
Учасникам бойових дій (у т.ч. 
учасникам АТО) передбачено пільги: 

 безоплатне одержання 
ліків за рецептами лікарів; 

 безоплатне щорічне 
забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням, а також компенсація 
вартості самостійного санаторно-
курортного лікування; 

 75-відсоткова знижка 
плати за житлово-комунальні послуги; 

 75- відсоткова знижка 
вартості твердого палива і 
скрапленого газу; 

 встановлення на пільгових 
умовах квартирних телефонів (оплата 
у розмірі 20% від тарифів вартості 
основних та 50% – додаткових робіт). 
Абонентна плата за користування 
телефоном встановлюється у розмірі 
50% від затверджених тарифів; 

 безоплатний проїзд усіма 
видами міського та приміського 
транспорту; 

 безоплатний проїзд один 
раз на два роки (туди і назад) всіма 
видами міжміського транспорту або 
проїзд один раз на рік (туди і назад) 
вказаними видами транспорту з 50-
відсотковою знижкою; 

 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; 

 щорічне медичне 
обстеження і диспансеризація; 

 виплата допомоги по 
тимчасовій непрацездатності в 
розмірі 100% середньої заробітної 
плати незалежно від стажу роботи; 

 використання чергової 
щорічної відпустки у зручний час, а 
також одержання додаткової 
відпустки без збереження заробітної 
плати строком до двох тижнів на рік; 

 переважне право на 
збереження робочого місця при 
скороченні чисельності чи штату 
працівників у зв’язку зі змінами в 
організації виробництва і праці та на 
працевлаштування у разі ліквідації 
підприємства, установи, організації; 

 першочергове 
забезпечення житловою площею осіб, 
які потребують поліпшення житлових 
умов, та першочергове відведення 
земельних ділянок для 
індивідуального житлового 
будівництва; 

 зі сплати податків, зборів, 
мита та інших платежів до бюджету 
відповідно до податкового та митного 
законодавства. 

Звертатися до: 

 місцевих органів 
соціального захисту населення;  

 до організацій, що 
надають житлово-комунальні послуги. 

При собі мати такі документи:  

 паспорт; 

 ідентифікаційний код; 

 посвідчення учасника 
бойових дій або інваліда війни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За більш детальною 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 учасникам бойових 

дій в зоні АТО 

 

 

 

 

 


