
 

Часті питання - FAQ 

 Передача допомоги на матеріальні потреби Міністерству праці, 

соціальних питань та  сім'ї 

1. В останні місяці я отримую допомогу від КООНПЛ (Комісії ООН з прав 
людини) і ЮНІСЕФ. Що мені потрібно зробити, щоб бути впевненим в 
тому, що уряд точно надасть мені допомогу на матеріальні потреби в 
жовтні? 

Біженці [odidenec] з України отримають SMS-повідомлення словацькою та англійською 
мовами з Центрального Управління  з питань Праці, Соціальних справ та Сім’ї  з 
рекомендованою датою відвідування Управління Праці, Соціальних справ та Сім’ї  [urad 
prace] за місцем їх проживання. Якщо ви не зможете відвідати Управління Праці, 
Соціальних справ та Сім’ї  в зазначену дату, це можна зробити до кінця вересня (біженці, 
яким Управління Праці, Соціальних справ та Сім’ї вже виплатило допомогу на 
матеріальні потреби в березні, квітні або травні, можуть його відвідати  до 7 жовтня 2022 
року).  

Якщо біженці [odidenec] з України не отримали SMS-повідомлення (наприклад, через 
відсутність даних або зміну номера телефону), але зацікавлені в отриманні допомоги на 
матеріальні потреби, вони можуть відвідати відповідне Управління Праці, Соціальних 
справ та Сім’ї  [urad prace] в будь-який час до 30 Вересня (біженці, які вже отримували 
допомогу на матеріальні потреби в березні, квітні або травні в Управлінні Праці, 
Соціальних справ та Сім’ї , можуть відвідати Бюро до 7 жовтня 2022 року).   Якщо біженці 
не звернулися до Управління праці до 7 жовтня, вони повинні зробити це якомога 
швидше і будуть включені в наступний цикл виплат. 

2. Де розташовані Управління Праці, Соціальних справ та Сім’ї? 

Будь ласка, відвідайте офіційний веб-сайт уряду, щоб знайти всі місця розташування 
Управління Праці, Соціальних справ та Сім’ї : www.upsvr.gov.sk/  

3. Хто може подати заявку на участь у програмі отримання допомоги на 
матеріальні потреби від уряду Словаччини (Міністерства праці, 
соціальних питань та сім'ї)?  

Будь-яка людина, яка потребує матеріальної допомоги, може звернутися за допомогою. 
Згідно § 2 п.1 [Закон про допомогу зв'язку з матеріальною скрутою] надзвичайна 
матеріальна ситуація - це ситуація, коли дохід членів сім'ї не досягає прожиткового 
мінімуму, і члени сім'ї не можуть забезпечити або збільшити дохід за рахунок власної 
роботи. 

Матеріальна потреба - це стан, коли дохід членів сім'ї не досягає прожиткового 
мінімуму, і члени сім'ї не могли або не можуть забезпечити або збільшити свій дохід 

http://www.upsvr.gov.sk/


 

самостійно. Мінімальні умови проживання в силу цього Закону складають: один прийом 
гарячого харчування в день, одяг і дах.    

Сім'я має право на допомогу у зв'язку з матеріальною скрутою, якщо дохід його членів 
не досягає розміру, передбаченого Законом "Про допомогу у зв'язку з матеріальною 
скрутою". Точні суми наведені нижче у відповіді на питання 5. 

 

4. Кого-небудь виключають з програми отримання матеріальної 
допомоги? 

Всім тим, хто відповідає умовам для виплати матеріальної допомоги відповідно до 
Закону про допомогу в разі матеріальної потреби, буде надана допомога.   

Право виплати допомоги в разі матеріальної потреби може бути припинено з наступних 
причин: через зміну ситуації з доходами сім'ї; через те, що член сім'ї працевлаштувався 
і його дохід перевищує суму виплат, призначених для сім'ї з точки зору цього закону; 
через від'їзд з території Словацької Республіки. 

5. Яку допомогу надає Міністерство праці, соціальних питань та  сім'ї? 

Допомога на матеріальні потреби спрямована на забезпечення основних умов 
проживання. Розмір допомоги на матеріальні потреби визначається різницею між 
сумою виплат і доходом окремих членів сім'ї.    

ДОПОМОГА З МАТЕРІАЛЬНОЇ ПОТРЕБИ:  
- індивідуальне   68,80 € 

- індивідуальне на одну дитину або максимум на чотирьох дітей 130,90 € 

- індивідуальне у випадку більш ніж чотирьох дітей  191,20 € 

- на пару без дітей   119,60 € 

- на пару з однією дитиною або максимум з чотирма дітьми 179,00 € 

- на пару з більш ніж чотирма дітьми 241,30 € 

CONTRIBUTIONS TO THE ALLOWANCE IN MATERIAL NEED  

  

  

Також можуть бути надані додаткові допомоги, такі як допомога на захист, допомога на 
активацію, допомога на дитину-утриманця та допомога на житло.  

Визначення: 

• Допомога на захист призначенa для покриття особистих витрат члена сім'ї, у якого немає 
можливості забезпечити дохід або збільшити його за рахунок власної роботи, наприклад, в 
разі раннього виходу на пенсію, інвалідності, в разі батьків-одинаків які повністю піклуються 
про дітей у віці до 31 тижня. 

• Допомога на активацію призначена для допомоги в придбанні, підтримці, 
поглибленні або розширенні знань, професійних навичок, практичного досвіду і 
навичок праці з метою зайнятості на ринку праці. 



 

• Допомога на дитину, яка перебуває на утриманні, призначена для підтримки 
виховання, освіти та загального розвитку дитини в сім'ї, яка належним чином і 
обов'язково відвідує школу. 

• Допомога на житло призначена для часткової оплати витрат, пов'язаних з 
проживанням. 

6. Чи можуть громадяни третіх країн або особи, які шукають притулку, 
постраждалі від конфлікту в Україні, подати заяву на отримання 
допомоги на матеріальні потреби? 

Так, громадяни третіх країн можуть претендувати на допомогу у зв'язку з матеріальними 
потребами. Згідно з § 1 пункту 2 Закону про допомогу в разі матеріальної потреби, Цей 
Закон застосовується до словака з постійним місцем проживання і до іноземця, який 
проживає на території Словацької Республіки відповідно до конкретного нормативного 
акту або міжнародного договору, яким пов'язана Словацька Республіка. 

Особа, яка користується особливим захистом, визначається як особа, якій було надано 
тимчасовий притулок або яка в контексті кризи звернулася з проханням про надання 
притулку або додаткового захисту і, отже, має право на отримання допомоги у разі 
матеріальної потреби. 

7. Як залежатиме грошова допомога від виконання 32-годинної 
волонтерської роботи? Які правила відбору? 

Допомога на матеріальні потреби надається переміщеним особам з України в тому ж 
обсязі і на тих же умовах, що і громадянам Словацької Республіки. Зобов'язання на 
здійснення діяльності також поширюватиметься на переміщених осіб з України, яким 
надається матеріальна допомога відповідно до Закону про допомогу у разі матеріальної 
потреби. 
 
Надання допомоги в разі матеріальної потреби обумовлено участю в заходах, якщо вони 
пропонуються у зв'язку із застосуванням § 10 абз. 3 Закону № 417/2013. Це передбачає, 
що одержувач допомоги на матеріальні потреби буде виконувати діяльність тривалістю 
32 години у формі незначних муніципальних послуг, волонтерства відповідно до 
спеціального законодавства, або у формі запобігання надзвичайній ситуації під час 
оголошення такої ситуації і після неї. Якщо одержувач допомоги на матеріальні потреби 
не дотримується цієї правової презумпції, розмір допомоги додатково зменшується на 
68,80 євро за кожного дорослого члена сім'ї, який не бере участі в пропонованому виді 
діяльності. 
 
Деякі групи людей звільнені від оплачуваної роботи, наприклад пенсіонери, батьки-
одинаки, вагітні жінки та особи, які доглядають за дитиною віком до 3 років. Ця 
процедура застосовується з місяця, наступного за місяцем, в якому вперше була надана 
матеріальна допомога. Ті, хто не отримає пропозиції, не зобов'язані будуть працювати 
протягом мінімум 32 годин на місяць. Це залежить від потреб муніципалітетів. 
 



 

Управління Праці, Соціальних справ та Сім’ї  має надати пропозицію одержувачу 
допомоги на матеріальні потреби. Однак якщо Управління Праці, Соціальних справ та 
Сім’ї  не запропонувало одержувачу будь-яку діяльність, допомога по матеріальним 
потребам буде продовжена.  
 

8. Чи буде Міністерство праці, соціальних питань та  сім'ї видавати 
школам підтвердження того, що батько отримує пільги на отримання 
безкоштовних обідів у школі? 

Субсидії на харчування надаються школам Управління Праці, Соціальних справ та Сім’ї. 
При необхідності  видається сертифікат. 

9. Яка мета декларації (офіційної письмової заяви) про незастосування 
податкових пільг? 

Декларація (офіційна письмова заява) про незастосування звільнення від сплати 
податків є підставою для отримання права на субсидію на харчування. Вона подається 
два рази на рік представнику школи, який подає заявку на отримання субсидії на 
харчування.  

10. Чи отримають законні опікуни нерідних дітей матеріальну допомогу?  

Законні представники нерідних дітей або призначені судом опікуни можуть звернутися 
в Бюро з працевлаштування за матеріальною підтримкою.   

11. Де я можу знайти більш детальну інформацію про трансферну 
вартість, яку отримає моя сім'я, і про право на отримання допомоги на 
матеріальні потреби від уряду Словаччини? 

Інформація про право на отримання допомоги на матеріальні потреби опублікована на 
веб-сайті Material Need > ÚPSVaR (gov.sk), http://www.upsvr.gov.sk/. 

12. Як довго українські сім'ї можуть отримувати допомогу від уряду?  

Надання допомоги на матеріальні потреби не обмежується часом, а виходить з того 
факту, що людина повинна перебувати в стані матеріальної потреби. 

13. Чи може працююча людина, зарплата якого нижче мінімальної 
заробітної плати, також отримати допомогу? 

Допомогу при матеріальній потребі також може отримати працююча особа, заробітна 
плата якої менше суми виплати допомоги на матеріальні потреби.   

Розмір допомоги на матеріальні потреби визначається різницею між загальною сумою 
виплат і доходом члена сім'ї та  надається в одноразовому розмірі.     



 

14. Чому дані КООНПЛ про одержувачів грошових допомог не були 
передані в Міністерство праці, соціальних питань та  сім'ї?    

КООНПЛ передає дані до Міністерства праці, соціальних питань та  сім'ї з моменту 
початку програми грошових коштів у травні 2022 року. UPVSR використовує дані, 
передані КООНПЛ для попереднього заповнення форми заяви про матеріальні потреби 
в своїй системі. 

15. Що станеться з грантом ЮНІСЕФ і МОМ по догляду за дорослими і дітьми 
з особливими потребами, такими як інвалідність або захворювання? 

ЮНІСЕФ і МОМ продовжать виплачувати допомогу по догляду до 15 Листопада 2022 
року сім'ям, зареєстрованим в КООНПЛ з особливих потреб до 15 Вересня. Про нові 
випадки слід повідомляти безпосередньо в Центр з працевлаштування, соціальних 
питань та питань сім'ї. 

16. Що робити, якщо я зареєстрований в МФЧХЧП (Міжнародної федерації 
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця) і в Червоному Хресті? Коли мені 
потрібно звернутися в Центр з працевлаштування?  

Програма екстреної грошової допомоги Червоного Хреста була розрахована на 5 
місяців. Отримавши п'яту виплату, Ви завершите участь у програмі, про що будете 
проінформовані за допомогою SMS-повідомлення. Після призупинення програми 
Червоного Хреста у Вас є можливість подати заяву на отримання допомоги у зв'язку з 
матеріальною потребою від Управління праці. Ця допомога призначена не для всіх, 
держава визначила свої критерії та умови.Зверніть увагу, що зареєструватися в 
Управлінні праці можна тільки після отримання SMS, надісланого Червоним Хрестом 
після призупинення нашої програми. Будь ласка, дотримуйтесь тільки тої інструкції, що 
міститься в SMS-повідомленні, і не відвідуйте Центр зайнятості раніше. Якщо Ви 
відвідаєте Центр зайнятості до отримання повідомлення - Вас не обслужать. Звертаємо 
увагу, що якщо Червоний Хрест виплачує допомогу за поточний місяць в тому ж місяці 
(вересневу допомогу у вересні, жовтневу - в жовтні і т.д.), то Управління праці виплачує 
допомогу за поточний місяць тільки в наступному місяці (тобто вересневу - в жовтні, 
жовтневу - в листопаді і т.д.). В рамках переходу від Червоного Хреста до Центру 
зайнятості, заявники, таким чином, будуть змушені пережити місячний період без 
доходу. На жаль, ми не можемо вплинути на графік виплати державної допомоги. 
Просимо з розумінням поставитися до цієї неузгодженості та, за можливості, 
підготуватися до ситуації, що склалася, належним чином. У разі виникнення питань, будь 
ласка, звертайтеся за телефоном Червоного Хреста 00 421 910 910 116 або пишіть на 
електронну пошту ukrajina@redcross.sk 


