Пільги демобілізованим учасникам АТО (учасникам бойових дій):
Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», учасниками бойових дій надаються пільги по медичному
забезпеченню:
1) безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
2) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості санаторно-курортного лікування;
4) 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;
5) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;
6) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах,
аптеках та першочергова госпіталізація;
7) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100%
середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
8) безоплатне проходження медичного огляду при отриманні посвідчення
водія.
Пільги членам сімей загиблих під час проведення АТО:
1) безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів
(якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сімї в розрахунку на
одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
КМУ);
2) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів) (якщо розмір середньомісячного
сукупного доходу сімї в розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу у порядку, визначеному КМУ);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості санаторно-курортного лікування;
4) 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;
5) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;
6) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах,
аптеках та першочергова госпіталізація;
7) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100%
середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

