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CУМА ВИПЛАТИ

1 702 500
ГРН.

750 прожиткових
мінімумів

Ділиться рівними частками між членами сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого)

загибелі (смерті) під час 
виконання обов’язків 
військової служби 

загибелі (смерті) внаслідок 
захворювання, пов’язаного 
з виконанням обов’язків 
військової служби

смерті, яка настала протягом року після звільнення 
з військової служби, якщо вона спричинена пора-
ненням, контузією, каліцтвом, захворюванням, 
які пов’язані з виконанням обов’язків військової  
служби 

Сума може змінюватись відповідно до встановленого прожит-
кового мінімуму для працездатного населення на дату загибелі 

особи, але станом на 1 січня календарного року.
Отримати виплату можна протягом трьох років з дня виникнення такого 
права (ч.8 ст. 16-3 Закону України «Про соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей»)

УВАГА!

Якщо смерть військовослужбовця настала в період військової служби (не пов’язана з 
виконанням ним службових обов’язків), чи протягом року після звільнення з військо-

вої служби, внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’яза-
них з проходженням військової служби, або ж у разі загибелі (смерті) резервіста під час виконання 
обов’язків служби у резерві – виплачується ОГД у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму  
(1 135 000 гривень).

УВАГА!

Кошти виплачуються у разі:

Виплати членам сім’ї загиблого

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 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.

  Документів (відповідних сторінок за наявності), 
що посвідчують особу (паспорт громадянина 
України, тимчасове посвідчення громадянина 
України, посвідка на постійне проживання, 
посвідка на тимчасове проживання, посвідчення 
біженця, посвідчення особи, яка потребує 
додаткового захисту) членів сім’ї, з даними про 
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, 
до яких внесено відомості про реєстрацію місця 
проживання, та довідку про реєстрацію місця 
проживання (у разі коли відомості про реєстрацію 
місця проживання до таких документів не внесені)
Копія ідентифікаційного коду заявника

  Копія посвідчення про призначення особи 
опікуном чи піклувальником

  Реквізити банківського рахунку
  Постанова відповідної військово-лікарської комісії 
щодо встановлення причинного зв’язку смерті 
(контузії, травми або каліцтва), захворювання

3.3. Статус сім’ї загиблогоІІІ. Ветеранам
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  Заява
  Копія паспорту
  Копія ідентифікаційного 
номера платника податків

  Довідка про обставини 
травми

  Постанова ВЛК
  Довідка МСЕК

  Номер банківського 
рахунку

Завірений пакет документів подається в Департамент фінансів відповідного силового 
відомства

Департамент фінансів передає 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

Даний порядок передбачає виплату ОГД військовослужбовцям та строковикам, які отримали 
інвалідність або відсоток втрати працездатності під час проходження служби, внаслідок вико-
нання обов’язків служби, військовозобов’язаним та резервістам призваним на збори, котрі 
отримали інвалідність чи відсоток втрати працездатності, членам сімей померлих, зниклих 
безвісти. Призначення і виплата ОГД здійснюється Міноборони.

УВАГА!

Порядок виплати ОГД внаслідок поранення

Порядок виплати ОГД згідно відомчих постанов 

Перелік документів 

3.3. Статус сім’ї загиблогоІІІ. Ветеранам

Виплата ОГД членам сімей загиблих може здійснюватись за постановою КМУ від  
25 грудня 2013 р. № 975 та за постановою КМУ від 29 квітня 2016 р. № 336. 

Основні відмінності: за постановою № 975 можлива виплата за встановлений від-
соток втрати працездатності без встановлення інвалідності, за постановою № 336 

виплата передбачена добровольцям (які увійшли та не увійшли до складу офіційних силових фор-
мувань), працівникам, волонтерам, поліцейським, також сім'ям зниклих безвісти. 

Одноразова грошова допомога особам з інвалідністю 
внаслідок війни та членам сімей загиблих за 
постановою КМУ №975 від 25 грудня 2013 р.
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  заява 
  копія паспорту
  копія ідентифікаційного 
номера платника податків

  посвідчення особи з 
інвалідністю внаслідок 
війни

  довідки МСЕК про 
встановлення групи 
інвалідності

Завірений пакет документів подається міжвідомчій комісії з питань розгляду матеріалів про 
визнання учасниками бойових дій та виплати ОГД в разі загибелі або інвалідності військо-
вослужбовця та деяких інших категорій населення.

Міжвідомча комісія розглядає документи, запитує інформацію в органах, уповноваже-
них виплачувати ОГД відповідно до інших законів і в місячний строк із дня надходження 
уточненої інформації приймає рішення про призначення ОГД або рішення про відмову в 
її призначенні. Подає Мінветеранів рішення і списки осіб, щодо яких прийнято рішення, із 
зазначенням обсягу коштів, необхідних для виплати такої допомоги.

Мінветеранів не пізніше ніж через 14 робочих днів подає відповідно до Порядку використан-
ня коштів резервного фонду бюджету списки з відповідними розрахунками для виділення ко-
штів. Після прийняття КМУ рішення про виділення коштів для виплати ОГД та їх надходження 
на рахунок Мінветеранів перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань 
соціального захисту населення.

Органи соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочих дні письмово пові-
домляють осіб, зазначених у рішенні міжвідомчої комісії, про надходження такого рішення та 
необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги.

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості від-
повідно до дати подання документів.

Даний порядок передбачає виплату ОГД військовослужбовцям, резервістам, військовозо-
бов’язаним, а також добровольцям (які увійшли та не увійшли до складу офіційних силових 
формувань), працівникам, волонтерам, поліцейським та членам сімей померлих, зниклих 
безвісти.

УВАГА!

УВАГА!

Порядок виплати ОГД внаслідок поранення

Одноразова грошова допомога особам з 
інвалідністю внаслідок війни та членам сімей 

загиблих за постановою КМУ №336  
від 29 квітня 2016 р.

Перелік документів 
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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 «Про грошове забезпечення 
військовослужбовців»

Допомога на поховання

ПІДСТАВА: 

Додаткова допомога на поховання може надаватися за рішеннями органів міс-
цевого самоврядування. 

УВАГА!

Допомога на поховання надається на підставі:
  заяви (див. стр. 7);
  копії паспорта;
  копії ідентифікаційного коду;
  копії свідоцтва про смерть;
  копії документу, який підтверджує ступінь спорідненості;
  копії документу, який підтверджує участь в АТО (ООС).

11 350*
ГРН.

5 прожиткових мінімумів на дату загибелі 
військовослужбовця на проведення похорону 
і спорудження пам’ятників

*якщо смерть настала після 1 січня 2021 року
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Розмір відшкодування залежить від середніх (граничних) цін на ритуальні послуги, визначе-
ні відповідними райдержадміністраціями та виконкомами міських рад та може бути значно 
меншим від розміру реальних витрат. Окрім того, на місцевому рівні може бути встановле-
но граничний строк звернення за відшкодуванням.

УВАГА!

Право на безоплатне поховання учасників бойових 
дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

ст. 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу»
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» від 28 жовтня 2004 року №1445

Механізм фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене 
поховання визначається в установленому порядку місцевими органами виконавчої 
влади. Місцевими органами виконавчої влади можуть також визначатися комунальні 
установи, які надають ритуальні послуги визначеним категоріям безоплатно.

Для безоплатного поховання
1. Звернутися до визначених місцевим 
органом виконавчої влади ритуальних 
служб або сільського (селищного) голови 
для укладання договору-замовлення;
2. Подати наступні документи:

  копія паспорту особи, яка звертається;
  копія свідоцтва про смерть УБД, особи 
з інвалідністю внаслідок війни;
  копія посвідчення померлого, що під-
тверджує відповідний статус (з пред’яв-
ленням оригіналу)

Для відшкодування витрат за 
здійснене поховання
1. Звернутись до управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації 
або виконавчого комітету міської ради;
2. Подати наступні документи:

  заяву на проведення відшкодування 
витрат на поховання;
  копію свідоцтва про смерть УБД, по-
свідчення особи з інвалідністю внаслі-
док війни;
 розрахунково-грошові документи, що 
підтверджують вартість ритуальних по-
слуг;
  копія посвідчення померлого, що під-
тверджує відповідний статус (з пред’яв-
ленням оригіналу)
  копія документа, що підтверджує факт 
поховання особою, що звертається

Порядок реалізації пільги
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Військовому комісару 
ПІБ

(прізвище, ім’я, по батькові заявника у родовому відмінку) 
Адреса 

ЗАЯВА
 
 

 Відповідно до п.4 ст.15 Закону України «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та п.7 Постано-
ви Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення військово-
службовців» від 22.05.2000 року №829 прошу виплатити матеріальну 
допомогу на поховання мого 

(ким приходиться померлий та прізвище, ім’я, по батькові померлого)
який помер _______________________ під час проходження військової служби,
  (дата смерті)
що підтверджується доданими документами. Кошти перерахувати на рахунок  
в банку (або на карту (назва банку) № ) . 

До заяви додаю:
1. Копія паспорта, ідентифікаційного номера заявника;
2. Копія свідоцтва про смерть;
3. Копія документу, який підтверджує ступінь споріднення (наприклад свідоцтво 

про шлюб, свідоцтво про народження дитини);
4. Копія(ї) документа(ів), що підтверджують участь в антитерористичній  

операції.

 20__ року 
 (підпис)

Зразок заяви про виплату матеріальної допомоги на 
поховання


