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Допомога переміщеним через конфлікт в Україні 
 

Пряма матеріальна допомога особам, які користуються статусом 
тимчасового захисту як постраждалі внаслідок конфлікту в Україні 

 

 

 

 

 

 

Опис 
 

Довідковий код A261 

Опис 

Матеріальна допомога особам, що користуються статусом тимчасового захисту як 

постраждалі внаслідок конфлікту в Україні та не мають достатніх фінансових 

можливостей і проживають у Спільноті Мадрид. Ця допомога призначається для 

покриття основних потреб переміщених сімей, що перебувають у ситуації 

соціальної вразливості та не зверталися до системи прийому. Сума становить 400 

євро на місяць, вона може бути збільшена на 100 євро на кожного 

неповнолітнього на утриманні на загальний період до 6 місяців. 

 

Метою цієї допомоги є надання фінансової підтримки та захисту переміщеним 

особам на додаток до інших послуг, що надаються міністерствами Спільноти 

Мадрид, такими як охорони здоров'я, освіти та зайнятості, з метою досягнення 

їхньої соціальної інтеграції. 

 

Повідомлення: Інформацію про цю процедуру українською мовою можна 

знайти за посиланням. 

Календар заходів 
 

 

Очікується початок строку В строк В стадії розгляду Закрито

Подання заявок 

Дата початку:  29/11/2022 

Дата закінчення: 31/12/2022 

ОФОРМИТИ 

Строк подання заявок 

Дата початку: 29/11/2022 Дата закінчення:31/12/2022 



2 з 6 

 

Отримувачі та/або вимоги 
 

Отримувачі 

 

Особи, переміщені внаслідок конфлікту в Україні, які проживають у Спільноті 

Мадрид. 

Вимоги 

 

Для збереження права на отримання допомоги заявники повинні відповідати 

наступним вимогам на дату подання заяви та протягом наступних шести місяців: 

1. Отримання статусу тимчасового захисту як особа, постраждала у 

зв'язку з конфліктом в Україні. 

2. Підтвердження відсутності фінансових можливостей, тобто, Ваш 

щомісячний дохід та заробіток не перевищує індивідуальний місячний 

розмір гарантованого прожиткового мінімуму. Як доходи враховуються 

власне майно, доходи від роботи за наймом, а також будь-який вид 

отримуваної соціальної допомоги. Ця умова засвідчується за 

допомогою відповідальної декларації заявника та перевірки трудової 

діяльності у відповідних базах даних соціального страхування. 

3. Не займати місця та не отримувати ресурсів чи коштів з системи 

надзвичайних заходів Державного секретаріату у справах міграцій для 

надання допомоги переміщеним особам або в рамках будь-якої з 

програм, які є частиною процесу прийому. Ця вимога засвідчується 

відповідальною декларацією заявника на допомогу. 

4. Бути зареєстрованими як мешканці в одному з муніципальних округів 

Спільноти Мадрид. 

Документи, які мають бути подані 
 

1. Заявка Натисніть на кнопку ОФОРМИТИ, щоб перейти в зону розгляду, де 

Ви можете знайти онлайн-форму. 

2. Документи. Зазначаються документи, які необхідно надати, та дані, з 

якими може ознайомитися Спільнота Мадрид. 

Документи, що подаються разом із заявкою: 

1. Рішення про надання статусу тимчасового захисту. У разі наявності 

неповнолітніх дітей засвідчити зв'язок з неповнолітнім утриманцем у 

вигляді рішення, яким надається спільний статус тимчасового захисту та 

спільна з неповнолітнім утриманцем реєстрація за місцем проживання. 

2. Декларація про відповідальність за зразком у Додатку ІІ до формуляру, 

якою засвідчується відсутність економічних можливостей у значенні 

Положення, яким регулюється система прийому у справах про надання 

міжнародного захисту та який затверджено Королівським указом 220/2022 

від 29 березня, та якою підтверджується, що на момент подання заяви на 

виплату вони не займають місце та не отримують ресурсів або коштів в 

системі надзвичайних заходів Державного секретаріату у справах міграцій 

надання допомоги переміщеним особам або в рамках будь-якої з програм, 

що є частиною процесу прийому, врегульованого розділом II Положення, 
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яким регулюється система прийому в сфері міжнародного захисту та який 

затверджено Королівським указом 220/2022 від 29 березня.  

3. Документи, якими підтверджується законне представництво. 

Спільнота Мадрид перевірятиме, за допомогою електронних засобів, дані таких 

документів за винятком Вашого обґрунтованого заперечення (тоді Ви їх подаєте): 

1. Подат. ід. № NIF/Ід. № іноз. NIE/ Ід. картка іноз. TIE заявника та членів 

одиниці спільного проживання. 

2. Засвідчення реєстрації як мешканці в одному з муніципальних округів 

Спільноти Мадрид. 

3. Посвідчення про пенсію або соціальну допомогу. 

4. Трудова діяльність 

5. Документ, що посвідчує статус особи, яка потребує тимчасового захисту 

відповідно до Королівського указу 1325/2003 від 24 жовтня 2003 року, на 

підставі файлу послуг переміщеним особам з України Спільноти Мадрид. 

Пам'ятайте, що Ви несете відповідальність за достовірність поданих Вами 

документів. 

 

Подання заявок 
 

Цю процедуру можна здійснити електронними засобами або  особисто. Якщо Ви 

обираєте електронну подачу документів, Вам необхідно мати одну з систем 

електронного підпису, визнаних Спільнотою Мадрид. 

Щоб подати заявку, натисніть на кнопку ОФОРМИТИ, перейдіть в зону 

оформлення та виконайте наступні кроки: 

1. Підготуйте документи та/або додатки, які будете подавати разом із 

заявкою. 

2. Натисніть на кнопку ЗАПОВНИТИ та перейдіть до онлайн-формуляра. 

Якщо Ви не заповните його, ви зможете відновити його пізніше, 

звернувшись до локалізатора, який з'явиться на екрані, і який Вам 

необхідно буде зберегти. 

3. Виберіть один з цих варіантів: 

a. Подання в електронному вигляді: Натисніть ВІДПРАВИТИ НА 

РЕЄСТРАЦІЮ. На наступному екрані Ви зможете прикріпити решту 

документів, які докладаються до заявки. 

b. Особиста подача документів: натисніть ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВКУ. Ви 

маєте заповнити і роздрукувати заявку у форматі PDF і разом з 

рештою документів  надати її пізніше у відведених для цього місцях. 

В офісі 360, що знаходиться на вулиці Gran Vía 3 (Мадрид) 

розмовляють українською мовою. Для подачі потрібен запис на 

прийом. Дотримуйтесь інструкцій, як записатись на прийом. 

 

Якщо Ви обираєте електронне сповіщення як спосіб сповіщення, то блок розгляду 

буде надсилати Вам сповіщення через Система електронних повідомлень 

Спільноти Мадрид. Для цього Ви повинні мати увімкнену в цьому сервісі адресу 

https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general/guia-administracion-electronica#сповіщення
https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general/guia-administracion-electronica#сповіщення
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електронної пошти. Щоб зареєструватися, натисніть на кнопку доступ до сервісу 

NOTE. 

Після реєстрації заявки активується сервіс довідки про стан справи , за 

допомогою якого можна: 

 додавати документи та надсилати повідомлення стосовно Вашої заявки і 

 дізнаватися про стан розгляду Вашої заявки. 

З більш детальною інформацією про електронне оформлення можна 

ознайомитися за посиланням Довідник з електронного урядування. 

 

Додаткова інформація 
 

Якщо Вам потрібна інформація про цю процедуру, Ви можете зателефонувати за 

номером 900 822 833. 

Для прискорення розгляду заявки, рекомендується надати номер іноземця NIE та 

підтвердження номера банківського рахунку. Якщо Ви припуститеся помилок при 

заповненні номера NIE та номера рахунку в заявці, від Вас вимагатиметься 

виправлення заявки. 

 

Інформація яка може зацікавити 
 

Часті запитання       Завантажити 261.95 KB 

Часті запитання       Завантажити 263.09 KB 

Як записатися на прийом / Як записатися на прийом  Завантажити 1.16 MB 

 

Порядок розгляду 
 

Допомога надається безпосередньо суворо за порядком надходження у реєстрі 

до вичерпання затверджених асигнувань. 

Якщо заявка або подані документи не відповідають встановленим вимогам, 

відділ, що займається розглядом, вимагатиме від Вас усунення недоліків або 

додавання потрібних документів. Якщо Ви не зробите цього протягом десяти днів, 

буде вважатися, що Ви відкликали свою заявку до прийняття рішення. 

У разі позитивного рішення в ньому буде зазначено, що особа відповідає вимогам 

для отримання допомоги, визначено розмір допомоги та період, протягом якого 

вона має право на її отримання. 

Будь ласка, зверніть увагу, що Ви повинні повідомляти про будь-якого виду зміни 

обставин, що стали підставою для надання допомоги, протягом не більше як 10 

днів. Наприклад, якщо Ви отримуєте новий дохід і не повідомляєте про нього, це 

може означати недотримання зобов'язань щодо продовження отримання 

https://gestiona3.madrid.org/auto_login/acceso.jsf?s=NOTE&ss=PRIVADO&pass=9F6FE21F6C37B9D47C434FC195D45D84&ok=aHR0cHM6Ly9nZXN0aW9uYTMubWFkcmlkLm9yZy9ub3RlX3B1YmxpYy9pbmRleC5odG1s
https://gestiona3.madrid.org/auto_login/acceso.jsf?s=NOTE&ss=PRIVADO&pass=9F6FE21F6C37B9D47C434FC195D45D84&ok=aHR0cHM6Ly9nZXN0aW9uYTMubWFkcmlkLm9yZy9ub3RlX3B1YmxpYy9pbmRleC5odG1s
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допомоги і, у відповідних випадках, повернення отриманих Вами сум. Не 

забувайте повідомляти про будь-яку зміну у виконанні вимог Головному 

управлінню з питань інтеграції Міністерства Спільноти у справах сім'ї, молоді та 

соціальної політики. 

 

Строки та наслідки відсутності відповіді адміністрації 

Наслідок відсутності відповіді 

Відхилення 

Нормативний акт про наслідок відсутності відповіді 

Ухвала Урядової ради від 23 листопада 2022 про затвердження правил, що 

регулюють порядок безпосереднього надання матеріальної допомоги особам, що 

користуються статусом тимчасового захисту як постраждалі внаслідок конфлікту 

в Україні та не мають достатніх фінансових можливостей і проживають у Спільноті 

Мадрид, та дозвіл на витрату в розмірі  5.463.420,35 євро на 2023 рік з метою 

фінансування виплати такої допомоги особам і оголошення наявності суми для 

бюджетного асигнування на 2023 рік. 

Строк прийняття рішення 

Три місяці 

Нормативні акти 
 Ухвала Урядової ради від 23 листопада 2022 про затвердження правил, 

що регулюють порядок безпосереднього надання матеріальної допомоги 

особам, що користуються статусом тимчасового захисту як постраждалі 

внаслідок конфлікту в Україні та не мають достатніх фінансових 

можливостей і проживають у Спільноті Мадрид, та дозвіл на витрату в 

розмірі  5.463.420,35 євро на 2023 рік з метою фінансування виплати такої 

допомоги особам і оголошення наявності суми  бюджетного асигнування 

на 2023 рік (BOCM nº 283, 28 de noviembre). 

 Ухвала Урядової ради, від 23 листопада 2022 року, про затвердження 

правил, якими регулюється порядок безпосереднього надання фінансової 

допомоги особам, що користуються статусом тимчасового захисту як 

постраждалі внаслідок конфлікту Україні та не мають достатніх фінансових 

можливостей і проживають у Спільноті Мадрид, та дозвіл на витрату в 

розмірі 5.463.420,35 євро на 2023 рік з метою фінансування виплати такої 

матеріальної допомоги особам і оголошення наявності суми бюджетних 

асигнувань на 2023 рік. 

 Королівський указ 673/2022 від 1 серпня, яким регулюється безпосереднє 

надання субсидій автономним спільнотам для фінансування виплати 

прямої матеріальної допомоги особам, що користуються статусом 

тимчасового захисту як постраждалі внаслідок конфлікту в Україні і не 

мають достатніх фінансових можливостей. (Офіційний вісник BOE nº 184, 

de 2 de agosto). 

 

Відповідальний орган 
Міністерство в справах сім’ї, молоді та соціальної політики 

Заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та соціальної політики 

Генеральний директорат з питань інтеграції 
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Доступ до зони оформлення (натиснути на 

ОФОРМИТИ) 
 

 

 

 

 

Оформлення 
 

Щоб подати заявку, просто виконайте наступні кроки: 

1. Підготуйте документи та/або додатки, які будете подавати разом із 

заявкою. 

2. Натисніть на кнопку ЗАПОВНИТИ та перейдіть до онлайн-формуляра. 

Якщо Ви не заповните його, ви зможете відновити його пізніше, 

звернувшись до локалізатора, який з'явиться на екрані, і який Вам 

необхідно буде зберегти. 

3. Виберіть один з цих варіантів: 

a. Подання в електронному вигляді: Натисніть ВІДПРАВИТИ НА 

РЕЄСТРАЦІЮ. На наступному екрані Ви зможете прикріпити решту 

документів, які докладаються до заявки. 

b. Особиста подача документів: натисніть ЗАВАНТАЖИТИ ЗАЯВКУ. Ви 

маєте заповнити і роздрукувати заявку у форматі PDF і разом з 

рештою документів, подати їх в офісі 360, що знаходиться на вулиці 

Gran Vía 3 (Мадрид). Для подачі потрібен запис на прийом. 

Дотримуйтесь інструкцій, як записатись на прийом. 

 

Запит 

 

 

Перевірте свої налаштування, щоб мати можливість підписувати 

 

Додатки 
 

Запит (Додаток I)       Завантажити 0 bytes 

Зразок декларації про відповідальність (Додаток II)  Завантажити 107.5 KB 

Заявка українською мовою     Завантажити 0 bytes 

Зразок декларації про відповідальність (Додаток II) Завантажити 0 bytes 

ЗАПОВНЕННЯ 

Для документів, що повинні подаватися підписаними, 

рекомендується користуватися ел. підписом Autofirm@. 


