
Vademecum: платформа Департаменту цивільного захисту ураїнців 

Нижче наведено посилання на сайт для здійснення запиту на матеріальну допомогу: 

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/ 

УМОВИ  

• Ви вже подали заяву на дозвіл на проживання для тимчасового захисту до Головного 

управління поліції  (Questura) - Управління імміграції (Ufficio immigrazione) міста, де ви 

перебуваєте. 

(Запит на материальну допомогу можна подати до 30 вересня 2022 року). 

• Ви перебуваєте або перебували в «незалежному» житлі (не наданому структурами які 

фінансуються італійською державою та без відповідної допомоги) принаймні десять днів 

протягом місяця. 

 

Термін дії та розмір 

Матеріальна допомога становить 300 євро і надається максимум три місяці, починаючи з дати, 

зазначеної на квитанції про дозвіл на проживання для тимчасового захисту (смужка, яка видається у 

відділку поліції після фотографування та надання відбитків пальців). 

Матеріальна допомога складає 300 євро на людину на місяць на дорослого. Батькам або законному 

представнику неповнолітньої дитини віком до 18 років видається додатково 150 євро на місяць за 

кожного неповнолітнього.  

(приклад: мама/опікун + неповнолітній: 450 євро на місяць). 

Для батьків неповнолітнього: 

Якщо Ви є батьком/матір’ю неповнолітньої дитини, дані Вашої дитини вже вказані на платформі 

(вони підтягуються за Вашими даними).  

Вам залишається лише заповнити запит. 

Законний представник (опікун) неповнолітньої дітіні 

(законний опікун, який звернувся за тимчасовим захистом також для себе) 

Заповнюючи запит на допомогу на платформі, вам потрібно буде також завантажити вирок 

італійського суду, який засвідчує ваш статус як опікуна. У цьому випадку додаткові кошти на 

неповнолітніх, в яких ви є опікуном, автоматично будуть додані до вашої матеріальної допомоги.  

Якщо ви все ще очікуєте вироку від Суду, ви можете попросити матеріальну допомогу лише для себе, 

а коли ви отримаєте вирок Суду, який визнає вас опікуном, вам доведеться інтегрувати запит 

електронною поштою, додавши файл з цім рішенням у форматі PDF. 

 

Запит на матеріальну допомогу  

ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВКИ: 

codice fiscale/фіскальний номер (італійський аналог українського ІНН, що складається з літер і цифр) 

indirizzo e-mail/адреса електронної пошти 

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/


n. di cellulare/номер мобільного телефону 

Якщо під час заповнення заявки виникли технічні проблеми, ви можете зв’язатися з технічною 

підтримкою за електронною поштою: apps@protezionecivile.it.  

 

Отримати матеріальну допомогу 

Ви отримаєте SMS від Poste Italiane. З цього моменту Ви можете отримати матеріальну допомогу.  

Ви можете отримати матеріальну допомогу готівкою в будь-якому поштовому відділенні Poste 

Italiane, пред’явивши документ, що посвідчує особу (паспорт) та квитанцію про подання заяви про 

тимчасовий захист у відділення поліції, де зазначений фіскальний номер (codice fiscale ). 

Увага: з моменту отримання SMS від Poste Italiane у вас є два місяці, щоб отримати матеріальну 

допомогу. Якщо Ви не отримаєту її у цей термін, вона буде скасована. 

 


