Інформація
про нормативно-правове регулювання пільг військовослужбовцям,
учасникам бойових дій та членам їх сімей
(підготовлена виконавчим апаратом обласної ради)
Відповідно до статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” учасникам бойових дій надаються такі пільги:
1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з
дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в
межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі
житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку)
і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами
(газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом
для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за
опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка
постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається
75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на
подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну
особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах
норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у
будинках, що не мають центрального опалення;
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту,
автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а
також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних,
внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на
пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були
прикріплені за попереднім місцем роботи;
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;
10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах,
аптеках та першочергова госпіталізація;
11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а
також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік;
13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності
чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на
працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва,

першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх
паливом.
Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час
участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби,
забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та
державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний
облік;
15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний
ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних
мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних
будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років
починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;
16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових)
кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів,
стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до
садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального
будівництва і садових будинків;
17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним,
водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від
наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад)
вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету
відповідно до податкового та митного законодавства;
19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове
встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі
20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт).
Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі
50 процентів від затверджених тарифів;
20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального
господарства, міжміського транспорту;
21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення,
а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі
неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального
захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим
ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;
22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на
позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на
вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання
відповідних професій.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені
пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей,
що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на
нього.
Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, визначається в
максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового
приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання),
встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не
мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на
знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в
максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання
чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються
в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова
допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах
бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.
Також статтею 13 Закону України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей” передбачено, що особа, у якої один з
батьків є військовослужбовцем, який має вислугу в календарному обчисленні
20 років і більше, особа, у якої один з батьків є громадянином, звільненим з
військової служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням
штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному
обчисленні якого становить 20 років і більше, особа, у якої один з батьків є
військовослужбовцем, який став інвалідом внаслідок захворювання, пов’язаного
з проходженням військової служби, користується переважним правом
зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою, до вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних
закладів, які мають військові навчальні підрозділи, за умов успішного складання
іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних
закладів, протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня
загальної середньої освіти.
Особа, у якої один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним
обов’язків військової служби, протягом трьох років після здобуття відповідної
загальної середньої освіти зараховується поза конкурсом за особистим вибором
спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних
навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і
місцевих бюджетів.
Відповідно до Закону України “Про внесення змін до статті 2 Закону
України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб” пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які
отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час
часткової чи загальної мобілізації, на особливий період до Збройних Сил
України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань,
органів та підрозділів цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не
припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного
прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір
пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного
прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони
отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на
особливий період.
Відповідно до Закону України “Про внесення зміни до статті 37 Закону
України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб” пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються членам
сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, не
можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2015 року.
У Законі України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення
мобілізації” зазначено, що за працівниками, призваними на військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року,

зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній
заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час
призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких
компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок
коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Згідно поширених відомостей за ініціативи Держземагенства України, яка
підтримана Кабінетом Міністрів України (доручення від 10 червня 2014 року
№ 20815/1/1-14), проводиться робота щодо забезпечення військовослужбовців
земельними ділянками.
Надання у власність земельних ділянок здійснюється у порядку,
визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що учасник
бойових дій не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність
земельної ділянки та надав відповідний документ, що посвідчує його участь в
антитерористичній операції.
Таким документом може бути довідка з військової частини про
проходження служби в зоні АТО, витяг з наказу про відправлення в зону
антитерористичної операції тощо.
Земельні ділянки можуть бути надані військовослужбовцям у власність у
межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного
кодексу України, а саме у таких розмірах:
для ведення садівництва - не більше 0,12 га;
для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 га;
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 га, в селищах - не більше
0,15 га, в містах - не більше 0,10 га;
для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара.
З метою отримання земельної ділянки у власність військовослужбовець
звертається з клопотанням до:
- відповідного Головного управління Держземагентства в області за
місцем розташування земельної ділянки, якщо бажана земельна ділянка
відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної
власності;
- відповідної сільської (селищної) або міської ради, якщо бажана
земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту;
- відповідної районної державної адміністрації, якщо бажана земельна
ділянка знаходиться за межами населеного пункту та не відноситься до земель
сільськогосподарського призначення державної власності і необхідна для
дачного будівництва.
До клопотання про отримання у власність земельної ділянки учаснику АТО
необхідно обов’язково додати наступні документи:
- належним чином завірена копія 1,2,11 сторінок паспорту громадянина
України;
- належним чином завірена копія ідентифікаційного коду фізичної особи –
платника податків;
- відповідний документ, що посвідчує участь в антитерористичній операції;
- довідка, що учасник бойових дій не скористався своїм правом на
безоплатне отримання у власність земельної ділянки.
Окрім того, відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини 1 статті 34 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлення додаткових до
встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення

належить до виключної компетенції виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад.
На двадцять восьмій сесії обласної ради, яка відбулася 06.06.2014 року,
з для всебічного надання допомоги сім’ям постраждалих і загиблих під час
масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців та працівників
правоохоронних органів, які брали участь у проведенні АТО, забезпечення
гідного рівня їхнього життя, покращенню матеріально-побутового, соціальнопсихологічного мікроклімату в родинах було прийнято рішення № 1259-28/2014
“Про обласну програму підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час
масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по
21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів,
які брали участь в Антитерористичній операції в східних областях України”.
Зокрема Програмою передбачено:
– надання допомоги у зв’язку із втратою члена сім’ї, смерть якого
пов’язана з участю в АТО;
– надання пільг з оплати вартості житлово-комунальних послуг сім’ям,
члени яких загинули під час АТО;
– надання додаткових виплат одному з батьків на неповнолітніх дітей до
досягнення ними 18-річного віку (якщо діти навчаються – до 23 років),
непрацездатним батькам загиблих під час проведення АТО, інвалідам І групи,
інвалідність яких пов’язана з участю в АТО;
– оздоровлення та відпочинок на пільгових умовах дітей, батьки яких
загинули під час проведення АТО;
– забезпечення санаторно-курортним лікуванням членів сімей (дітей)
загиблих, інвалідів І групи, інвалідність яких пов’язана з участю в АТО, або
відшкодування витрат, пов’язаних з їх оздоровленням;
– медичне забезпечення у закладах охорони здоров'я області (на базі
ОКЛ, ОДКЛ, ОККД) членів сімей загиблих під час проведення АТО;
– погашення боргових зобов’язань за кредитними договорами, укладеними
за життя військовослужбовцями та працівниками правоохоронних органів, які
загинули під час проведення АТО;
– надання щорічної матеріальної допомоги сім’ям до роковин трагедії;
– забезпечення безкоштовним навчанням у державних професійнотехнічних, вищих (І-ІV рівнів акредитації) навчальних закладах дітей, батьки
яких загинули під час проведення АТО;
– вирішення питання щодо надання абонементних талонів неповнолітнім
дітям загиблих для відвідування тренажерних залів, басейнів, інших спортивних
споруд;
– забезпечення надомним обслуговуванням одиноких батьків, діти яких
загинули під час проведення АТО.

