Про соціальні гарантії для військовослужбовців – учасників
антитерористичної операції
Правовий статус та державні соціальні гарантії учасників бойових дій з
числа військовослужбовців - учасників антитерористичної операції визначає
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
(зі змінами).
Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
20 серпня 2014 року № 413 (зі змінами).
Особам, яким надано статус учасника бойових дій, посвідчення
учасника бойових дій видають:
а) військовослужбовцям – органи Міноборони, МВС, Національної
гвардії,
СБУ,
Служби
зовнішньої
розвідки,
Адміністрації
Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління
державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС
відповідно.
б) працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її
проведення – Державна служба у справах ветеранів та учасників
антитерористичної операції.
Після отримання посвідчення учаснику бойових дій необхідно
звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем
проживання.
В управлінні праці та соціального захисту населення інформацію про
учасника бойових дій та членів його сім’ї буде включено до Єдиного
державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.
Для цього необхідно подати наступні документи:
•
копію посвідчення “Учасник бойових дій” з пред’явленням його
оригіналу;
•
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших
обов’язкових платежів;
•
копію
паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його
оригіналу;
•
надати інформацію про характеристику житла та послуги щодо
отримання яких має пільги та реально ними користується.
Після встановлення статусу учасники бойових дій, згідно із статтею 6
вищезазначеного закону мають право на ряд пільг, серед яких, зокрема,
наступні:
•
75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна
плата), у межах соціальних норм;
•
75-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), у межах
соціальних нормативів;
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•
75-процентна
знижка плати за користування скрапленим
балонним газом для побутових потреб в межах затверджених норм (1 балон
на домогосподарство в рік в натуральному виразі або в готівковій формі,
виходячи із затвердженої вартості);
•
75-процентна знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у
межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають
у будинках, що не мають центрального опалення (1 тонна на
домогосподарство на рік в натуральному виразі або в готівковій формі,
виходячи із затвердженої вартості);
•
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;
• 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;
• 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;
•
щорічна разова грошова допомога до 5 травня, яка виплачується
у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Додатково інформуємо, що для нарахування пільгової знижки з оплати
житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних
послуг: житлово-експлуатаційної організації (об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу) електро-,
газо-, тепло-, водопостачальних організацій.
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