ПІЛЬГИ  УЧАСНИКАМ  АТО

	Щоб мати пільги, потрібно брати участь в АТО в рядах офіційних формувань. Ті добровольці, хто «партизанить» без офіційного статусу  цих пільг не мають. Більш того, таке «партизанство» формально може розглядатися як вчинення ряду злочинів, передбачених Кримінальним кодексом. Якщо доброволець - це той, хто самостійно приїхав в зону АТО, роздобув собі зброю і воює разом без будь-якого документального оформлення, то статус учасника АТО він не отримує і ніяких пільг не має. А ось для тих, хто б'ється в рядах офіційних формувань, не має значення, людина прийшла у військкомат самостійно або був покликаний повісткою.
	Потрібно точно розуміти свій статус і отримати відповідні документальні підтвердження участі в АТО. Однак і ті, хто має право розраховувати на пільги, можуть зіткнутися з обмеженнями. Наприклад, пільга по квартплаті доступна, якщо розмір місячного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму (у 2014 році це 1218 грн.). Робоче місце за найманим співробітником зберігається не більше року, так само як і право отримувати середній розмір зарплати з держбюджету.
	Повернувшись з АТО, також можна вимагати особливого до себе ставлення. Наприклад, учасникам бойових дій та членам їх сімей, які проживають разом з ними, надаються пільги по платі за житло, комунальні послуги та паливо. Площа житла, на яку нараховується 75 -% - ная знижка, визначається в максимальному розмірі в межах загальної площі квартири або будинку. Крім того, учасникам бойових дій збільшуються пенсії, довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога. Підвищення становить 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Пільги, які мають учасники АТО
Вид пільги
Статус: призвали через військкомат або добровільно служить в частині, що має офіційний статус (ВСУ, батальйони територіальної оборони, Нацгвардія і т. П.)
Яким законодавчим актом регулюється
З погашення кредитів
Під час мобілізації і до закінчення особливого періоду відсотки за користування кредитом, а також штрафи і пені не нараховуються
Ч. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
За комунальними платежами
50% знижка квартплати та плати за комунальні послуги
Ч. 5 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
Для студентів
Академічну відпустку на період переривання навчання
Ст. 45 Закону України «Про вищу освіту»
Для найманих працівників
Зберігається робоче місце на період мобілізації; з держбюджету виплачуються суми середньої зарплати на період мобілізації
Ст. 119 Кодексу Законів про працю України
Пільги по поверненню з АТО
Надання статусу «учасник бойових дій» і всіх пільг, відповідних цьому статусу: видача медпрепаратів; зубопротезування; 75 -% - ная знижка на комунальні послуги; безкоштовний проїзд в транспорті; пільгові держкредити на поліпшення житлових умов; вступ до вузів без конкурсу
Ст. 6, 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»


