
Соціальна та професійна адаптація учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил  
 

З моменту набуття статусу учасника бойових дій учасник АТО, ООС 

набуває право на отримання послуги з безоплатної соціальної та професійної 

адаптації. 

 Соціальна та професійна адаптація це: 

 курси цільового призначення – підвищення кваліфікації з метою 

вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних 

технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що 

використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, 

технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки 

та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо; 

 професійне навчання – первинна професійна підготовка, перепідготовка, 

отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня, 

підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на здобуття або 

удосконалення професійних знань, умінь та навичок. 

 Для отримання такої послуги необхідно звернутися до органу соціального 

захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або фактичним 

місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік (для осіб, що 

переселилися з тимчасово окупованої території). 

 Особа звертається з заявою. До заяви необхідно додати такі документи:  

- копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;  

- копія документу, що підтверджує безпосереднє залучення особи до 

виконання завдань антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в 

районах її проведення.  

Під час подання копій документів, особи надають їх оригінали для 

огляду. 

Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців, а 

підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового призначення 

становить не більше 500 годин.  

Професійне навчання учасників АТО,ООС може здійснюватися у групах 

чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах включення їх до складу груп 

слухачів, що формуються навчальним закладом. 

Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО, 

ООС отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації 

на курсах цільового призначення - отримують посвідчення встановленого 

зразка. 
 

Особам, зареєстрованим на території Конотопської міської ради, 

звертатися до сектору координації та контролю надання допомоги учасникам 

АТО та членам їх сімей управління соціального захисту населення 

Конотопської міської ради за адресою: просп.Миру, 6, 2-й поверх, кабінет №20, 

телефон 2-30-90. 


