
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ПРО МАТЕРІАЛЬНІ ПОТРЕБИ ТА ДОТАЦІЇ НА ДІТЕЙ 

Тимчасовий притулок 
Хто може подати заяву? 
Громадяни України та особи, які мали міжнародний або еквівалентний 
національний захист в Україні, та члени їх сімей можуть подати заяву на 
тимчасовий притулок (якщо сім'я проживала в Україні до 24 лютого 2022 
року). 

 чоловік 

 неповнолітня дитина особи або її чоловіка 

 батько неповнолітньої дитини (тільки у випадку дитини, яка є 
громадянином України) 

 інший близький родич, який проживав в одному будинку з 
громадянином України або особою, яка отримала захист, і 
перебував на повному або частковому утриманні свого родича. 

Іноземець, який не є громадянином України, має постійне місце 
проживання на території України та не може повернутися у свою країну або 
регіон в безпечних і стабільних умовах, також може подати заяву на 
тимчасовий притулок. 
Тимчасовий притулок буде надано до 4 березня 2023 року. 
Перепустка для іноземців  
Громадянам України, яким було надано тимчасовий притулок, видається 
перепустка компетентними підрозділами управління прикордонної 
поліції та поліції у справах іноземців Президії поліції. Відповідно до 
закону про притулок їм буде видано документ про допустиме перебування 
на території Словацької Республіки із зазначенням тимчасового притулку.  
 

дотації на шкільне приладдя  
Хто подає заяву? 
Засновник школи.  
 

Хто має на це право?  
Дитина, яка відвідує останній рік дитячого садка чи початкової школи та 
проживає в сім’ї, яка отримує допомога в разі матеріальної потреби  або 
доходи сім’ї нижче прожиткового мінімуму. 

Допомога в матеріальній нужді 
Хто може звернутися за допомогою в разі матеріальної потреби?  
Іноземець з дозволеним перебуванням на території Словацької 
Республіки. 
 

Куди ви можете звернутися за допомогою в разі матеріальної потреби? 
В управління праці, соціальних справ і родини або в центр реєстрації 
великої місткості. 
 

Які документи вам потрібні? 
Довідка про надання/продовження допустимого перебування на території 
Словацької Республіки. 
 

Який обсяг допомоги при матеріальній потребі? 
Допомога в матеріальній нужді складається з базової суми та допомоги 
(допомога на захист, допомога на дитину-утриманця).  
 

Коли надається матеріальна допомога? 
Допомога в разі матеріальної потреби надається в наступному місяці після 
місяця, в якому було подано прохання про допомогу в разі матеріальної 
потреби. 
 

Допомога на харчування 
Хто має на це право?  
Діти, які відвідують дитячий сад або початкову школу і походять з сімей, 
яким надається допомога в матеріальній нужді, діти, батьки яких не 
зверталися за допомогою в матеріальній нужді та відвідують початкову 
школу або останній рік дитячого садка, в цьому випадку представник 
дитини повинен представити засновнику письмову заяву про те, що він не 
застосовує до дитини так званий збільшений податковий бонус. 
 

Хто подає заяву? 
Засновник школи або дошкільного закладу надає в УПСПіР список дітей, які 
відвідують заняття і зареєстровані на обід.  
 
 


