ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЛИ ПРАВО НА
ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН
Департамент соціальної політики Луцької міської ради інформує, що Законом
України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України» внесено ряд змін до законодавчих актів, які
передбачали право на пільги та компенсації окремим категоріям громадян, зокрема.
З 01 січня 2015 року скасовані норми законодавчих актів, які передбачали
право на:
- щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками для осіб,
потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 2 та 3,
дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи (крім дітей, інвалідність яких
пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи);
- повне державне забезпечення дітей, потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного
виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних
закладах і надання щомісячної грошової допомоги;
- щомісячну виплату 50 процентів мінімальної заробітної плати незалежно від
інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження
або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності
матері, має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання
вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2;
- щомісячну виплату мінімальної заробітної плати сім'ям на кожну дитину
шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по
захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку,
батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
- надання путівок у спеціалізованих оздоровчих закладах для оздоровлення
жінкам, які проживають на території радіоактивного забруднення, під час вагітності;
- забезпечення продуктами харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади
(у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), на суму середньої
вартості харчування в цих закладах, що встановлюється органами місцевого
самоврядування, або виплата грошової компенсації батькам за їх бажанням, якщо
діти не перебувають на повному державному забезпеченні;
- пільги та компенсації особам, потерпілим від наслідків Чорнобильської
катастрофи, віднесеним до категорії 4;
- допомогу сім'ям, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18
років), які проживають на території радіоактивного забруднення;
- виплату щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання
продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного
господарства громадянам, які проживають на територіях радіоактивного
забруднення;
- доплату громадянам, які працюють на територіях радіоактивного
забруднення;
- збереження за працівниками середньої заробітної плати та стажу роботи при
звільненні у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з території
радіоактивного забруднення;

- компенсацію особам, які визначені Гірничим законом України, за оплату
електроенергії, газу та центрального опалення житла;
З 1 червня 2015 року втратять чинність норми законодавчих актів, які
передбачають право на:
- безплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту для потерпілих
дітей від Чорнобильської катастрофи та осіб, які супроводжують хвору дитину до
місця лікування (реабілітації), оздоровлення;
- 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 міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та
міжобласних незалежно від відстані та місця проживання, а також на безплатний
проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом для ветеранів праці, учасників війни, осіб на яких поширюється
чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також колишніх
в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання.
- безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті та всіма видами
приміського транспорту для інвалідів ІІІ групи.
З 1 липня 2015 року нижченаведені пільги надаватимуться за умови, 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 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України:
- безплатне придбання ліків, безплатне зубопротезування, відшкодування 50
процентів вартості палива, придбаного особами, які проживають на територіях
радіоактивного забруднення у будинках, що не мають центрального опалення для
осіб, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії
3;
- безплатне придбання ліків, зубопротезування для дітей, які належать до
потерпілих від Чорнобильської катастрофи;
- позачергове встановлення телефону з оплатою 50 процентів вартості
встановлення для сімей, що мають дитину - інваліда, інвалідність яких пов’язано з
Чорнобильською катастрофою;
- безплатне одержання ліків за рецептами лікарів, безоплатне
зубопротезування, позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове
встановлення телефонів, а також зменшення абонплати за користування телефоном
для ветеранів праці, учасників війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також колишніх
в'язнів
концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
- житлово - комунальні послуги для працівників міліції та працівників міліції,
звільнених з військової служби за віком, хворобою або вислугу років, для дружин
(чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, сімей, що мають дитину-інваліда, інвалідність
яких пов’язано з Чорнобильською катастрофою, учасників війни, осіб на яких
поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та їх

вдів, осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною та їх вдів,
сільських педагогів, працівників бібліотек, які працюють у селах і селищах,
музейних працівників, сільських працівників із захисту рослин, жертв нацистських
переслідувань, багатодітних сімей та дітей війни;
- знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених
законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення,
позачергове встановлення квартирних телефонів, знижка абонентної плати за
користування квартирним телефоном для багатодітних сімей;
- безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів для дітей з багатодітних
сімей.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та
компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги
та компенсації відповідно до одного із законів України.
Для отримання додаткової інформації пропонуємо звертатися до департаменту
соціальної політики Луцької міської ради (м. Луцьк, пр-т Волі, 4а).

