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У Чернівецькій області проживає 3712 інвалідів війни та учасників бойових дій. Із них
інвалідів війни та осіб, прирівняних до інвалідів війни – 2243; учасників бойових дій та
осіб, прирівняних до учасників бойових дій – 1469. Про це повідомила перс-служба
Головного управління Пенсійного фонду Чернівецької області.
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Крім того, у м. Чернівці та області проживає 31396 учасників війни та прирівняних до них
категорій (це колишні військовослужбовці, які в період війни проходили військову
службу у Збройних Силах колишнього СРСР, працівники тилу). Всього, всіх категорій
ветеранів війни в області проживає 38113 осіб. Із загального числа інвалідів війни та
учасників бойових дій одержують цільову грошову допомогу на прожиття згідно Закону
України «Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни» 3712 осіб.
Закон передбачає такі пільги ветеранам: безкоштовне одержання ліків, лікарських
засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами
лікарів; першочергове безкоштовне зубопротезування, безкоштовне забезпечення
санаторно-курортним лікуванням; 50-відсоткова знижка оплати за користування
комунальними послугами; безкоштовний проїзд усіма видами пасажирського
транспорту; першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах,
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аптеках, першочергова госпіталізація тощо.
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»
передбачені підвищення до пенсій інвалідам війни ( I групи – 50% , II групи – 40%, III
групи – 30% від прожиткового мінімуму). Тобто з 1 листопада 2009 року інваліди війни
залежно від групи інвалідності отримують підвищення до пенсій відповідно 286 грн. 50
коп., 229 грн. 20 коп. та 171 грн. 90 коп.
Щороку до Дня Перемоги ветеранам війни виплачується разова грошова допомога.
Згідно із Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
та «Про жертви нацистських переслідувань» у цьому році виплати щорічної разової
допомоги відповідно до вищезгаданих Законів здійснюються у таких розмірах:
інвалідам війни I групи – 1000 грн.;
інвалідам війни II групи – 900 грн.;
інвалідам війни III групи – 800 грн.;
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 1000 грн.;
учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів,
гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених
місцях примусового тримання їхніх батьків - 630 грн.;
членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам
(чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських
переслідувань, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, - 320 грн.;
учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць
примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям
партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у
тилу ворога – 120 грн. Виплату разової грошової допомоги здійснюватимуть до 5 травня
2010 року.
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