Пільги ветеранам праці

&bull;&bull;Понеділок&bull;, 11 &bull;березня&bull; 2013, 15:39&bull;

Пільги ветеранам праці встановлено Законом України “Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”. Відповідно до цього
закону ветерани праці це громадяни, які працювали на підприємствах, в установах та
організаціях, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок та вийшли
на пенсію.
Ветерани праці мають право на такі пільги:
користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були
прикріплені за попереднім місцем роботи;
першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних
металів);
переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на
компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах,
що визначаються Кабінетом Міністрів України;
виплата грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
регулюється Порядком виплати грошової компенсації вартості санаторно – курортного
лікування деяким категоріям громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 17 квітня 2004 року №785. Розмір зазначеної компенсації на кожен рік
визначається спільним наказом Мінсоцполітики України та Міністерства фінансів
України;
щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та
першочергова госпіталізація;
використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання
додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення
житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового
будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир
цих осіб та забезпечення їх паливом;
першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво
з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення
будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання
дачних будинків і благоустрою садових ділянок;
переважне право на вступ до садівницьких товариств (кооперативів), кооперативів по
будівництву та експлуатації колективних гаражів;
переважне право на встановлення домашніх телефонів;
звільнення від плати за землю та сплати земельного податку;
безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі),
автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській
місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських маршрутів в межах області (Автономної Республіки Крим) за
місцем проживання.
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