
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 7 березня 2023 р. № 197 

Київ 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України  

від 31 березня 2015 р. № 179 і від 21 червня 2017 р. № 432 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. 

№ 179 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали 

заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності, 

членів сімей загиблих (померлих) таких осіб” (Офіційний вісник України, 

2015 р., № 30, ст. 869; 2016 р., № 68, ст. 2292; 2018 р., № 30, ст. 1063; 

2019 р., № 22, ст. 759, № 55, ст. 1911; 2020 р., № 23, ст. 866; 2021 р., № 23, 

ст. 1073; 2022 р., № 43, ст. 2330, № 88, ст. 5481) і від 21 червня 2017 р. 

№ 432 “Про затвердження Порядку та умов забезпечення соціальної та 

професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової 

служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) 

ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та 

Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності” 

(Офіційний вісник України, 2017 р., № 54, ст. 1626; 2018 р., № 30, ст. 1063; 

2019 р., № 55, ст. 1911; 2022 р., № 88, ст. 5481) зміни, що додаються. 

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 березня 2023 р. № 197 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 31 березня 2015 р. № 179 і від 21 червня 2017 р. № 432 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. 

№ 179: 

1) назву та постановляючу частину постанови викласти в такій 

редакції: 

“Про затвердження Порядку використання коштів,  

передбачених у державному бюджеті для здійснення  

заходів із соціальної, професійної адаптації ветеранів війни, осіб,  

які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів  

сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів  

війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць 

України та постраждалих учасників Революції Гідності”; 

“Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної, професійної 

адаптації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) 

ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та 

Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності, що 

додається.”; 

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації 

учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

та постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб, затвердженому зазначеною постановою: 

назву та пункт 1 Порядку викласти в такій редакції: 
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“ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для  

здійснення заходів із соціальної, професійної адаптації ветеранів війни, 

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких 

осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей 

загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих 

учасників Революції Гідності 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою “Заходи із 

психологічної допомоги, соціальної, професійної адаптації, забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням, розвитку спорту ветеранів війни, осіб, 

які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, 

постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих 

(померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників 

та Захисниць України, виготовлення для них бланків посвідчень та 

нагрудних знаків” (далі — бюджетні кошти) для здійснення заходів із 

соціальної, професійної адаптації таких отримувачів послуг: 

осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа 

ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

членів сімей таких осіб; 

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; 

членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України; 

постраждалих учасників Революції Гідності.”; 

в абзаці першому пункту 3 слова “соціальної та професійної” замінити 

словами “соціальної, професійної”; 

в абзаці другому пункту 4 слова “соціальної та професійної” замінити 

словами “соціальної, професійної”; 

в абзацах другому і третьому пункту 5 слова “соціальної та 

професійної” замінити словами “соціальної, професійної”; 

у пункті 6 слова “соціальної та професійної” замінити словами 

“соціальної, професійної”; 

абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції: 

“7. Обласні та районні органи соціального захисту населення в межах 

відповідних бюджетних асигнувань окремо на кожного отримувача послуг 

укладають тристоронні договори про надання послуг із здійснення заходів 

із професійної адаптації із суб’єктами освітньої діяльності.”; 
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в абзаці першому пункту 9 слова “соціальної та професійної” замінити 

словами “соціальної, професійної”. 

2. У Порядку та умовах забезпечення соціальної та професійної 

адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа 

ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, 

членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та 

постраждалих учасників Революції Гідності, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432: 

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:  

“Оплата послуг із професійної адаптації осіб, які звільняються або 

звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають 

особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів 

сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих 

(померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників 

Революції Гідності здійснюється відповідно до Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із 

соціальної, професійної адаптації ветеранів війни, осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей 

загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) 

Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції 

Гідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

31 березня 2015 р. № 179 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, 

ст. 869), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України   

від 7 березня 2023 р. № 197.”; 

2) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: 

“професійна адаптація — заходи, спрямовані на здобуття, відновлення 

та удосконалення професійних знань, умінь та навичок шляхом 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня (рівня) 

освіти, надання соціальних послуг у сфері зайнятості, підвищення 

професійної мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці, 

забезпечення продуктивної зайнятості.”; 

3) пункт 4 викласти в такій редакції: 

“4. Соціальна адаптація осіб, зазначених у пункті 3 цих Порядку та 

умов, здійснюється юридичними та фізичними особами, фізичними 

особами — підприємцями, включеними до розділу “Надавачі соціальних 

послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, відповідно до 

державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого 

Мінсоцполітики. 

Професійна адаптація осіб здійснюється шляхом: 

надання соціальних послуг у сфері зайнятості; 
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підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за робітничою 

професією;  

отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня 

(рівня) освіти, підвищення кваліфікації, проходження спеціалізації, у тому 

числі із скороченим строком навчання;  

отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з урахуванням їх навичок, 

умінь та побажань. 

Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок 

коштів державного бюджету суб’єктами освітньої діяльності, що мають 

право в установленому законодавством порядку на здійснення адаптації 

(далі — установи). 

Професійна орієнтація осіб здійснюється суб’єктами освітньої 

діяльності, міжрегіональними (регіональними) центрами зайнятості, їх 

філіями, іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно 

від форми власності, виду діяльності та господарювання у порядку, 

визначеному законодавством. 

Особи одночасно мають право на соціальну та професійну 

адаптацію.”; 

4) у пункті 8:  

абзац третій викласти в такій редакції: 

“видає особі у разі потреби направлення на професійну орієнтацію 

щодо вибору напряму професійного навчання за формою згідно  

з додатком 3 до суб’єкта освітньої діяльності, міжрегіонального 

(регіонального) центру зайнятості, їх філій, інших підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання, що здійснює професійну орієнтацію;”; 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 

“Послуги з професійного навчання надаються особі в порядку 

черговості. Особа може повторно отримати послугу з професійного 

навчання, але не раніше ніж через три роки після отримання такої послуги, 

за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох 

років.”; 

5) пункт 9 викласти в такій редакції: 

“9. На підставі направлення на професійне навчання залежно від 

вибору напряму професійного навчання особою здійснюються: 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за робітничою 

професією;  

отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня 

(рівня) освіти, підвищення кваліфікації, проходження спеціалізації, у тому 

числі із скороченим строком навчання;  
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отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;  

проходження спеціалізації та підвищення кваліфікації за професіями і 

спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, в 

тому числі навчання на курсах цільового призначення.”. 

_____________________ 
 


