До уваги членів сімей загиблих учасників ато
Верховною радою України 28 грудня 2014 року прийнято Закон України
«Про внесення змін до та визначення такими, що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України» (№ 76-VIII), яким внесено зміни до окремих
законів України, зокрема, до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», згідно з яким з 01 липня 2015 року пільги
надаються окремим категоріям пільговиків, в тому числі членам сім’ї загиблого
(померлого) ветерана війни, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2015 році – 1710 грн.)
Зазначені зміни стосуються, зокрема, членів сімей загиблих (померлих)
військовослужбовців, в тому числі учасників антитерористичної операції.
Проте, такі громадяни можуть отримати статус члена сім’ї або дитини
військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час
проходження військової служби та право користуватися пільгами по оплаті за
житлово-комунальні послуги згідно з Законом України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», яким передбачено
надання пільг без врахування сукупного доходу сім’ї.
Відповідні посвідчення таким пільговикам видаються районним
військоматом (вул. Лебедєва, 14-а, вівторок та четвер, тел. 220-23-22)
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.1993 № 379 «Про
посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців,
які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової
служби». Для цього надаються копії з пред’явленням оригіналів документів:
Заява;
Копія свідоцтва про смерть військовослужбовця;
Копія паспорта;
Копія картки платника податків (ідентифікаційний номер);
Копія свідоцтва про народження загиблого;
Копія довідки, виданої командуванням військової частини за формою,
визначеною відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
20.08.2014 № 413 «Про надання статусу учасника бойових дій особам, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитеротистичній операції, забезпеченні її
проведення» - для учасників АТО або посвідчення учасника бойових дій;
Копія витягу з наказу командира військової частини про виключення зі
списків військової частини у зв’язку з загибеллю (смертю);
Копія витягу з протоколу засідання Центральної військово-лікарської
комісії про встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень,
контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця;
Копія свідоцтва про одруження;
Для дітей - копія свідоцтва про народження, при наявності, - копія
паспорту та копія картки платника податків (ідентифікаційний номер);
Для дітей до 7 років видається довідка на підставі наданих документів
матір’ю дитини.

