
Nová aplikace pro vyřízení 
HUMANITÁRNÍ DÁVKY
Новий додаток для оформлення 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Vyřídíte vše bez 
návštěvy úřadu.

Ви все вирішите без 
відвідування офісу.

https://davkyuk.mpsv.cz/uk

З 1 вересня ми запустимо 
новий додаток, до якого можна 
увійти лише за допомогою 
електронної ідентифікації 
(наприклад, BankID).

Нові функції:
Можливість cлідкувати запит  
на будь-якому пристрої.

Відображення результату про 
призначення допомоги та її 
розмір безпосередньо в додатку.

З 8 вересня
Якщо буде потрібно щось 
доповнити або виправити,  
ви будете чітко поінформовані  
в додатку.

З 15 вересня
Ви почнете отримувати 
інформацію про статус вашого 
запиту SMS або електронною 
поштою.

Od 1. září spustíme novou  
vylepšenou aplikaci, do které 
se bude možné přihlásit pouze 
pomocí elektronické identity  
(např. BankID).

Nové funkce:
Možnost sledovat žádost  
na jakémkoliv zařízení.

Zobrazení výsledku o přiznání  
dávky a její výši přímo v aplikaci.

Od 8. září
Pokud bude potřeba něco doplnit 
nebo opravit, budete v aplikaci  
informováni.

Od 15. září
Začnete dostávat informace  
o stavu vaší žádosti SMS nebo 
e-mailem.

https://info.identitaobcana.cz/

Zřiďte si elektronickou 
identitu!

Встановіть електронну 
ідентифікацію

https://davkyuk.mpsv.cz/uk
https://info.identitaobcana.cz/


Обробка особистих даних 
можлива онлайн
https://davkyuk.mpsv.cz/

■ Іноземці з тимчасовою охороною можуть отримати грошову допомогу, яка 
 допоможе їм з оплатою основних життєвих потреб.

■ Перша допомога в розмірі 5 000 крон буде надана автоматично в перший місяць 
  всім біженцям, які мають тимчасовий захист. Допомогу можна отримати  
 неодноразово залежно від доходів і соціальних умов. У розмірі 5 000 чеських 
 крон на місяць її можна виплачувати повторно, загалом до шести разів.

■ Починаючи з сьомої дози, її розмір змінюється. Знову простежуються доходи, 
 власність і соціальні умови. Для власників тимчасового захисту від 18 років  
 - 4 620 крон (розмір відповідає прожитковому мінімуму, для дитини до 18 років  
 - 3 320 крон (збігається з сумою прожиткового мінімуму незастрахованої дитини 
 від 15 до 26 років).

■ Найшвидшої виплати дозволить рахунок, що ведеться в чеському банку.

■ Обов‘язковою умовою є фізичне перебування на території ЧР. Право на отримання  
 допомоги не поширюється на іноземців, яким безоплатно надається житло, 
 включаючи цілодобове харчування та основні засоби гігієни.

■ Розподіл пільг забезпечується Управлінням праці ЧР. Всі подробиці як чеською, 
 так і українською мовою тут. https://bit.ly/pomoc-ua

Гуманітарна допомога призначена для громадян України, 
які прибули до Чехії через військовий конфлікт

ГУМАНІТАРНА 
ДОПОМОГА


