
• копію документа, що свідчить про причини
та обставини загибелі;

• копію свідоцтва про смерть загиблого;

• копію постанови ВЛК про встановлення 
причинного зв’язку смерті (там має бути 
вказано, що смерть пов’язана "із захистом 
Батьківщини" або "із виконанням обов’язків 
військової служби"); 

• копію свідоцтва про народження загиблого 
(для виплати допомоги батькам);

• копію свідоцтва про шлюб (для виплати 
допомоги дружині);

• копію свідоцтва про народження дитини
(для виплати дітям);

• копію рішення місцевої держадміністрації 
або суду про встановлення опіки або 
піклування над дитиною бійця (для опікунів);

• копію рішення суду або нотаріального 
правочину, що підтверджує перебування
на утриманні (для утриманців). 

! Можна звернутись до ТЦК та СП без і повного 
пакета документів. Керівник ТЦК та СП
в будь-якому випадку має зареєструвати вашу 
заяву та зобов’язаний допомогти
із витребуванням відсутніх документів.

Рішення про виплату приймають державні 
органи, які керують відповідними військовими 
формуваннями. Для бійців ЗСУ це Міноборони. 

ТЦК та СП протягом 15 днів після вашої заяви
і остаточного формування пакету документів 
направляє їх до Департаменту соцзабезпечення 
Міноборони. 

Спеціальна комісія протягом 3O днів ухвалює 
рішення про призначення допомоги або 
відмовляє. У разі відмови можна переподати 
документи або оскаржити її в суді. 

Міністр оборони України видає наказ про 
виплату допомоги. 

Кошти перераховуються на рахунки членів сім’ї 
загиблого.

Нормативна база:
Постанова КМУ від 28.O2.2O22 №168, Постанова КМУ від 
25.12.2O13 №975.
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ЯК РОДИЧАМ
ОТРИМАТИ 15 МЛН ГРН
ЗА ЗАГИБЛОГО ВОЇНА ЗСУ

І. Розмір одноразової допомоги

15 ООО ООО грн на сім’ю загиблого. 

ІІ. Хто має право на отримання

Члени сім’ї військовослужбовця, що загинув 
після оголошення воєнного стану 24.O2.2O22
(в т.ч. впродовж року після поранення, 
отриманого під час захисту Батьківщини).
До членів сім’ї відносяться батьки, один
із подружжя який не одружився вдруге, 
неповнолітні діти, утриманці загиблого.

ІІІ. Порядок розподілу коштів

Гроші розподіляються рівними частками між 
всіма членами сім’ї. Кожен отримує свою частку 
незалежно від реалізації такого права іншими 
особами. Якщо хтось із членів сім’ї відмовився 
від отримання своєї частини або протягом
3 років після загибелі воїна не реалізував
це право, частка такої особи розподіляється між 
іншими членами сім’ї. 

ІV. Процедура отримання

Отримайте від ТЦК та СП сповіщення про смерть 
захисника.
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Зверніться до ДРАЦС та оформіть свідоцтво
про смерть. 

Зверніться до командира в/ч з проханням 
надати витяг з наказу про виключення 
загиблого зі списку особового складу в/ч, 
документи про причини та обставини загибелі 
військового, витяг з особової справи про склад 
сім’ї військовослужбовця. У довідці про 
обставини загибелі має бути вказано, що смерть 
пов’язана із виконанням обов’язків військової 
служби чи із захистом Батьківщини.
Ці документи видаються після внутрішнього 
розслідування по факту загибелі, за результатом 
якого робиться витяг із наказу про результати 
розслідування.

Звернутись до найближчого ТЦК та СП і написати 
заяву про виплату одноразової грошової 
допомоги. До заяви докласти: 

• оригінал заяви кожного повнолітнього члена 
сім’ї, що має право на отримання допомоги; 

• оригінал витягу з наказу про виключення 
загиблого зі списків особового складу в/ч;

• оригінал витягу з особової справи про склад 
сім’ї військовослужбовця;

• копію сторінок паспорта отримувачів 
допомоги з пропискою;

• копію ідентифікаційних кодів отримувачів 
допомоги;
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