Зателефонувати до поліції (102) та повідомити таку інформацію:
1) Про факт та час настання смерті (або виявлення тіла померлої особи);
2) Адресу, за якою сталася смерть (чи виявлено тіло);
3) Прізвище, ім’я та по батькові померлої особи, дату її народження;
4) Прізвище, ім’я та по батькові особи, що повідомляє.

ЛЮДИНА ПОМЕРЛА
ВДОМА

Зачекати на приїзд дільничного інспектора поліції та медичного працівника.
УВАГА! До приїзду поліції забороняється порушувати обстановку за місцезнаходженням тіла, переміщати його
Дії дільничного інспектора поліції:
1) Оглядає тіло померлої особи та ідентифікує її;
2) З’ясовує обставини настання смерті та/або виявлення тіла.
Дії медичного працівника:
1) Констатує факт настання смерті;
2) Проводить зовнішній огляд тіла померлої особи на наявність тілесних ушкоджень;
3) Вивчає наявну медичну документацію померлого.

За результатами сумісного огляду тіла та приміщення, з’ясування обставин настання смерті та виявлення тіла померлої особи дільничний
інспектор поліції та медичний працівник доходять спільної згоди про ймовірні причини настання смерті:
Смерть природна
(ознак насильницької смерті не виявлено)
Смерть з природніх причин, яка настала в приміщенні (усіх його
складових частинах), яке знаходиться у власності або користуванні
особи (за винятком санаторно-курортних закладів та готелів), а
також на присадибній земельній ділянці, прилеглій до приватного
будинку

Дільничний інспектор поліції :
складає
Висновок
про
ненасильницький характер смерті
особи за місцем проживання

Медичний працівник:
складає Довідку про факт
встановлення смерті

Тіло померлої особи (за бажанням
родичів) транспортується в морг
територіального лікувального закладу
транспортом «Служба 0034»
Родичі (близькі) померлої особи мають
звернутися
до
поліклініки
територіального лікувального закладу з
паспортом померлої особи, Довідкою
про факт встановлення смерті та наявною
медичною
документацією
для
отримання лікарського свідоцтва про
смерть
За наявності змістовної медичної документації та динамічного
спостереження померлого лікарем, що відображено в наявній
медичній документації, лікарське свідоцтво про смерть може
бути видано лікарем поліклініки на підставі записів в медичній
документації БЕЗ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО РОЗТИНУ
За відсутності медичної документації та динамічного
спостереження померлого лікарем, при смерті осіб
працездатного віку, у випадках не уточнених чи не
підтверджених захворювань лікарське свідоцтво про смерть
видається лікарем патологоанатомом за результатами
ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО РОЗТИНУ

Тіло видається з моргу для поховання за наявності
лікарського свідоцтва про смерть

Смерть підозріла на
насильницьку

Смерть
насильницька

Сукупність обставин, які дають підстави вважати, що смерть людини могла настати внаслідок
механічних ушкоджень (дія тупих предметів, падіння з висоти, дія гострих предметів,
вогнепальної зброї), асфіксії, дії крайніх температур, електричного струму, променевої енергії,
низького та високого атмосферного тиску, отруєнь тощо, зокрема раптова смерть, за
нез’ясованих обставин, за наявності тілесних ушкоджень.

Дільничний інспектор поліції:
викликає слідчо-оперативну групу
та чергового судово-медичного
експерта

Тіло транспортується в морг
КЗ “Чернігівське обласне бюро
судово-медичної
експертизи”
транспортом «Служба 0034»

Постанова про призначення судово-медичної експертизи
за поданням слідчого надається судом

Лікарське свідоцтво про смерть видається
лікарем судово-медичним експертом за
результатами СУДОВО-МЕДИЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ
Родичі (близькі) померлої особи мають звернутися
до прокуратури за Дозволом на поховання

Тіло видається з моргу для поховання за
наявності лікарського свідоцтва про
смерть та дозволу прокурора

