Виплати членам сім’ї загиблого
CУМА
ВИПЛАТИ

1 200 000 УВАГА!

Сума може мінятися відповідно до встановленого прожиткового
мінімуму для працездатного населення на дату загибелі особи.

ГРН.
750 прожиткових
мінімумів

Ділиться рівними частками між членами сім’ї, батьками та утриманцями загиблого
(померлого)

Кошти виплачуються у разі загибелі (смерті),
яка настала внаслідок:

виконання обов’язків
військової служби

захворювання,
пов’язаного з виконанням
військової служби

виконання обов’язків
служби під час навчальних/
спеціальних зборів

захворювання
під час проходження
військової служби

Документи для виплати одноразової грошової допомоги
Заява кожного повнолітнього члена сім’ї, в разі наявності неповнолітніх дітей – одного з батьків
(Зразок заяви є у військкоматі)
Копія свідоцтва про смерть (видає РАЦС за місцем проживання)
Витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) зі списків особового складу військової частини
(Видає військова частина)
Висновок ВЛК про причинний зв’язок загибелі (смерті) військовослужбовця/лікарське свідоцтво про
смерть/акт спеціального розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком
Витяг із особової справи про склад сім’ї (видає військова частина)
Копія про склад сім’ї з ЖЕКу, сільської/селищної ради
Копія свідоцтва про шлюб (для виплати допомоги дружині/чоловікові)
Копія свідоцтва про народження дітей (для виплати допомоги дітям)
Копія свідоцтва про народження померлого (для виплати допомоги батькам)
Довідка про перебування на утриманні у загиблого (померлого) утриманців
Копія паспорту заявника
Копія ідентифікаційного коду заявника
Копія посвідчення про призначення особи опікуном чи піклувальником
Реквізити банківського рахунку
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Порядок виплати ОГД згідно відомчих постанов
Зібраний пакет документів подається до районного військкомату (для загиблих ЗСУ), до регіональних
осередків Нацполіції або до відповідних відомств, в яких служили загиблі особи

Завірений пакет документів передається в Департамент фінансів відповідного силового відомства

Департамент фінансів передає перевірені документи на розгляд Комісії з призначення ОГД

Комісія надає рекомендації керівнику відомства щодо рішення про призначення ОГД

Керівник відомства приймає рішення про призначення ОГД та перерахування коштів

Визначена рішенням керівника відомства сума перераховується на рахунок заявника

УВАГА!
Документи можуть подаватися на розгляд Міжвідомчої комісії згідно постанови КМУ №336: Комісія перевіряє відомості
заявника через силові відомства та передає протокол рішення для виплати.
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Допомога на поховання

8420
ГРН.

ПІДСТАВА:

на проведення похорону
і спорудження пам’ятників
(5 прожиткових мінмімумів)

виплата сім’ї
та батькам

п. 4 ст. 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей»
п.7 Постанови КМУ №829 від 22.05.2000 р. «Про грошове забезпечення
військовослужбовців»

УВАГА!

Додаткова допомога на поховання може надаватися за рішеннями органів місцевого самоврядування.

Допомога на поховання надається на підставі:
заяви;
копії паспорта;
копії ідентифікаційного коду;
копії свідоцтва про смерть;
копії документу, що підтверджує ступінь спорідненості;
копії документу, який підтверджує участь в антитерористичній операції.
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Обласні військкомати
Вінницький ОВК

21036, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, 31

(0432) 66‑11‑25

Волинський ОВК

43008, м. Луцьк, вул. Теремнівська, 85

(0332) 25‑21‑52

Дніпропетровський ОВК

49006, м. Дніпро, вул. Шмідта, 16

(056) 770‑80‑94

Житомирський ОВК

10001, м. Житомир, вул. Параджанова, 4

(0412) 47‑37‑15

Закарпатський ОВК

88015, м. Ужгород, вул. Бородіна, 22

(03122) 2‑06‑73

Запорізький ОВК

69063, м. Запоріжжя, пров. Тихий, 7

(061) 764‑12‑18

Івано-Франківський ОВК

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Довженко, 21

(067) 340-68-51
(0342) 55-55-73

Кіровоградський ОВК

25006, м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 17/19

(0522) 24‑94‑28

Київський МВК

04112, м. Київ, вул. Шамрила, 19

(044) 456‑53‑29

Київський ОВК

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 59

(044) 484‑62‑59

Львівський ОВК

79000, м. Львів, вул. І. Франка, 25

(032) 260‑26‑44

Миколаївський ОВК

54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 33

(0512) 37‑54‑54

Одеський ОВК

65014, м. Одеса, вул. Канатна, 35

(048) 783‑38‑10

Полтавський ОВК

36000 м. Полтава, вул. Шевченка, 78а,

(05322) 2‑29‑96

Рівненський ОВК

33023, м. Рівне, вул. Грабник, 4

(0362) 62‑08‑57

Сумський ОВК

40030, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 30

(0542) 63‑28‑24

Тернопільський ОВК

46000, м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 2

(0352) 25‑09‑83

Харківський ОВК

61000, м. Харків, вул. Коцарська, 56

(067) 415‑90‑23

Херсонський ОВК

73000, м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 21

(0552) 22‑96‑88
(0552) 22‑43‑73

Хмельницький ОВК

29000, м. Хмельницький, вул. Театральна, 64

(0382) 72‑05‑13
(067) 768‑95‑54

Черкаський ОВК

18000, м. Черкаси, вул. Хоменка, 19

(0472) 36‑01‑21

Чернігівський ОВК

14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 68

(04622) 3‑10‑07

Чернівецький ОВК

58000, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 32

(0372) 55‑28‑32

БЕЗКОШТОВНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЮРИСТІВ ГО “ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

0 800 308 100
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