
ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 

" Про пільги для громадян,передбачені 

законодавством України на період обстеження та 

лікування в ОКОД" 

  

Керуючись- Законом України(введений в дію Постановою ВР від 22.10.1993року з 

редакцією від 28.06.2013року,підстава 284-18) "Про статус ветеранів війни,гарантії їх 

соціального захисту" , 

-Законом України(введений в дію Постановою ВР від 28.02.1991року з редакцією від 

01.01.2013року,підстава 5062-17) "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи", 

-Законом України (введений в дію Постановою ВР від 16.12.1993року з редакцією від 

01.04.2014року,підстава-1166-18)«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні», 

-Постановою КМУ від 16.05.2014року "Про затвердження Порядку використання 

коштів,передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного 

забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних 

медичних технологій громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",- 

 

Н А К А З У Ю : 

    1. У закладі дотримуватись порядку позачергового обслуговування та госпіталізації з 

перебуванням у  палатах для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни таких 

категорій населення : 

 громадяни,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

 учасники бойових дій; 

 інваліди війни; 

 учасники війни; 

 ветерани праці; 

 особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів»                

   Правова база- статті 12—15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», стаття 7 Закону України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,Закон України "Про статус і 

соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 

   2. Безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та 

виробів медичного призначення за рецептами лікарів та наявністю таких в 

закладі,надається: 

 громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

 учасникам бойових дій; 

 інвалідам війни; 

 учасникам війни; 

 особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

 

  Правова база -Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",статті 12—15 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 



 

    3.Першочергове безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними 

виробами у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України належить:  

 

 громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

 учасникам бойових дій; 

 інвалідам війни; 

 учасникам війни; 

 особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів»; 

 особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

 ветеранам праці; 

 особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 

 

Правова база -статті 12—16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»;статті 7,9 Закону України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,Закон України "Про статус і 

соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

 

4. Першочергове медичне обстеження  і диспансеризація онкологічних хворих,  із 

залученням необхідних спеціалістів, для таких пільгових категорій населення: 

 

 громадянам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

 ветерани праці; 

 учасники бойових дій; 

 інваліди війни; 

 учасники війни; 

 особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів»; 

 ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної 

пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби 

цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України 

Правова база-- стаття 7 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні»;статті 12—15 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Закон України "Про статус і соціальний 

захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",стаття 6 Закону 

України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист» 

 

5.Лікувальне харчування у відділеннях ОКОД надавати для наступного переліку  

пільгових категорій населення: 

 інваліди Великої  Вітчизняної  Війни 

 учасники бойових дій 

 учасники війни(в т.ч. репресовані,реабілітовані) 

 учасники ліквідації аварії на  ЧАЕС 

6.Покращене харчування пільгових категорій населення здійснювати за рахунок 

буфетної продукції (хліб,масло,сметана,чай,повидло,джем,цукор,печиво,фруктові соки). 

7.Можливість збільшення норми грошових витрат на харчування пільгових категорій 

прораховувати згідно  асигнувань на харчування в закладі на 2014рік. 

 

 


