ПІЛЬГИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Пільги учасникам бойових дій надаються відповідно до статті 12 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Серед них, зокрема, такі:
















75-відсоткова знижка квартирної плати та вартості комунальних послуг, яка
надається учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, що проживають разом з
ними; позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів та
абонентна плата за користування телефоном у розмірі 50 відсотків;
безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту,
автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;
безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) або один раз на рік (туди й
назад) з 50-відсотковою знижкою залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом;
безплатне одержання лікарських засобів за рецептами лікарів, першочергове
безплатне зубопротезування, забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та
першочергова госпіталізація; виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в
розмірі 100 процентів середньої заробітної плати;
використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання
додаткової відпустки строком до двох тижнів на рік; переважне право на
залишення на роботі при скороченні штату організації;
першочергове забезпечення жилою площею. Учасники бойових дій, які дістали
поранення, контузію або каліцтво, забезпечуються жилою площею протягом двох
років з дня взяття на квартирний облік;
першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового
будівництва, садівництва і городництва, одержання позики на будівництво з
погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення
будівництва;
першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів,
кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для
транспортних засобів та їхнє технічне обслуговування;
щорічна разова грошова допомога до 5 травня (у 2016 році — 920 гривень).

Відповідно до статей 10 та 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» відповідні пільги отримують також особи, на яких поширюється
чинність зазначеного Закону, до яких належать, зокрема:





сім’ї військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків
військової служби, а також внаслідок захворювання, одержаного в період
проходження військової служби;
дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій та визнаних за життя
інвалідами, які не одружилися вдруге;
діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання
у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах.

