, м.Дубровиця, 

вул.Гольшанських, 23-а 

(03658) 2-03-51 

Зарічненський районний центр 

зайнятості 

34000, смт Зарічне, 

вул.Грушевського, 1-а 

(03632) 3-09-84 

Здолбунівський районний центр 

зайнятості 

35700, м.Здолбунів, 

вул.Княгині Ольги, 10 

(03652) 2-24-14 

Корецький  

районний центр зайнятості 

34700, м.Корець, 

вул.Тітова, 1-б 

(03651) 2-23-46 

Костопільський районний центр 

зайнятості 

35000, м.Костопіль, 

вул.Чубинського, 14 

(03657) 2-13-52 

Млинівський  

районний центр зайнятості 

35100, смт Млинів, 

вул.В.Поліщука, 16 

(03659) 6-36-10 

http://www.dcz.gov.ua/
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Радивилівський районний центр 

зайнятості 

35500, м.Радивилів, 

вул.О.Невського, 29 

(03633) 4-34-44 

Рівненський 

районний центр зайнятості 

33001, м.Рівне, 

вул.Яворницького, 53 

(0362) 22-34-74 

Рокитнівський районний центр 

зайнятості 

34200, смт Рокитне, 

вул.1-го Травня, 2-а 

(03635) 2-17-53 

Сарненський  

районний центр зайнятості 

34500, м.Сарни, 

вул.Демократична, 29 

(03655) 3-26-57 

 

Адреси відділень Рівненського центру професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості 
 

Рівненський центр 

професійно-технічної освіти 

державної служби зайнятості 

33001, м.Рівне, вул. Пирогова, 

8 

(0362) 68-37-95,  

68-38-15 

Рівненське навчальне 

відділення 

33001, м.Рівне, вул. Підкови, 

17-а 

(0362) 68-33-49      

 

Гощанське навчальне 

відділення 

35400, смтГоща, вул. Застав'я, 

26  

(03650) 2-20-93 

Костопільське навчальне 

відділення 

35000, м.Костопіль, вул. 

Д.Галицького, 1-а  

(03657) 2-31-04 

Олександрійське навчальне 

відділення 

35320, с. Олександрія 

Рівненського району,  

вул.Санаторна, 6   

    

(0362) 27-30-40 

Сарненське навчальне 

відділення 

34500, м.Сарни, 

вул.Демократична, 29  

(03655) 2-12-77 

Млинівське навчальне 

відділення 

35100, смт Млинів, 

вул.Народна, 6 

(03659) 6-41-90 

 

Сайт Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості  

www.rcpto.org.ua 

15.9. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
вул. Короленка, 7, м. Рівне, 33028 

 

Перший заступник начальника головного управління – Пасічник Василь Юрійович, 

тел. 22-68-71 
Заступник начальника головного управління – Панащук Тетяна Ананіївна,                     

тел. 26-18-52 

Начальник управління пенсійного забезпечення – Бойко Олена Олександрівна, тел. 

40-10-29 
 

Начальник управління з координації та контролю за виплатою пенсій – Черненко 

Лілія Євгенівна, тел.. 62-31-80 
 

Начальник відділу пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших 

категорій громадян – Чуб’юк Катерина Юрівна, тел. 26-78-56, 

 

http://www.rcpto.org.ua/
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тел. громадської приймальні 26-97-85 
Начальник відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян – Папуша 

Тетяна Петрівна, тел. 26-29-95 

 

 

Телефони управлінь пенсійного фонду Рівненської області 

Місто (район) 

Рівненської області 

Код, номер телефону 

«гарячої лінії» 

Режим роботи, год. 

Березнівський (03653) 54073 Понеділок-четвер 8.00-17.15 

П’ятниця 8.00-16.00 

Володимирецький (03634) 25093 Понеділок-четвер 8.00-17.15 

П’ятниця 8.00-16.00 

Гощанський (03650) 21431 Понеділок-четвер 9.00-18.00 

П’ятниця 9.00-17.00 

Демидівський (03637) 61265 Понеділок-четвер 9.00-18.15 

П’ятниця 9.00-17.00 

Дубенський (03656) 41778 Понеділок-четвер 8.00-17.15 

П’ятниця 8.00-16.00 

Дубровицький (03658) 22586 Понеділок-четвер 8.00-17.15 

П’ятниця 8.00-16.00 

Зарічненський (03632) 35198 

 

Понеділок-четвер 9.00-18.15 

П’ятниця 9.00-17.00 

Здолбунівський (03652) 25546 Понеділок-четвер 8.30- 17.30 

П’ятниця 8.30-16.15 

Корецький (03651) 21129 Понеділок-четвер 9.00-18.15 

П’ятниця 9.00-17.00 

Костопільський (03657) 24452 Понеділок-четвер 9.00-18.15 

П’ятниця 9.00-17.00 

Млинівський (03659) 64070 Понеділок-четвер 8.00-17.15 

П’ятниця 8.00-16.00 

Острозький  (03654) 22631 Понеділок-четвер 9.00-18.00 

П’ятниця 9.00-17.00 

 

Радивилівський (03633) 43942 Понеділок-четвер 9.00-18.00 

П’ятниця 9.00-17.00 

Рівненський (0362) 265814 Понеділок-четвер 9.00-18.15 

П’ятниця 9.00-17.00 

Рокитнівський (03635) 21845 Понеділок-четвер 9.00-18.15 

П’ятниця 9.00-17.00 

Сарненський (03655)32851 

(03655) 21791 

Понеділок-четвер 8.00-17.30 

П’ятниця 8.00-16.30 

м. Рівне (0362) 401663 

(0362) 401664 

(0362) 401665 

Понеділок-четвер 8.00-17.15 

П’ятниця 8.00-16.00 

м. Кузнецовськ (03636) 22034 Понеділок-четвер 8.00-17.15 

П’ятниця 8.00-16.00 


