Про оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Відповідно до статті 30 Закону України „Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” передбачає
щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за місцем роботи одного з батьків
путівками на оздоровлення строком до двох місяців. Потерпілі діти віком до 10 років
забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за
умови, що останні належать до
постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація
вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, а
також розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторнокурортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України
Відповідно до Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 734, у першочерговому порядку
оздоровлюються діти- сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди,
діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти потерпілі від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Дитина має право на безоплатне та пільгове забезпечення за рахунок коштів
державного бюджету путівкою до дитячого закладу один раз на рік за умови, що така
путівка не надавалась у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Згідно з Порядком направлення дітей на санаторно-курортне лікування
відповідно до медичних показань в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного
профілю), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від
12.01.2009 № 4, на санаторно-курортне лікування направляються хворі діти для:
• відновлення або підтримання стану здоров’я, медичної реабілітації та
запобігання інвалідності;
• закріплення результатів лікування, що досягнуті на попередньому лікувальному
етапі;
• попередження загострень або рецидивів основного захворювання, лікування
супутніх захворювань, підвищення опору організму;
• при потребі виключення не медикаментозних природно-кліматичних чинників
до комплексу лікувальних заходів;
У дитячі санаторно-курортні заклади, де є хірургічні відділення, направляють
дітей, які потребують хірургічного втручання.
Енурез не є протипоказання для направлення дітей у санаторно-курортні
заклади.
Психіатрична допомога дітям у спеціалізованих (спеціальних) санаторнокурортних закладах надається відповідно до вимог Закону України „Про психіатричну
допомогу”.
Відбір дітей диспансерної групи на санаторно-курортне лікування здійснюється
на підставі таких документів:
• Заява батьків (опікунів за наявності документів, які підтверджують їх статус).
• Довідка для одержання санаторно-курортної путівки з рекомендацією про
профіль санаторно-курортного закладу та пору року (форма – 070/0).
• Виписка з історії розвитку дитини (форма 112/0), медичної карти
амбулаторного хворого (форма 025/0, для юнаків форма 025-1/0) або з

медичної карти стаціонарного хворого (форма 003/0).
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від від 27.03.2013 № 261“Деякі
питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи“ облік постраждалих осіб та потерпілих дітей, які мають
право на забезпечення санаторно-курортною путівкою чи путівкою на відпочинок,
ведуть структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад за місцем проживання таких
осіб.
Для взяття на облік для забезпечення путівкою у наступному році один із
батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає до 15 жовтня поточного
року місцевому органові:
заяву для одержання путівки такою дитиною у складі організованої групи чи
разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, із зазначенням бажаної пори
року заїзду;
видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання потерпілою
дитиною путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання одним із батьків
потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, путівки на санаторно-курортне
лікування за формою 070/о (у разі наявності);
копію посвідчення потерпілої дитини разом із відповідними вкладками (у разі
наявності);
копію посвідчення постраждалої особи одного з батьків потерпілої дитини
або особи, яка їх замінює, разом із відповідними вкладками (у разі наявності);
копію свідоцтва про народження або копію паспорта потерпілої дитини;
копію паспорта одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює; у
разі подання заяви за місцем проживання потерпілої дитини, відмінним від місця її
реєстрації, одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, додатково
подається довідка місцевого органу за місцем реєстрації потерпілої дитини про те,
що вона не перебуває на обліку для забезпечення у наступному році путівкою.
Путівки на оздоровлення закуповуються Міністерством соціальної політики
України за рахунок бюджетних коштів та розподіляються на обласні Департаменти
соціального захисту населення.
Відповідно до розподілу Міністерства на 2013 рік Одеській області виділено
путівок на оздоровлення 15 дітей та 23 дітей разом з одним з батьків.
Путівки для потерпілих дітей надаються безоплатно.

