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Івано-Франківська обл. (099)311-25-15, (067)341-11-60. (050)373-22-07. Рачук Тетяна
Михайлівна – заступник начальника відділу соцгарантій управління соцзахисту населення
(0342)50-30-83 (8:00 – 17:15, пон.-п’ятн.).
Київська обл. (044)285-73-60 9.00 – 18.00 (пон.-п’ятн.). (044)286-82-30 (9.00 – 18.00,
пон.-п’ятн.). Винник Олександр Миколайович – заступник директора Департаменту соціального захисту населення 206-74-86 (9.00-18.00, пон.-п’ятн.).
Кіровоградська обл. (0522)22-28-44. (0522)24-03-30, (0522)22-35-66. Догаров Олександр Васильович – директор Департаменту соціального захисту населення, (0522)22-28-37.
Луганська обл. (050)169-12-94. (0642)58-18-18, (0642)58-59-92. Тихонська Наталья
Володимирівна – заступник директора департаменту, начальник управління соціальних
гарантій та компенсацій, (0642)58-68-29.

ПРОМІНЬ
ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ГАЗЕТА ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
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Львівська обл. 0-800-501-727, (032)235-73-73. (032)299-92-05. Мартиняк Василь Васильович – директор департаменту соціального захисту населення, (067)673-22-04.

ВІСТІ З МІСЦЬ ● ПРИЛУКИ

Миколаївська обл. (0512)24-02-96. (0512)37-01-42. Сивопляс Ольга Вікторівна – директор Департаменту соціального захисту населення, (0512)55-00-85.
Одеська обл. (048)722-67-35. (048)731-46-63. Маркевич Ірина Вікторівна – директор Департаменту соціального захисту населення, (048)785-18-40.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. 0-800-500-620. (0532)68-12-41, (0532)68-12-32. Матуйзо Світлана
Василівна – заступник директора, начальник відділу у справах сім’ї та молоді ОДА,
(0532)63-28-64.
РІВНЕНСЬКА ОБЛ. 0-800-500-078. (0362)26-47-88, 69-51-65. Підкидач Ольга Володимирівна – директор Департаменту соціального захисту населення, (0362)63-36-10.
Сумська обл. 0542-66-33-77. (0542)-63-18-11. Пономаренко Геннадій Миколайович –
т.в.о. заступника директора Департаменту соціального захисту населення, (0542)-60-02-10,
(0542)-60-02-08.
Тернопільська обл. (097)828-75-27. (0352) 52-07-88. Боярський Вадим Андрійович –
перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення, (0352)52-33-61.
Харківська обл. (067)579-42-63. (057)700-21-05. Захуцька Олена Володимирівна – директор Департаменту праці та соціального захисту населення, (057)705-26-68, (057)705-26-67.
Херсонська обл. (0552)46-73-11. (0552)49-51-89. Причина Геннадій Георгійович – директор Департаменту соціального захисту населення, (0552)22-54-37.
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. 0-800-508-899. (0382)76-50-24. Лукомська Світлана Іванівна – директор Департаменту соціального захисту населення, (0382)-72-06-14.
Черкаська обл. (0472)36-11-13, (0472)45-32-14. (0472)37-41-21. Радченко Семен Володимирович – заступник директора Департаменту соціального захисту населення Черкаської
облдержадміністрації, (0472)63-39-55.
Чернівецька обл. (0372)51-30-10. (0372) 55-15-89. Верига Олена Володимирівна – директор Департаменту соціального захисту населення, (03722)4-55-37.
Чернігівська обл. (0462)72-40-95, (04622)5-60-97. (0462)67-50-24, факс 67-50-70. Двойнос Наталія Павлівна – начальник відділу стаціонарних установ та соціального обслуговування населення Департаменту соціального захисту населення, (0462)72-40-95, (04622)
5-60-97.
м. Київ. 15-51. (044)497-57-15 (044)408-53-77, (044)404-33-20. Назаренко Світлана Петрівна
– заступник директора Департаменту соціальної політики, (044)404-63-49, (044)408-39-74.
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ДРУЖБА БЕЗ КОРДОНІВ

ой, кому весняно-літньої пори доводилося бувати в Прилуках, дихає-не
надихається п'янким ароматом трав,
що стеляться смарагдовими килимами на
під'їздах до міста. Тож одним із перших
запитань до господарів є таке: «Прилуки
– це від ваших дивовижних лук?»
«Ні!» – відповідаємо. Літопис тлумачить
назву міста інакше. Виявляється, скром-

на тутешня річечка Удай була колись великою і судноплавною. Курсували по ній
великі і малі човни із варяг у греки і назад
усі з різним крамом. А на відпочинок прилучалися до мальовничих берегів Удаю,
де в XI столітті виникло невелике поселення. Так чи ні, але й нині назва міста
звучить вельми символічно, адже з усіх
усюд прибувають до Прилук гості позна-

ЗУСТРІЧ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ФРАНЦУЗЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «СОНЦЕ УКРАЇНИ». ЗЛІВА НАПРАВО: ІГОР ПАВЛЮЧЕНКО –
РАДНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА ПРИЛУКИ, НІНА ТАРАН – ГОЛОВА ПРИЛУЦЬКОЇ ТПО УТОСу, ДМИТРО БАРНАШ – ГОЛОВА
МІСЬКРАДИ м. ПРИЛУКИ, ЛЮБОВ ЛАРДИНУА – ПРЕЗИДЕНТ МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «СОНЦЕ УКРАЇНИ».
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йомитися з історичними пам'ятками, помилуватися природою. А інвалідів по зору
місто прилучає своєю увагою і турботою.
Точніше, не саме місто, а розташована
тут територіальна первинна організація,
що об'єднує незрячих Прилук і п'яти прилеглих районів Чернігівщини. У радіусі
дії ТПО – Прилуцький, Талалаївський,
Срібнянський, Варвинський, Ічнянський
ТЕАТР «СТРУМ». СЦЕНКА «ПОДАРУНОК».

«ДО ТУРНІРУ ГОТОВІ»
(МАРИНА ИЛЬЇНА І БОГДАН МАЙСТРЕНКО).

райони, де проживає понад 500 осіб з вадами зору, членів УТОСу.
– Ми – як одна велика родина! – не
перестає повторювати голова Прилуцької
ТПО УТОСу Ніна Іванівна Таран.
І це справді так. Адже саме в
Прилуцькій ТПО люди з вадами зору почуваються по-справжньому захищеними.
Тут вони завжди можуть знайти підтримку
і розуміння, завжди будуть вислухані й
почуті, відшукають друзів за інтересами.
І все це завдяки Ніні Іванівні Таран, котра зуміла згуртувати навколо себе напрочуд чуйний колектив. Сторонні люди,
вперше завітавши до Прилуцької ТПО,
не можуть повірити, що він об’єднує
людей з якимись «обмеженими можливостями», адже організація живе
повноцінним життям. На базі осередку
діє безліч різноманітних гуртків, проводяться шахово-шашкові турніри, далекі
та близькі екскурсії, відвідини історичних
пам'яток – усе це вже традиція. Багато
незабутніх вражень залишили поїздки до
Тростянецького дендропарку, державного заповідника «Качанівка», Густинського
монастиря. А як надихає, скільки сил і наснаги додає дозвілля на природі... Після
таких заходів ніби відступають хвороби,
побутові негаразди. Ніхто не почувається
обділеним, позбавленим радощів буття.
При нашій ТПО ще з 2002 року, знову ж
таки завдяки енергії Ніни Таран, працює
власна бібліотека. Раніше літературою
нас забезпечував Республіканський будинок звукозапису і друку, а ось уже
кілька років, як наша молодь взяла на
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− діти-інваліди по зору й з ураженням
опорно-рухового апарату й особи, що супроводжують дітей-інвалідів зазначених
категорій (не більше одного супроводжуючого), мають право на безкоштовний проїзд
також у метро;
− родинам, у складі яких є два або більше
інваліди, оплата послуг електрозв'язку за
місцеві телефонні розмови із квартирних
телефонів за погодинним (похвилинним,
посекундним) обліком їхньої тривалості
встановлюється тільки з їхньої згоди;
− інваліди й родини, у яких є дітиінваліди, мають переважне право на поліпшення житлових умов у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Додаткові пільги для інвалідів можуть
встановлюватися в окремих населених
пунктах органами місцевого самоврядування.
ТРУДОВІ ПРАВА ІНВАЛІДІВ
Всі інваліди мають право на працю. Крім
того, Кодексом законів про працю передбачено додаткові гарантії й привілеї для
співробітників з інвалідністю:
− працевлаштування без іспитового тер-
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міну при направленні на роботу від МСЕК
(ст. 26 КЗпП);
− неповний робочий день або робочий тиждень встановлюється за бажанням інваліда з оплатою пропорційно відпрацьованому часу (ст.172 КЗпП);
− робота в нічний час і надурочно тільки за
згодою працівника-інваліда (ст. 56, 63 КЗпП);
− надання щорічної відпустки повної
тривалості до закінчення 6-місячного строку роботи на підприємстві (ст. 10 Закону
України «Про відпустки»);
− надання щорічної відпустки в зручний
для працівника-інваліда час (ст. 10 Закону
України «Про відпустки»);
− основна відпустка мінімальною тривалістю 30 днів для інвалідів I й II груп й
26 календарних днів для інвалідів III групи
(ст. 6 Закону України «Про відпустки»);
− неоплачувана відпустка тривалістю
60 днів для інвалідів I й II груп й 30 календарних днів для інвалідів III групи (ст. 25
Закону України «Про відпустки»);
− розірвання строкового трудового договору, якщо стан здоров'я інваліда став перешкоджати виконанню трудових обов'язків
(ст. 39 КЗпП).

ІНФОРМАЦІЯ

про регіональні штаби з розміщення громадян, які переселяються
з тимчасово окупованої території АР Крим та районів ведення
антитерористичної операції в інші регіони України
(В інформації після назви області послідовно подано: телефон гарячої лінії, телефони регіонального штабу, названа контактна особа Департаменту соціальної
політики ОДА та телефон).
Вінницька обл. (0432)57-22-34. (0432)59-21-10, (0432)59-21-28. Остапенко Наталія
Сергіївна – заступник начальника Департаменту соціальної політики, (0432)57-22-34.
Волинська обл. (0332)25-54-85. (0332)77-81-01. Мишковець Світлана Євтихіївна – директор Департаменту соціального захисту, (0332)77-81-27.
Дніпропетровська обл. (0800)50-56-00. (056)744-64-39, (056)742-70-11. Сливна Валентина Олексіївна – заступник директора Департаменту соціального захисту, (056)713-63-09.
Донецька обл. (0800)50-75-06, (062)348-03-05. (062)304-35-88, (062)311-99-78.
Маліновська Ольга Вікторівна – заступник директора Департаменту соціального захисту населення, (062)311-07-49.
Житомирська обл. (0412)47-44-69 (8.00 – 20.00). (0412)47-50-63, (0412)47-50-06. Павлюк Василь Петрович – заступник директора (0412)47-44-69 (8.00 – 21.00).
Закарпатська обл. (0312)61-22-20 (9-00 – 18-00, пон.-п’ятн.). (0312)69-61-00,
(0312)69-61-01. Ладижець Олесь Володимирович – провідний спеціаліст (0312)61-22-20
(9-00 – 18-00, пон.-п’ятн.).
Запорізька обл. (061) 224-41-52, (061)764-42-65. (061)233-11-91. Ковпак Андрій Васильович – начальник відділу соціальних послуг, стаціонарних установ (061)764-42-65,
(061)224-41-52.
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електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами ока,
зубів, щелеп, окулярами, слуховими і
голосовідтворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами,
сечо- і калоприймачами тощо);
− безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
− пільгове й позачергове встановлення
квартирного телефону;
− встановлення оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за погодинним
(похвилинним, посекундним) обліком їх
тривалості тільки з їхньої згоди;
− 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах)
повітряного, залізничного, річкового й автомобільного транспорту в період з 1 жовтня
по 15 травня;
− безкоштовний проїзд у пасажирському
міському транспорті (крім метрополітену й
таксі), а також всіма видами приміського
транспорту;
− інваліди ІІ групи по зору і з ураженням
опорно-рухового апарату мають право на
безоплатний проїзд також у метро;
− інвалідам ІІ групи по зору надається
право безкоштовного користування радіотрансляційною точкою;
− інваліди й родини, у яких є дітиінваліди, мають переважне право на
поліпшення житлових умов у порядку, передбаченому чинним законодавством.
ПІЛЬГИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ III ГРУПИ:
− Безкоштовне придбання лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування за умови, що вони
отримують пенсію, що не перевищує
мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість
пенсії;
− безкоштовне або на пільгових умовах
за наявності відповідного медичного висновку щодо надання послуг з соціальнопобутового і медичного обслуговування,
забезпечення технічними й іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, зокрема кріслами-візками з
електроприводом, автомобілями, інди-

відуальними
пристроями,
протезами
ока, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосовідтворювальними апаратами,
сурдотехнічними засобами, ендопротезами, сечо- і калоприймачами тощо);
− безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
− 50-відсоткову знижку вартості проїзду
на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного,
залізничного, річкового й автомобільного
транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня;
− безоплатний проїзд у пасажирському
міському транспорті (крім метрополітену
й таксі), а також всіма видами приміського
транспорту;
− родинам, у складі яких є два або
більше інвалідів, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови із
квартирних телефонів за погодинним (похвилинним, посекундним) обліком їхньої
тривалості встановлюється тільки з їхньої
згоди.
ПІЛЬГИ ДЛЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ:
− Безкоштовне придбання лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування;
− безкоштовне або на пільгових умовах
за наявності відповідного медичного висновку щодо надання послуг з соціальнопобутового й медичного обслуговування, забезпечення технічними й іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами
пересування, зокрема кріслами-візками
з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, протезами ока,
зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосовідтворювальними апаратами, сурдотехнічними засобами, ендопротезами,
сечо- і калоприймачами тощо);
− безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
− 50-відсоткову знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах)
повітряного, залізничного, річкового й
автомобільного транспорту в період з
1 жовтня по 15 травня (ця пільга також
поширюється на особу, що супроводжує
інваліда І групи, але не більше одного супроводжуючого);
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себе ініціативу і самостійно поповнює
бібліотеку озвученими книгами, задовольняючи потреби читачів усіх вікових
категорій.
А як гарно проходять наші свята!.. Ось
і 6 травня члени Прилуцького осередку
зібралися вшанувати пам'ять полеглих
у роки Великої Вітчизняної та поздоровити визволителів. До нас на гостину завітали друзі – виконувач обов'язків
міського голови, секретар ради, а нині
вже мер Прилук Дмитро Барнаш, його
радник із гуманітарних питань Ігор Павлюченко і справжня українка, котра нині
живе у Франції, але не забуває дбати про
своїх земляків із обмеженими фізичними
можливостями, президент Французького
благодійного фонду «Сонце України» Любов Лардинуа. Прилуцькі утосівці добре
відомі співочими, поетичними та акторськими талантами. Тож концерти, які вони
організовують, особливо проникливі. А
тим паче, коли тема настільки велична й
зворушлива, – 69-а річниця Перемоги.
– 9 Травня – справді свято зі сльозами
на очах, – вітаючи утосівців, сказав Дмитро Барнаш. – Ми мусимо пам’ятати про
наших героїв, про безсмертний подвиг,

3

ПОВІДОМЛЕННЯ

У

Криму, який нахабно загарбала російська влада, знаходиться
Реабілітаційний центр паралімпійської та дефлімпійської підготовки
інвалідів України. Зі слів президента Національного комітету спорту
інвалідів України, процес перемовин із
залученням керівника Міжнародного
паралімпійського комітету і найвищих
посадових осіб Російської Федерації
був важким і болісним. У результаті
перемовин окупанти визнали, що
Центр є власністю Національного
комітету спорту інвалідів України. Це
підтвердили документально листом
на адресу Валерія Сушкевича. Перша група паралімпійців вирушила на
тренувальні збори до Євпаторії.
який вони здійснили, визволяючи рідну
землю. Зараз ми всі молимося, аби та
кровопролитна війна не повторилася. А
для цього слід не забувати тих, хто загинув за мир і свободу. Переконаний, що

«МИКОЛИН ЯРМАРОК».
ВИСТУПАЄ АНСАМБЛЬ «МРІЯ» – АКТИВНИЙ УЧАСНИК МІСЬКИХ ТА РАЙОННИХ ЗАХОДІВ У ПРИЛУКАХ.
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ВЕДУЧІ СВЯТА ДО ДНЯ ПЕРЕМОГИ.
ЗЛІВА НАПРАВО: ГАННА МАЙСТРЕНКО, БОГДАН МАЙСТРЕНКО.
МАРИНА ІЛЬЇНА.

ми все зробимо для того, аби ненькаУкраїна зосталася єдиною, незалежною
і соборною.
Дмитро Барнаш із Ігорем Павлюченком подарували ТПО, а також гостям
із Франції примірники часопису «Прилуки. Фортеця» і книгу «Полк Прилуцький».
Не з порожніми руками приїхала і Любов Лардинуа. Дружба між нашою ТПО
і благодійним фондом «Сонце України»
зародилася ще в грудні 2013-го. Тоді Любов Олександрівна гостювала у Прилуках і на згадку про свій візит презентувала нам маленьку статуетку – символ Парижа – Ейфелеву вежу. А ще – пообіцяла
обов'язково повернутися. І слова свого
дотримала.
– Мій тато воював, став інвалідом…
Від того, як ви доносите біль утрати
і радість Перемоги, у мене мурашки по
шкірі! – зізналася Любов Лардинуа. – Я
обіцяла приїхати до вас, і ось я тут. Мені
дуже приємно бувати у вашому колі. Я
безмежно люблю Україну і прагну всіляко
пропагувати її у Франції. Розповідала
там і про ваші таланти. Ви просто
неймовірні! Ви такі гостинні, такі добрі,
такі гарні!
Пані Любов передала прилуцьким
друзям у подарунок від Фонду сучасний ноутбук. А учасникам війни вручила
особисті презенти. До речі, дізнавшись,
що утосівцям дуже бракує Інтернету,

Дмитро Барнаш пообіцяв, що за кілька
днів він у приміщенні осередку буде. І
обіцянку свою виконав.
– Дорога наша подруго, – звернулася
голова ТПО Ніна Таран до французької
гості, – ми теж вітаємо Вас із всенародним, всесвітнім святом – Днем Перемоги. Більшої біди, ніж війна, напевно, немає. Тому так хочеться, аби ми всі
дружили і були щасливі. Минулої нашої
зустрічі я Вам говорила, що зараз ми
переживаємо не найкращі часи, і водночас переконувала, що все у нас буде гаразд. Українці дуже працелюбні, добрі
та толерантні. І я вірю, що у нас все
владнається і Ви приїжджатимете до
нас і дивуватиметеся: «Ой, як швидко
ви стали на ноги! У вас навіть краще,
ніж у Франції!»
Прилуцька ТПО і Французький фонд
«Сонце України» мають намір співпрацювати й надалі. І це величезний позитив.
Всебічну підтримку з боку міської
влади у налагодженні взаємовідносин
між міжнародними благодійними організаціями та прилуцькими осередками людей з обмеженими фізичними можливостями пообіцяв мер міста.
– Ми тільки вітатимемо благодійні
фонди, які допомагають нашим городянам, – сказав Дмитро Васильович.
Надзвичайно добре, що подібна співпраця існує. Адже це обмін досвідом,
культурними надбаннями і просто цікаве спілкування. Ми розвиватимемо
ці зв'язки, аби вони ставали ще міцнішими. Дуже багато залежить від нашої
життєвої позиції, від того, яка вона: пасивна, очікувальна, споживацька чи,
навпаки, активна, дієва. Ми обрали
останнє. І хоч різні проблеми створюють
морально-психологічне навантаження,
ми виявляємо неабияку стійкість, намагаючись жити повноцінним життям, з
гідністю долати труднощі.
Щедриться, буяє неповторною красою
наш край, красою історичних пам'яток і
мальовничої природи, красою працьовитих, щирих людей, якими по праву ми
пишаємося.
Марина ІЛЬЇНА,
член правління ТПО,
керівник театру «СТРУМ».
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ГАРАНТІЇ Й ПІЛЬГИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
Нагадуємо нашим читачам про пільги і гарантії,
що надаються інвалідам в Україні.
Кожна людина, що визнана інвалідом I, II або III групи, має право
на низку пільг і гарантій від держави.
Законом України «Про соціальну захищеність інвалідів
в Україні» встановлено пільги
залежно від групи інвалідності.
ПІЛЬГИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ I ГРУПИ:
− Безкоштовне придбання лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування за умови, що вони
отримують пенсію, що не перевищує
мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість
пенсії;
− придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків
їхньої вартості при амбулаторному
лікуванні;
− безкоштовне або на пільгових умовах
− за наявності відповідного медичного висновку щодо надання послуг з соціальнопобутового й медичного обслуговування, забезпечення технічними й іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами
пересування, зокрема кріслами-візками
з електроприводом, автомобілями, індивідуальними
пристроями,
протезами
ока, зубів, щелеп, окулярами, слуховими і голосовідтворювальними апаратами,
сурдотехнічними засобами, ендопротезами, сечо- і калоприймачами тощо;
− безкоштовне забезпечення санаторно-курортними путівками за наявності медичних показань;
− пільгове й позачергове встановлення
квартирного телефону;
− встановлення оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за погодинним
(похвилинним, посекундним) обліком їх
тривалості тільки з їхньої згоди;
− 50-відсоткова знижка вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах),
повітряного, залізничного, річкового й
автомобільного транспорту в період з
1 жовтня по 15 травня (ця пільга також
поширюється на особу, що супроводжує

інваліда І групи, але не більше одного супроводжуючого);
− безкоштовний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену й таксі), а також всіма видами приміського транспорту (ця пільга також
поширюється на особу, що супроводжує
інваліда І групи, але не більше одного супроводжуючого);
− інваліди І групи по зору із ураженням
опорно-рухового апарату і особи, що супроводжують інвалідів І групи зазначених
категорій (не більше одного супроводжуючого), мають право на безкоштовний проїзд
також у метро;
− інвалідам І групи по зору надається
право безкоштовного користування радіотрансляційною точкою;
− інваліди й родини, у яких є дітиінваліди, мають переважне право на
поліпшення житлових умов у порядку, передбаченому чинним законодавством.
ПІЛЬГИ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ II ГРУПИ:
− Безкоштовне придбання лікарських
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування за умови, що вони
отримують пенсію, що не перевищує
мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість
пенсії;
− придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їхньої вартості при амбулаторному лікуванні;
− безкоштовне або на пільгових умовах
− за наявності відповідного медичного висновку щодо надання послуг з соціальнопобутового й медичного обслуговування,
забезпечення технічними й іншими засобами (протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, зокрема кріслами-візками з

