
Ця публікація здійснена за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства 
закордонних справ Данії. Думки, висновки чи ре ко мендації належать авторам та упоряд-
никам цього видання й не обов’язково відображають погляди Міністерства закордонних 
справ Данії,  Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

сервіси надання  
безоплатної правової 
допомоги

перевірити актуальність розміщеної 
інформації з моменту друку (15.04.2022) 
та отримати більш детальні роз’яснення

виплати 
на поховання 
в умовах 
воєнного стану

ПРАВОВА ДОПОМОГА

в умовах воєнного стану



КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ  
ТА РОЗМІР ДОПОМОГИ
1.  Якщо померла застрахована особа, слід звернутися до робо-

тодавця такої особи або відділення Фонду соціаль ного страху-
вання України.

Допомога надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фон- 
ду соціального страхування України, але не менше розміру прожит-
кового мінімуму, установленого законом (ст. 28 Закону України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

2.  Якщо померлий був пенсіонером/кою, слід звернутися до най ближ-
чого сектору обслуговування громадян Пенсійного фонду України. 

Розмір допомоги — двомісячна пенсія, яку отримував пенсіонер 
на час смерті (ст. 53 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування»); якщо померлий був пенсіонером 
з числа війсь ковослужбовців, то розмір допомоги — тримісячна 
пенсія, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового міні-
муму для працездатних осіб. 

3.  Якщо померла безробітна особа, необхідно звернутися до центру 
зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку. 

Допомога на поховання у разі смерті безробітного виплачується 
особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового міні-
муму (ст. 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття»).

4.  Якщо померла особа не досягла пенсійного віку, не працювала, 
не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості 
як безробітна, слід звертатися до місцевих органів влади за 
останнім місцем проживання померлого. 

Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого само-
врядування і у різних регіонах він може бути різний.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ:
 заява про виплату допомоги на поховання;
 свідоцтво про смерть / витяг із Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян про смерть;
 документи, що посвідчують особу, котра здійснила похо-

вання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

СМЕРТЬ НА НЕПІДКОНТРОЛЬНІЙ 
ТЕРИТОРІЇ АБО В МІСЦІ 
ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
У випадку неможливості отримання документа встановленої форми 
про смерть, виданого закладом охорони здоров’я або судово-ме-
дичною установою, для отримання допомоги на поховання особи, 
яка померла на непідконтрольній території або на території, де 
ведуться бойові дії, необхідно спершу підтвердити факт смерті. 

Для цього слід звернутися до суду за місцем проживання (перебування) 
заявника із заявою про встановлення факту смерті на відповідній 
території, в якій зазначити який факт заявник просить встановити, та 
з якою метою, а також причини неможливості одержання або віднов-
лення документів, що посвідчують цей факт.
До заяви необхідно додати: 

 докази, що підтверджують викладені заявником обставини (напри-
клад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, примірник 
колективного акта про настання смерті та/або інші);

 довідку про неможливість відновлення документів (наприклад, пись-
мова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану).
Судовий збір за подання таких заяв до суду не справляється.


