
Додаток 1 

 

Дія Порядку поширюється на осіб, які мають право на 

пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України: 
 

 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені 

до категорії 3; 

 дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих 

громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою;  

 сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з 

наслідками Чорнобильської катастрофи). 
 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
 учасники війни; 

 особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону;  

 особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;  

 вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною. 

 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні» 
 особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 

 вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною). 
 

«Про освіту» 
 пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у 

сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них. 

 

Основи законодавства України про охорону здоров’я 
 пенсіонери, які раніше працювали медичними і фармацевтичними 

працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і 

проживають у таких населених пунктах.  
 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу» 
 пенсіонери, які раніше працювали у бібліотеках у сільській місцевості та 

селищах міського типу і проживають у них. 
 

«Про захист рослин» 
 пенсіонери, які працювали у сфері захисту рослин у сільській 

місцевості і проживають там. 
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«Про охорону дитинства» 
 багатодітні сім’ї; 

 дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року 

проживають троє або більше дітей; 

 сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи 

тих, над якими встановлено опіку чи піклування. 
 

«Про культуру» 
 пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах 

культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і 

селищах міського типу і проживають у них. 
 

Кодекс  цивільного захисту України 
 батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час 

виконання службових обов’язків; 

 особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу 

або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання 

службових обов’язків) 
 

«Про жертви нацистських переслідувань» 

 

«Про соціальний захист дітей війни» 
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