
Батьки та члени сім’ї військовослужбовців 

(учасників АТО, забезпечення її 

проведення) які  загинули, померли, 

пропали безвісти   можуть отримати 

відповідний статус згідно із такими 

Законами України :   

- «Про статус ветеранів війни, 

гарантії  їх соціального захисту»,   який 

визначають управління соціального 

захисту населення райдержадміністрацій, 

міських (міст обласного значення) рад та 

видають відповідне посвідчення  у 

порядку, визначеному  постановою 

Кабінету Міністрів України № 302 від 12 

травня 1994 року; 

 

- «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», який визначають військові 

комісаріати та видають посвідчення 

відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України №379 від 28 травня 1993 

року.   

Посвідчення  є підставою для 

отримання пільг, передбачених вказаними  

законами.  

Законом   України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» членам  сім`ї загиблого 

(померлого) передбачено пільги: 

- безплатне одержання ліків, лікарських 

засобів, імунобіологічних   препаратів та 

виробів медичного призначення за 

рецептами лікарів;  

 - безплатне  першочергове  

зубопротезування  (за   винятком  

протезування з дорогоцінних металів);  

- 50-% знижка плати за користування 

житлом та комунальними послугами  в 

межах соціальних норм, передбачених 

чинним законодавством;  

- 50-% знижка вартості палива, 

скрапленого газу в межах затверджених 

норм  для осіб, які проживають у будинках, 

що не мають центрального опалення; 

- позачергове користування всіма 

послугами зв'язку та позачергове 

встановлення на пільгових умовах 

квартирних телефонів (оплата у розмірі 

20% від тарифів вартості основних та 50 % 

- додаткових робіт);  

- 50 % знижка на абонентну плату за 

користування стаціонарним телефоном; 

- позачерговий безплатний капітальний 

ремонт  власних  жилих будинків і 

першочерговий поточний ремонт жилих 

будинків і квартир;  

- позачергове  забезпечення  жилою  

площею   осіб,  які потребують поліпшення 

житлових умов;  

- щорічно  до  5  травня  членам  сімей а  

також  дружинам  (чоловікам)  померлих 

інвалідів війни, учасників бойових дій, які  

не  одружилися  вдруге,  виплачується  

разова грошова допомога у розмірах,  які 

визначаються Кабінетом Міністрів 

України.  

 

Пільги  з оплати за житлово-

комунальні послуги, послуги зв’язку, на 

придбання твердого палива, скрапленого 

газу надаються,  якщо розмір 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

в розрахунку на одну особу за попередні 

шість місяців не перевищує величини 

доходу, який дає право на податкову 

соціальну пільгу. 

 

Законом  України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей» передбачено пільги 

батькам та членам сімей 

військовослужбовців, які загинули 

(померли) або пропали безвісти під час 

проходження військової служби: 

50-% знижка плати за користування 

житлом та комунальними послугами  в 

межах соціальних норм, передбачених 

чинним законодавством;  

Пільги надаються без урахування  

середньомісячного доходу пільговика; 

- право на санаторно-курортне лікування 

та відпочинок у санаторіях, будинках 

відпочинку, пансіонатах і на туристських 

базах Міністерства оборони України, 

інших утворених відповідно до Законів 

України військових формувань та 

правоохоронних органів з пільговою 

оплатою вартості путівок у розмірах та 

порядку, встановлених Кабінетом 

Міністрів України. Пільги надаються, 

якщо розмір середньомісячного сукупного 

доходу  за попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, який дає 

право на податкову соціальну пільгу.  

- поліпшення житлових умов за місцем  

перебування на обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов. 



20 травня 2015 року Кабінетом 

Міністрів України прийнято постанову 

№348 «Про затвердження Порядку та умов 

надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на будівництво 

(придбання) житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній 

операції, а також для інвалідів I-II групи з 

числа військовослужбовців, які брали 

участь у зазначеній операції, та 

потребують поліпшення житлових умов».  

 Відповідно до зазначеної постанови 

придбане  житло безоплатно передається у 

власність відповідних територіальних 

громад у порядку, встановленому 

законодавством, для подальшого надання 

сім’ям військовослужбовців та інвалідам.  

В області створено та працює 

комісія з питань здійснення заходів щодо 

придбання житла для сімей загиблих 

військовослужбовців.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За додатковою інформацією звертатися до 

департаменту соціального захисту 

населення Миколаївської обласної 

державної адміністрації м. Миколаїв, 

Акіма,2  тел: (0512) 55-00-77. 

 

 

 

Департамент соціального захисту населення 

Миколаївської обласної державної 

адміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пільги членам сімей  

учасників антитерористичної 

операції, які загинули, померли, 

пропали без вісти 
 

 

 

 


