
Консультаційний центр з питань забезпечення 

прав і свобод захисників України КОВА

Грошові  виплати
сім’ям  загиблих  

військовослужбовців 



У випадку загибелі військовослужбовця його сім’я 
має право на отримання наступних виплат: 

• невиплачена військовослужбовцю частина щомісячного 
грошового забезпечення та додаткова винагорода

• одноразова грошова допомога у зв’язку з загибеллю 
військовослужбовця

• матеріальна допомога для вирішення соціально побутових 
питань

• допомога на оздоровлення

У випадку загибелі військовослужбовця його сім’я має право на 
отримання наступних виплат: 
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Виплата даних видів грошового забезпечення здійснюється якщо має 
місце факт  неотримання військовослужбовцем частини щомісячного 
грошового забезпечення та додаткової винагороди, передбаченої 
Постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28.02.2022, що 
нараховані йому за фактичні дні несення служби, але не отримані у 
зв’язку з загибеллю. 

Право на отримання невиплаченої військовослужбовцю 
частини щомісячного грошового забезпечення та 

додаткової винагороди



Право на
матеріальну допомогу для вирішення 
соціально побутових питань та 
допомогу на оздоровлення
виникає у випадку, якщо 
військовослужбовець не скористався 
зазначеними видами допомоги у 
відповідному році. 
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❖ копія повідомлення сім’ї про смерть;

❖ копія свідоцтва про смерть;

❖ копія паспорта та ідентифікаційного коду отримувача коштів;

❖ копія документа, що підтверджує родинні відносини з загиблим:

❖ для дружини/чоловіка – свідоцтво про шлюб (витяг з державного реєстру цивільного стану);

❖ для дитини – свідоцтво про народження дитини (витяг з ДРАЦС);

❖ для батьків  - свідоцтво про народження загиблого (витяг з ДРАЦС);

❖ для опікунів чи піклувальників над дітьми військовослужбовця – рішення місцевої 
держадміністрації або суду про встановлення опіки чи піклування;

❖ для осіб, які не були членами сім’ї загиблого, але перебували на його утриманні, - рішення суду або 
нотаріально посвічений правочин, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні 
загиблого;

❖ банківські реквізити отримувача допомоги;

❖ відмова від коштів, всіх повнолітніх членів сім’ї, на користь заявника (у випадку наявності)
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Для отримання зазначених виплат (щомісячного грошового забезпечення та додаткової
винагороди, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань, допомоги
на оздоровлення) сім’я загиблого може надати відповідну заяву на ім’я командира
військової частини та документи, підтверджуючі статус члена сім’ї загиблого:



одноразова грошова допомога у розмірі 
15 000 000 грн., передбачена Постановою 
КМУ № 168 від 28.02.2022

одноразова грошова допомога внаслідок
загибелі (смерті) військовослужбовців,
військовозобов’язаних та резервістів, які
призвані на навчальні (або перевірочні) та
спеціальні збори чи для проходження служби
у військовому резерві
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Сім’я загиблого військовослужбовця має право на отримання 
одноразової грошової допомоги

Розмежування щодо виду грошової допомоги відбувається в залежності від місця 
несення служби та виконуваних обов’язків на момент загибелі Захисника або місця 

отримання поранення, що спричинило його смерть:
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• Сім’ї загиблих військовослужбовців Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного
управління розвідки Міністерства оборони, гвардії, Державної прикордонної служби, Управління
державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби
транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу
Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу
управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським, а також особам рядового і
начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які несуть службу в межах територіальних
громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні
(блокуванні), які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення
зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби) мають право на отримання одноразової
грошової допомоги у розмірі 15 000 000 грн, яка розподіляється рівними частками на всіх членів сім'ї, батьків та
утриманців загиблого (померлого).

• Тобто, для виплати зазначеної одноразової грошової допомоги визначальним є факт несення військової служби в
межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують
здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи
безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової
служби).

• ВАЖЛИВО! Виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 15 000 000 грн. здійснюється також сім’ям
військовослужбовців, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту
Батьківщини у період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).

• Територіальні громади, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій
окупації, оточенні (блокуванні), визначаються Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України, на певну дату.

Одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 грн. 



• Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати це право з
дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі військовослужбовця в період дії
військового стану, що зазначена у свідоцтві про смерть.

• Члени сім'ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста
визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до ст. 31 Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

• Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частинами членам сім’ї, батькам та
утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця.

• У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги,
передбаченої цією постановою, від її отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня
виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки розподіляються між іншими особами, які
мають право на одноразову грошову допомогу. Заява про відмову від отримання одноразової грошової
допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

• Особам, які мають право на одноразову грошову допомогу, виплата їх частки здійснюється незалежно від
реалізації такого права іншими особами.

• Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги у повному розмірі, за її отриманням
звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги
вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.
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Одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 грн.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12


Одноразова грошова допомога внаслідок загибелі (смерті) військовослужбовців, 
військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні)  та спеціальні збори 
чи для проходження служби у військовому резерві, призначається у разі:

загибелі (смерті) військовослужбовця під
час виконання ним обов’язків військової
служби або внаслідок захворювання,
пов’язаного з виконанням ним
обов’язків військової служби, або смерті
особи, звільненої з військової служби,
протягом року після звільнення її з
військової служби, якщо смерть настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, пов’язаних з виконанням
обов’язків військової служби –
у розмірі 750-кратного прожиткового
мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб на 1 січня
календарного року, в якому настала
загибель (смерть) –
станом на 2022 рік сума становить
1 860 760 грн.

смерті військовослужбовця, що
настала в період проходження ним
військової служби або внаслідок
захворювання чи нещасного випадку,
що мали місце в період проходження
ним військової служби, або смерті
особи, звільненої з військової
служби, протягом року після
звільнення її з військової служби,
якщо смерть настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, нещасного випадку,
пов’язаних із проходженням
військової служби -
у розмірі 500-кратного прожиткового
мінімуму, встановленого законом для
працездатних осіб на 1 січня
календарного року, в якому настала
загибель (смерть) –
станом на 2022 рік сума становить
1 240 500 грн.

загибелі (смерті) військовозобов’язаного

або резервіста, якого призвано на 

навчальні (або перевірочні) та спеціальні

збори чи для проходження служби у 

військовому резерві, що настала під час 

виконання обов’язків військової служби

або служби у військовому резерві -

у розмірі 500-кратного прожиткового

мінімуму, встановленого законом для 

працездатних осіб на 1 січня

календарного року, в якому настала 

загибель (смерть) -

станом на 2022 рік сума становить 

1 240 500 грн. 



Одноразова грошова допомога внаслідок загибелі (смерті) військовослужбовців, 
військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні)  та спеціальні збори 

чи для проходження служби у військовому резерві, призначається у разі:

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки військової служби, за умов, визначених Законом

України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Військовозобов’язані та резервісти вважаються такими, що

виконують обов’язки військової служби, служби у військовому резерві, за умов, визначених Законом України “Про

військовий обов’язок і військову службу” та указами Президента України.

Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є дата смерті військовослужбовця,

військовозобов’язаного та резервіста, що зазначена у свідоцтві про смерть.

Члени сім'ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста визначаються

відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до ст. 31 Закону України "Про пенсійне забезпечення

осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частинами членам сім’ї, батькам та утриманцям

загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста. Якщо одна із зазначених осіб

відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають

право на її отримання. Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально

посвідчена в установленому законодавством порядку.

* Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги по декільком нормативним

актам, то виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
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Для отримання одноразової грошової допомоги члени сім’ї військовослужбовця надають до районного 
територіального центру комплектації  та соціальної підтримки (РТЦК СП) наступні документи в 2-х примірниках 
(оригінали документів мати з собою):

❑ заява від кожного отримувача допомоги, який має бажання скористатись правом на отримання допомоги (від всіх повнолітніх: батько, 
мати, дружина, діти, а в разі наявності неповнолітніх дітей – іншого з батьків або опікунів, піклувальників дітей про виплату одноразової 
грошової допомоги (заява пишеться відповідно зразка  у РТЦК СП);

❑ копія паспорта громадянина України, посвідки на постійне місце проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідка біженця кожного 
отримувача допомоги та  копія ідентифікаційного номеру кожного отримувача допомоги;

❑ копія свідоцтва про смерть військовослужбовця;
❑ копія сповіщення сім’ї про загибель;
❑ копія документа, що підтверджує родинні відносини з загиблим:
➢ для дружини/чоловіка – свідоцтво про шлюб (витяг з державного реєстру цивільного стану);
➢ для дитини – свідоцтво про народження дитини (витяг з ДРАЦС);
➢ для батьків  - свідоцтво про народження загиблого (витяг з ДРАЦС);
➢ документ, що підтверджує опікунство військовослужбовцем над дитиною;
➢ документа, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого;
❑ банківські реквізити кожного з отримувачів допомоги (довідка з реквізитами банку отримувача коштів видана банком на А4) ;
❑ відмова від коштів всіх повнолітніх членів сім’ї на користь заявника (у випадку наявності таких осіб), що має бути нотаріально завірена;
❑ витяг з наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (видає 

військова частина);
❑ копія документу, що підтверджує виплату грошового забезпечення та винагороди військовослужбовцю: грошовий атестат та витяг з наказу про 

виплату винагороди, передбаченої Постановою КМУ № 168  на дату загибелі військовослужбовця (видає військова частина).

*Для отримання вищевказаних документів щодо проходження служби захисником заявник може як особисто звернутись до командира
військової частини з відповідною заявою, так і надати окрему заяву на начальника РТКЦ та СП з проханням “посприяти в отриманні
відповідних документів від командира частини”.



Консультаційний центр з питань забезпечення 

прав і свобод захисників України КОВА

Законодавство з питання:

• Постанова КМУ № 168 від 28.02.2022 Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та 
начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану.

• Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

• Постанова КМУ № 975 від 25.12.2013 Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без 
встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на 
навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому  резерві. 

• Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

•

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12


Орієнтовний зразок заяви щодо отримання
невиплаченої Захиснику частини щомісячного 
грошового забезпечення та додаткової винагороди

Командиру військової частини № 
Від            Прізвище, ім’я, по-батькові заявника,  

адреса, контактний телефон 

Заява

Прошу виплатити належне грошове забезпечення мого загиблого чоловіка/дружини, (сина/дочки, інший статус особи)

прізвище, ім’я, по-батькові Захисника, рік народження, який загинув дата (повідомлення № від _____), на яке він/вона мав право на

день смерті, на мій картковий рахунок (назва банку), номер розрахункового рахунку.

До заяви додаю:
копія повідомлення сім’ї про смерть;
копія паспорту та ідентифікаційного коду отримувача коштів;
копія свідоцтва про одруження;
копія свідоцтва про народження загиблого;
довідка з реквізитами банку отримувача коштів (видана банком на А4). 

_________                           ______________                  ___________________

Дата                                             підпис                             ПІП (повністю)



Орієнтовний зразок заяви щодо отримання
матеріальної допомоги 

Командиру військової частини № 

Від             Прізвище, ім’я, по-батькові заявника,  

адреса, контактний телефон 

Заява

Прошу виплатити матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань у зв’язку з загибеллю мого

чоловіка/дружини, (сина/дочки, інший статус особи) прізвище, ім’я, по-батькові Захисника, рік народження, який загинув дата

(повідомлення № від _____), на мій картковий рахунок (назва банку), номер розрахункового рахунку.

До заяви додаю:

копія повідомлення сім’ї про смерть;

копія паспорта отримувача коштів та ідентифікаційного коду отримувача коштів;

копія свідоцтва про народження загиблого;

копія свідоцтва про одруження;

довідка з реквізитами банку отримувача коштів( видана банком  на А4). 

_________                           __________                  ___________________

Дата                                      підпис                                             ПІП (повністю)



Орієнтовний зразок заяви щодо отримання
допомоги на оздоровлення

Командиру військової частини №

Від        Прізвище, ім’я, по-батькові заявника,  

адреса, контактний телефон 

Заява

Прошу виплатити допомогу на оздоровлення мого чоловіка/дружини, (сина/дочки, інший статус особи) прізвище, ім’я, по-батькові Захисника, 

рік народження, який загинув дата (повідомлення №  від _____), на мій картковий рахунок (назва банку), номер розрахункового рахунку.  

До заяви додаю:

копія повідомлення сім’ї про смерть;

копія паспорта отримувача кошті та копія ідентифікаційного коду отримувача коштів;

копія свідоцтва про народження загиблого;

копія свідоцтва про одруження;

довідка з реквізитами банку отримувача коштів( видана банком  на А4).

_________                           __________                  ___________________

Дата                                      підпис                                  ПІП (повністю)


