Пільги учасникам бойових дій
Сьогодні багато питань виникає про те, які пільги надаються учасникам
АТО. У державному законодавстві часто вводяться зміни, що стосуються цієї теми.
Незважаючи на це, вже сьогодні можна підвести точні підсумки і сформулювати
алгоритм дій, необхідний учасникам бойових дій для оформлення пільг від
держави.
Всім учасникам АТО, бажаючим отримати допомогу від держави, необхідно
звернутися до управління соціального захисту громадян за місцем прописки (в
паспорті) або місцем фактичного проживання в такому випадку дане питання

розглядає комісія, утворена місцевими держадміністраціями та органами
місцевого самоврядування відповідно до пункту 4 Положення про порядок
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
Перед візитом в соціальний орган необхідно зібрати наступний перелік
документів:
·
заяву на отримання допомоги;
·
документ, який вказує на особистість і його копію;
·
оригінал посвідчення учасника АТО, його копія;
·
довідка з селищної, сільської ради яка вказує на кількість членів сім’ї;
·
ідентифікаційний код платника податків;
·
дані про житло і житлові умови.
УСЗН обробляє отримані дані, вносить інформацію в базу даних, в якій
відбувається реєстрація осіб, які мають право отримувати пільги на комунальні
послуги. Після цього видається на руки довідка, яка є своєрідним дозволом на
отримання знижок при оплаті комунальних послуг. Копію цього паперу необхідно
зареєструвати у всіх інстанціях, які обслуговують платника.
Відвідувати кожну організацію доведеться самостійно, так як УСЗН не
співпрацює безпосередньо з постачальниками послуг, які надаються
населенню.
Основні пільги учасникам АТО, які надаються відповідно до Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
·
100% знижка для інвалідів війни та 75% знижка учасникам бойових дій
плати за користування житлом (квартплата) та комунальними послугами (газом,
електроенергією та іншими послугами) в межах норм, передбачених чинним
законодавством (21 м2 загальної площі житла на кожну особу, яка постійно
проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та
додатково 10,5 м2 на сім’ю), а також 75% знижка на вартість палива для осіб, які
проживають в будинках, що не мають центрального опалення;
·
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 незалежно від відстані та місця проживання;
·
позачергове користування послугами зв’язку та позачергове встановлення на
пільгових умовах квартирних телефонів. Абонплата за користування телефоном
встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів;
·
щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова
допомога в розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України;
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