
 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ПОЧИНАЄТЬСЯ РОЗПОДІЛ ВНЕСКУ УКРАЇНЦЯМ 

Від сьогодні до будь-якого поштового відділення зможуть відвідати понад 22 
тисячі громадян України 

 

Відсьогодні громадяни України, які мають право на отримання прожиткового 
внеску за березень-квітень, які подали заяву до 9 травня і для яких Департамент 
з питань цивільного захисту завершив усі перевірки, зможуть відвідати – лише 
після отримання повідомлення через sms - в будь-якому відділенні Poste Italiane 
у нашому районі для отримання суми. 
На загальну аудиторію близько 36 тис. осіб (з них майже 14 тис. неповнолітніх) 
нараховується 22 тис. внесків. Сплата внеску за травень місяць що з решти запитів 
відбудеться починаючи з 10 червня. «Платформа діє менше місяця, і ми невтомно 
працювали над досягненням цієї мети», – сказав керівник Департаменту 
цивільного захисту Фабріціо Курчіо. «Щоб задовольнити потреби українського 
населення, ми змогли перенести виплату перших внесків на два тижні, спочатку 
заплановані на другий тиждень червня, і ми особливо задоволені цим 
результатом. Зрозуміло, що перед обличчям цих цифр можуть виникнути певні 
критичні проблеми, але ми будемо працювати над їх вирішенням, і наш контакт-
центр доступний для всіх, хто потребує допомоги чи роз’яснень», – додає Курчіо. 
В деталях, підтримка включає внесок у розмірі 300 євро на місяць для кожного 
дорослого з України, та інтеграцію у розмірі 150 євро на місяць для кожної 
супроводжуючої дитини віком до 18 років. 
Щоб отримати грошову допомогу, достатньо зайти в будь-яке поштове відділення 
та пред’явити документ, що посвідчує особу, з яким вимагали посвідку на 
тимчасову охорону, та квитанцію про отримання заяви з Головного управління 
поліції, де вказано податковий код. У вас буде 2 місяці, щоб вилучити фінансову 
підтримку, після чого внесок буде скасовано. 
Допомога може бути подана до 30 вересня 2022 року і визнається протягом 
максимум трьох місяців, з дати зазначеної в квитанції про подання заяви про 
дозвіл на проживання; згідно з періоду між зверненням до запиту про допомогу, 
можна визнати за щомісячну плату, за двох або на всю суму. 
Корисно пам’ятати що, внесок призначений для тих, хто звернувся за посвідкою 
на проживання для тимчасового захисту, виданою Головним управлінням поліції, 
які перебувають або перебували в умовах автономного проживання, тобто у 



родичів, друзів , або приймаючі сім'ї, протягом не менше десяти днів, в протязі 
місяця. Ті, хто проживають в структурах, наданих італійською державою, не 
можуть подати заявку на отримання внеску (Cas-Центри надзвичайної допомоги 
, Sai - Система прийому та інтеграції, структури для широкого прийому, готелі 
доступні від Регіонів та  Автономних Провінцій.) 
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