
 

 

Заява про надання матеріальної допомоги1 

 

Дані заявника: 

 

 

Ім’я:................................................................................................................................................... 

Прізвище: ......................................................................................................................................... 

Дата народження:................................................................................................................................ 

Громадянство:.................................................................................................................................... 

Ідентифікаційний номер: ................................................................................................................................... 

Картка іноземця з проханням отримати тимчасовий притулок 2: ................................................................ 

Підтвердження допустимого перебування з позначкою „БІЖЕНЕЦЬ“2:...................................................... 

Проживання на території Словацької республіки (контактна адреса): .......................................................  

.......................................................................................................................................................... 

Номер телефону: ............................................................................................................................... 

 

Члени родини заявника:   

 

 

Ім’я та прізвище 

Дата народження 

ідентифікаційний 

номер 

Громадянство Роботодавець 

школа 

Родинні 

відносини 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
1 Для біженців з України, яким надано тимчасовий притулок у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні 

відповідно до Закону №480/2002 Збірки законів "Про притулок та про внесення змін до деяких законів" з 

поправками та Постановою Уряду № 144 від 28.02.2022р. 
2 Вкажіть номер документа, дату, місце видачі документа. 



 

  2 

 

Спосіб оплати:  

 

 

Готівкою на адресу на території Словацької республіки (вкажіть адресу) : 

 

 ............................................................................................................................................................................ 

 

На рахунок у банку або у відділенні іноземного банку на території Словацької республіки:  

 

IBAN: ................................................................................................................................................................. 

 

 

Заява заявника:  

 

З честю заявляю, що не можу вирішити свій матеріальний стан через збройний конфлікт в Україні: 

- здійснення права власності або іншого права власності,  

- доходом, 

- пред'явлення претензій.  

Я чесно заявляю, що інформація, яку я надав, є правдивою, мені відомо про правові наслідки 

неправдивої заяви відповідно до §39 Закону №71/1967 Збірки законів "Про адміністративне 

судочинство" з поправками.  

 

Інструкція про зобов'язання вигодонабувача:  

 

Він негайно повідомляє Управління про будь-які зміни в наданні матеріальної допомоги, зокрема: 

 

- іноземцю, який звернувся з проханням про тимчасовий притулок, надано/не надано допустимий 

дозвіл на проживання з означенням „БІЖЕНЕЦЬ“, 

- зміна місця проживання на території Словацької республіки, 

- вихід на роботу, 

- лікарняний, 

- вступ дитини до школи, тощо.  

У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо надання допомоги необхідно звернутися до відповідного 

відділу праці, соціальних питань та сім’ї. Одержувач допомоги зобов’язаний довести факти, які 

запитує Управління, у строк, встановлений Управлінням на вимогу Управління. 

 

Місце та дата виготовлення: ....................................................... 

Підпис:  ..................................................................................... 

Правильність даних він порівняв з документом про проживання на території Словацької 

республіки:  

Підпис працівника управління: ....................................................................................................................... 

Дата порівняння: ............................................................................................................................................. 

 


