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Статус члена сім’ї загиблого 
 

1. Хто має право на встановлення статусу члена сім’ї загиблого? 

2. Які документи необхідно подати для оформлення статусу члена сім’ї загиблого? 

3. Куди подавати документи на оформлення статусу члена сім’ї загиблого? 

4. Скільки становить одноразова грошова допомога членам сім’ї загиблого? 

5. Який порядок отримання одноразової грошової допомоги? 

6. Пільги для членів сім’ї загиблого. Які існують та як скористатися пільгами? 

7. Нормативна база 
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• утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія; 

• батьки; 

• один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; 

• діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; 

• діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; 

• діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти. 

Статус також можуть отримати члени сімей осіб які добровільно забезпечували (або добровільно 

залучалися до забезпечення) проведення АТО/ООС (у тому числі здійснювали волонтерську 

діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час забезпечення проведення та у період проведення АТО/ООС. 

 

 

 

КОГО? 

 
 
 

 
• військовослужбовців 

• резервістів 

• військовозобов’язаних 

• працівників 

• осіб рядового складу 

• осіб начальницького складу 

• Збройних Сил України 

• Нацгвардії 

• СБУ 

• Служби зовнішньої розвідки України 

• Держприкордон служби 

• Держспецтрансслужби 

• Військових прокуратур 

• МВС 

• Управління державної охорони 
• Держспецзв’язку, 

• ДСНС, 

• ДПтС, 
• Добровольчих та інших військових 

• Формувань 

• Підприємств, установ, організацій, 
• залучених в АТО/ООС 

• ДФС 
• Національної поліції України 

 
 

Які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та які загинули (померли) 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО (ООС), 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО (ООС) у період її проведення, 
під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи в районах та у період 
здійснення зазначених заходів. 

 
 

 

Хто має право на встановлення статусу члена сім’ї загиблого? 
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Куди подавати документи для оформлення статусу члена сім’ї загиблого? 

Скільки становить одноразова грошова допомога членам сім’ї загиблого? 

 

Увага! Якщо сім’я загиблого одночасно має право на отримання цієї одноразової грошової допомоги 
та одноразової грошової допомоги або компенсації, встановлених іншими законодавчими актами, 

здійснюється лише одна з таких виплат – за вибором. 

 

• заява; 

• довідка про безпосередню участь померлого в АТО (ООС); 

• свідоцтво про смерть\повідомлення про загибель (видає РАЦС за місцем проживання); 

• постанова штатної військово-лікарської комісії; 

• оригінал та копія паспорта заявника; 

• оригінал та копія ідентифікаційного коду заявника; 

• фотографія заявника розміром 3х4; 

• для дітей померлого: свідоцтво про народження заявника; 

• для батьків померлого: свідоцтво про народження померлого; 

• для дружини/чоловіка померлого: свідоцтво про одруження; 

• для дітей померлого, які не мають і не мали своїх сімей: довідка з ЖЕКу форма 3; 

• для дітей померлого, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття: довідка медико- 

соціально експертної комісії про інвалідність. 
 

 

 

 

Документи подаються до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (прописки). 
 
 

Посвідчення члена сім’ї загиблого видається безкоштовно та особисто під розписку. Неповнолітнім 
дітям посвідчення члена сім’ї загиблого не видається. Інформація про неповнолітніх дітей вноситься в 
окрему главу довідки доданої до посвідчення матері (або іншого повнолітнього члена сім’ї). В разі 
неможливості отримати посвідчення самостійно, можна уповноважити іншу особу, оформивши 
нотаріальну довіреність 

 
 

 
 

Після 24 лютого 2022 року, грошова допомога становить 15 000 000 гривень, яка розподіляється 
рівними частками на всіх отримувачів. 

АБО 

Одночасно діє стара норма законодавства: грошова допомога у розмірі 750 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб, що станом на сьогодні становить 1 806 750 гривень 

 
 
 

Які документи необхідно подати для оформлення статусу члена сім’ї загиблого? 

https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/zayava-na-vstanovlennya-statusu-chlena-sim-yi-zagiblogo.pdf
https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/dovidka-pro-uchast-v-ato.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#n310


 4 

Зібраний пакет документів треба подати до районного військкомату (для загиблих ЗСУ), до 
регіональних осередків Нацполіції або до відповідальних відомств, в яких служили загиблі особи. 

 
 

 

Усі, хто мають право на отримання матеріальної допомоги у зв’язку зі смертю 
військовослужбовця, повинні зібрати такий пакет документів: 

• заяву кожного отримувача допомоги (якщо йдеться про дитину – заяву іншого з батьків або 
опікунів); 

• витяг з наказу про виключення загиблого військовослужбовця із списків особового складу 
військової частини (видає військова частина); 

• витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця. 

Заява 

До заяви додаються копії: 

• документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця (видає 
військова частина; 

• свідоцтва про смерть (видає РАЦС за місцем проживання); 

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

• свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині/чоловікові); 

• свідоцтва про народження дитини (для виплати грошової допомоги дитині); 

• документів, що посвідчують особу; 

• реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); 

• рішення про встановлення військовослужбовцем опікунства над дитиною; 

• документа, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого; 

• постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті. 
 

 

 

Який порядок отримання одноразової грошової допомоги? 

https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/zayava-na-otrimannya-dokumentiv-dlya-ogd-chlenam-simej-zagiblih.pdf
https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/zayava-na-otrimannya-ogd-pri-invalidnosti-vtrati-vidsotka-pracezdatnosti-do-vijs-kkomatu.pdf
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Перелік пільг, якими можуть користуватися члени сім’ї загиблого 

 
Увага! Без такої довідки члени сімей загиблих НЕ зможуть скористатися пільгами у сфері 

медичного забезпечення та знижками на житлово-комунальні послуги. 

Нормативна база 

 
 

 

Для користування всіма пільгами, передбаченими чинним законодавством – обов’язкова наявність 

довідки членів сімей загиблих в АТО (ООС). 

Повна назва довідки: Довідка для членів сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення 

 
 

1. Довідка видається кожному члену сім’ї загиблого, який має право на відповідний статус 

2. Оформлює довідку військова частина на підставі наказу про виключення особи зі списків військової 

частини 

3. Районний військкомат за місцем проживання особи, яка має право на таку довідку видає особі 2 

примірники довідки 
 

 
 
 

 

 

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n45) 
 

 

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#n310) 
 

 

Постанова КМУ від 23.09.2015 р. № 740 Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку 

поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2015-%D0%BF#Text) 
 

 

Постанова КМУ від 28.02.2022 р. № 168 Про Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам 

рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text) 

Пільги для членів сім’ї загиблого. Які існують та як скористатися пільгами? 

https://mva.gov.ua/ua/veteranam/pilgi-ta-znizhki/yakimi-pilgami-koristuyutsya-chleni-simyi-zagiblogo
https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2018/06/dovidka-chlenam-sim-yi-zagiblogo.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n45
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#n310
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text
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