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Комунальні пільги для учасників АТО Для отримання допомоги на оплату
комунальних послуг, ветерану АТО потрібно подати такі документи за місцем
прописки: 1. Заява на оформлення пільг. 2. Український паспорт та його
копію. 3.
Посвідчення учасника АТО і його копію. 4. Документ про кількість
членів сім'ї,
зареєстрованих на одній житлоплощі (довідка А1). 5. ІПН і
його копію. 6. Документ, що
підтверджує право власності на житлоплощу і
техпаспорт. 7. Квитанції оплати
комунальних послуг. Фонд соцзахисту,
розглянувши заяву, повинен обробити
інформацію і внести дані до Єдиної
бази даних претендентів на пільги на комунальні
послуги. Потім пільговик
отримує довідку, яка дає право на зниження комунальних
тарифів. Звернемо
увагу, що копію виданої довідки потрібно зареєструвати у всіх
обслуговуючих установах. Соцфонди не працює безпосередньо з іншими
організаціями, тому учаснику АТО необхідно самостійно відвідати всі
інстанції.

Пільга на оплату зв'язку для ветеранів АТО Уряд гарантує 80% пільгу на послуги
домашнього
(стаціонарного) телефонного зв'язку для атошніков. Учасники бойових
дій
мають право претендувати на першочергове обслуговування з питань домашньої
телефонного зв'язку. Оплата, яка пов'язана з установкою квартирного
телефону,
для учасників АТО зменшена на 50%. Щомісячна абонентська плата
також знижена на
50%. Для отримання вищевказаної допомоги досить
пред'явити посвідчення учасника
бойових дій і написати заяву.

Транспортні пільги і компенсація бензину Учасникам АТО гарантується право на
безкоштовний
проїзд в наступних видах міського транспорту: маршрутках, трамваях,
метро,
тролейбусах. Щорічно захисник України може скористатися безкоштовним
проїздом (туди і назад) на залізничному, автомобільному або авіаційному
транспорті.
Інваліди війни, у якого є особистий автомобіль, отримує
компенсацію своїх витрат на
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бензин (до 50 літрів на місяць).

Пільга в навчанні для учасників АТО та
їхніх дітей Дітям учасників
військових
дій в Донбасі пропонується отримати безкоштовно середню
технічну або вищу освіту
(закон №6298). Пільгою
можуть скористатися: учасники бойових дій, небезпечних
акцій протесту і
збройних конфліктів; діти військових, які брали участь в
антитерористичній
операції; діти, чиї батьки загинули в ході бойових дій в Донбасі;
діти,
які отримали державний статус переселенців.

Діти, до 23-х років, мають наступну допомогу: соціальну стипендію у всіх навчальних
закладах
України; безкоштовні підручники та інші матеріали; безкоштовне проживання
в гуртожитку. Відзначимо, що українська влада не передбачила
окремих пільг для
дошкільнят. Проте, згідно із законодавством, діти
учасників АТО зараховуються в
дитячі сади позачергово.

Учасники АТО з інвалідністю Ветерани отримали інвалідність під час бойових дій
отримують одноразову допомогу. Його розмір залежить від групи
інвалідності:
Інвалідам 1 групи - в 400-кратному розмірі прожиткового
мінімуму, встановленого для
працездатних осіб на 1 січня року, в якому
було встановлено інвалідність. Інвалідам 2
групи - в 300-кратному розмірі
прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб на 1 січня
року, в якому було встановлено інвалідність. Інвалідам 3
групи - в
250-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для
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працездатних

осіб на 1 січня року, в якому було встановлено інвалідність.

Медичні пільги для учасників АТО Військовослужбовці, які отримали
поранення
під час бойових дій мають право на безкоштовне медичне лікування
і обслуговування.
Законом передбачено, що після закінчення
основного курсу лікування ветерани
антитерористичної операції можуть
пройти безкоштовний оздоровчий і
профілактичний курс в санаторії. Важливе
зауваження: відмовившись від оздоровчого
лікування в санаторії, пільговик
може отримати грошову компенсацію. Для цього
потрібно звернутися до
Управління соціального захисту і написати заяву. Пільгове
протезування для
учасників АТО Пільговики АТО, які отримали інвалідність внаслідок
антитерористичної операції в Донбасі, мають право отримати протези для
подальшої повноцінної соціалізації. Оплата протезування здійснюється урядом
щорічно, але операції проводяться в порядку черги.

Пенсії для учасників АТО Українці, які отримали статус учасників бойових дій і
інвалідів війни, мають право на такі пільги при призначенні пенсії: дострокова пенсія при
досягненні віку: 55 років - для чоловіків і 50 років - для жінок; для виходу на пенсію
достроково чоловік зобов'язаний мати не менше 25 років страхового стажу, жінка - не
менше 20 років. Для призначення дострокової пенсії військовому пільговику необхідно
подати документи (заяву, паспорт; документи, що підтверджують наявність стажу,
довідка про заробітну плату, посвідчення учасника бойових дій) в управління Пенсійного
фонду (за пропискою або місцем проживання).
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