
Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської 

міської ради інформує 

 

 

Відповідно до Порядку проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2017р. № 1057 (зі змінами) та  Наказу Міністерства у справах 

ветеранів України від 28.12.2020 № 245  «Про затвердження Вимог до суб’єктів 

надання послуг із психологічної реабілітації», на засіданні комісії із розгляду 

документів суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації для проведення 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих 

учасників Революції Гідності (протокол  від 27.07.2021 № 1), прийнято  одноголосне 

рішення щодо  включення ДП «Клінічний санаторій      ім. Горького» ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця» до переліку суб’єктів надання послуг. 

 

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської 

міської ради інформує 

Відповідно до Порядку проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2017р. № 1057 (зі змінами) та наказу Міністерства соціальної 

політики України від 27.04.2018 № 597 «Про затвердження Вимог до суб’єктів 

надання послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із 

психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів», на засіданні комісії із 

розгляду документів суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації для 

проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та 

постраждалих учасників Революції Гідності (протокол від 05.06.2020 № 2), 

прийнято одноголосне рішення щодо включення ДП «Південь-Курорт-Сервіс» на 

базі санаторію «Орізонт» до переліку суб’єктів надання послуг. 

 
 

Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської 

міської ради інформує 

 
Відповідно до Порядку проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2017р. № 1057 (зі змінами) та наказу Міністерства соціальної 

політики України від 27.04.2018 № 597 «Про затвердження Вимог до суб’єктів 

надання послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із 

психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів», на засіданні комісії із 

розгляду документів суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації для 

проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та 

постраждалих учасників Революції Гідності (протокол від 01.06.2020 № 3), 

прийнято одноголосне рішення щодо включення санаторію ТОВ «Золота Нива» до 

переліку суб’єктів надання послуг. 

     



Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської 

міської ради інформує 

 

    

 
Відповідно до Порядку проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2017р. № 1057 (зі змінами) та наказу Міністерства соціальної політики 

України від 27.04.2018 № 597 «Про затвердження Вимог до суб’єктів надання 

послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із психологічної 

реабілітації за рахунок бюджетних коштів», на засіданні комісії із розгляду 

документів суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації для проведення 

психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих 

учасників Революції Гідності (протокол від 14.07.2020 № 4), прийнято одноголосне 

рішення щодо включення ТОВ «Санаторій Токарі» до переліку суб’єктів надання 

послуг. 



Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської 

міської ради інформує 

 

Відповідно до Порядку проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2017р. № 1057 (зі змінами) та наказу Міністерства соціальної 

політики України від 27.04.2018 № 597 «Про затвердження Вимог до суб’єктів 

надання послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із 

психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів», на засіданні комісії із 

розгляду документів суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації для 

проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та 

постраждалих учасників Революції Гідності (протокол від 03.08.2020 № 5), 

прийнято одноголосне рішення щодо включення Медичного центру «Нові 

Санжари» до переліку суб’єктів надання послуг. 

 

 
Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської 

ради інформує 

 
Відповідно до Порядку проведення психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2017р. № 1057 (зі змінами) та наказу Міністерства соціальної 

політики України від 27.04.2018 № 597 «Про затвердження Вимог до суб’єктів 

надання послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із 

психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів», на засіданні комісії із 

розгляду документів суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації для 

проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та 

постраждалих учасників Революції Гідності (протокол від 04.09.2020 № 6), 

прийнято одноголосне рішення щодо включення Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Оздоровчо-профілактичний комплекс Планета здоров’я» 

санаторій «Женева», до переліку суб’єктів надання послуг. 


