7. Зміна стану
Отримувач має повідомити
компетентне територіальне управління
Французького бюро імміграції та
інтеграції (ФБІІ) про будь-яку зміну
особистого та сімейного стану
(народження, возз’єднання родини,
розлучення та інше).
Він зобов’язаний повідомити ФБІІ про
зміну власних доходів та будь-яку
професійну діяльність.

Всі додаткові відомості щодо тимчасового
захисту доступні на веб-сайті Міністерства
внутрішніх справ:
https://www.interieur.gouv.fr

Всі додаткові відомості щодо ДШП
доступні на веб-сайті ФБІІ: www.ofii.fr

ДШП

8. Порядок виплати допомоги для
шукача притулку (ДШП)

ДОПОМОГА ДЛЯ ШУКАЧА ПРИТУЛКУ

Щомісяця ДШП виплачується на особисту
платіжну картку, видану ФБІІ особисто шукачу
притулку.

Отримувачі Тимчасового
Захисту

Увага! Одержувач має використовувати свою
особисту картку тільки після активації, щоб
уникнути блокування картки.
Додаткова інформація викладена в листі, що
додається до картки.

Будь-які питання щодо використання такої
особистої платіжної картки отримувач може
задати за телефоном 05 32 09 10 10.
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Перша виплата здійснюється в термін від 20 до
35 днів. Одержувач виплати отримує СМС на
свій мобільний телефон з повідомленням про
поповнення своєї картки.

1. Що таке тимчасовий захист?

Тимчасовий захист – це
надзвичайний механізм,
запроваджений рішенням Ради
Європейського Союзу. Він
спрямований на захист масово
переміщених осіб із третьої країни,
що не можуть повернутися на
безпечних та довгострокових умовах.
Визнання статусу особи з тимчасовим захистом
є підставою для надання префектурою
тимчасового дозволу на перебування на строк
шість місяців з відміткою «отримувач
тимчасового захисту». Такий дозвіл
подовжується по мірі подовження строку
захисту.

3. Які умови для отримання ДШП особами з
тимчасовим захистом?
Щоб отримувати ДШП особа з
тимчасовим захистом має відповідати
наступним умовам:
 мати тимчасовий дозвіл на перебування з дійсним
строком дії з відміткою «отримувач тимчасового
захисту»;
 мати повних 18 років;
 мати щомісячний дохід менше суми мінімального
доходу (RSA).

4. Сума допомоги

Статус особи з тимчасовим захистом надає
певний ряд прав, зокрема, право на отримання
допомоги для шукача притулку.

ДШП виплачується отримувачу
щомісяця за шкалою, яка враховує:
• його доходи та доходи його
родини;
• його тип житла;
• кількість відповідних дорослих осіб
та дітей на утриманні

2. Куди подавати запит на отримання
ДШП ?
Особа з тимчасовим захистом подає
запит на отримання ДШП:
• після отримання тимчасового дозволу
на перебування, у відділення ФБІІ в
префектурі;
• або у надзвичайному порядку в
компетентне територіальне управління
ФБІІ. Координати територіальних
управлінь ФБІІ доступні на сайті:
https://www.ofii.fr/ou-nous-trouver/

Суми ДШП залежно від складу сім’ї

Склад сім’ї Сума на день Склад сім’ї
1 особа
6,80 €
6 осіб
2 особи
10,20 €
7 осіб

Сума на
день
23,80 €
27,20 €

3 особи
4 особи

13,60 €
17,00 €

8 осіб
9 осіб

30,60 €
34,00 €

5 осіб

20,40 €

10 осіб

37,40 €

Кожній дорослій особі додатково виплачується
денна сума в розмірі 7.40 €.

5. Термін виплати ДШП
ДШП виплачується особі з тимчасовим
захистом до:
• дати закінчення строку дії дозволу
на перебування, виданого у
виконання статті L.581-3 Кодексу
про в’їзд та перебування іноземців
та про право на притулок;
• кінця тимчасового захисту згідно з
рішенням Ради ЄС;
• отримання іншого дозволу на
перебування.
Увага! Щоб запобігти припиненню виплат,
обов’язково треба надати ФБІІ підтвердження
подовження тимчасового дозволу на
перебування.

6. Документи, які треба надати при
поданні запиту про отримання ДШП:
• тимчасовий дозвіл на перебування
(ТДП) з відміткою «отримувач
тимчасового захисту» з дійсним строком
дії, виданий префектурою;
• посвідчення особистості, на
підставі якого виданий ТДП;
• будь-який інший документ, що
підтверджує доходи особи та склад
родини.

