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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
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Про розгляд листа Комітету з питань соціальної політики,  

зайнятості та пенсійного забезпечення від 19 липня 2016 року 

 щодо проведення спільного засідання 

 

До Комітету надійшов лист Комітету з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення за № 04-34/8-177168 (1476)                             

від 19 липня 2016 р.  з пропозицією про проведення 22 вересня 2016 р. 

спільного засідання, присвяченого Міжнародному дню людей похилого віку 

та                       25-й річниці відзначення цього дня в Україні. 

Спільне засідання пропонується провести у такому складі:  

- Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення;  

- Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю;  

- Комітет з питань охорони здоров'я.  

Основні засади державної політики щодо ветеранів праці, інших 

громадян похилого віку, їхні права та пільги  визначені Законом України «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні» (далі Закон). 

Відповідно до статті 6 Закону, ветеранами праці визнаються 

громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, 
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об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років - для 

чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію. 

Перелік пільг ветеранам праці визначено статтею 7 Закону, а саме: 

1) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи 

поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; 

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком 

протезування із дорогоцінних металів), 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; 

3) 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; 

4) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням 

необхідних спеціалістів; 

5) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних 

закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 

6) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а 

також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати 

строком до двох тижнів на рік; 

7) 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; 

8) 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; 

9) переважне право на вступ до садівницьких товариств (кооперативів), 

кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів; 

10) переважне право на встановлення домашніх телефонів; 

11) звільнення від плати за землю. 

Відповідно до статті 10 Закону, громадянами похилого віку 

визнаються особи, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 

Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а 

також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не 

більш як півтора року. Законом також визначаються окремі питання 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/1058-15/paran464#n464
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життєзабезпечення громадян похилого віку в частині захисту їхніх трудових 

прав, матеріального, медичного  та пенсійного забезпечення. Проте, його 

норми переважно є посилочними на інші закони.  

Питання, що регулюються Законом, відповідно до Постанови 

Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року № 22-VIII «Про перелік, 

кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України 

восьмого скликання», відносяться до предметів відання Комітету у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та 

людей з інвалідністю. 

За результатом обговорення пропозиції Комітету з питань соціальної 

політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Комітет вирішив: 

 1. Розглянути питання щодо соціального захисту ветеранів праці та 

інших осіб похилого віку в Україні на засіданні Комітету 21 вересня 2016 року; 

2. Запросити членів Комітету з питань з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення  взяти участь у обговоренні зазначеного 

питання. 

 

 

 

 

Голова Комітету       О.ТРЕТЬЯКОВ  


