
ВІЙНА В УКРАЇНІ
Тимчасовий захист для українців
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4 березня 2022 року Рада ЄС, враховуючи надзвичайний 
характер масштабів масового прибуття до ЄС 
переміщених  осіб  з України, відповідно до Ст.5 
Директиви 2001/55 ЄС, запроваджує негайний 
тимчасовий захист.

Закон відразу ж ввійшов у дію.

ВІЙНА  В УКРАЇНІ

Ph: da Flickr
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ВИЗНАНО ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА 
ТЕРИТОРІЇ ІТАЛІЇ

Бенефіціарами є

громадяни Країни, які проживали на території України до 24 лютого 2022 
року;

особи без громадянства або громадяни третіх країн та їх сім’ї, які мали 
дозвіл на проживання  або вже користувались міжнародним захистом в 
Україні до 24 лютого 2022 року.

ВІЙНА  В УКРАЇНІ
ДПРМ №883 від 31 березня 2022 року
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ДПРМ №883 від 31 березня 2022 року 

Тимчасовий захист триває один рік, починаючи з 4 березня 2022 року, з моменту 
імплементаційного рішення Ради ЄС;

За рішенням Ради ЄС захист може бути припинений, якщо ситуація в Ураїні дозволить 
безпечну та стабільну репатріацію;

Дозвіл на проживання для тимчасового захисту діє рік, він може бути автоматично 
продовжений Головним управлінням поліції на 6 місяців і потім знову на 6 місяців, 
максимум ще на один рік.

ВІЙНА  В УКРАЇНІ
ТИМЧАСОВИЙ  ЗАХИСТ

Ph: Flickr / UN Women Europe and Central Asia
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Запит подається безпосередньо в Головне 
управління поліції;

Дозвіл видається у поліцейському відділі за 
місцем проживання;

Дозвіл на проживання видається в 
електронному варіанті, безкоштовно;

Власник дозволу на 
проживання для тимчасового 
захисту може також подати запит 
про міжнародний захист відповідно з 
вимогами законодавства; 

Розгляд заяви про міжнародний захист 
буде розпочато лише після припинення дії 
тимчасового захисту.

ВІЙНА  В УКРАЇНІ
ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ
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прохач, якого виключено 
з тимчасового захисту, 
може подати заяву про 
міжнародний захист, 
таким чином запобігаючи 
видворенню з країни.

У тимчасовому захисті може бути  відмовлено, якщо 
заявник:

вчинив злочин проти миру, військовий злочин 
чи злочин проти людства або інший злочин 
неполітичного характеру за межами національної 
території до подачі заяви на отримання дозволу 
про тимчасовий захист;

Вважається небезпечним для безпеки держави 
(Ст.13 п.1 TUI).

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ
ВИПАДКИ ВІДМОВИ
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Bідразу ж після подання заяви про тимчасовий захист 
ви маєте право на реєстрацію у національій системі 
охорони здоров’я ssn (sistema sanitaria nazionale) та 
вибір сімейного лікаря/педіатра. для цього необхідно 
звернутись до територільного  санітарного управління 
(asl – azienda sanitaria locale).

Aле відразу ж по приїзду в італію, перед подачею 
заяви про тимчасовий захист, вам і вашим дітям 
гарантується безкоштовне медичне обслуговування 
шляхом реєстрації в системі охорони  здоров’я через 
код stp-( іноземець тимчасово присутній).

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ
Та система охорони здоров’я

Ph: Flickr / UN Women Europe and Central Asia
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З моменту подання заяви на отримання дозволу на 
проживання для тимчасового захисту дозволяється 
займатися трудовою діяльністю як у підпорядкованій, 
сезонній, так і в автономній формі на підставі запиту про 
тимчасовий захист до Головного управління поліції.

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ
ПРАВО НА ПРАЦЮ

Ph: Flickr / UNDP Ukraine
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Ph: Tom Parsons / Unsplash

В Італії спрощено порядок працевлаштування 
медпрацівників з України 

Ст.34 Законодавчого декрету 21/2022 передбачає 
визнання професійної кваліфікації українських 
медиків та соціально – медичних працівників. 
Тому дозволено тимчасове працевлаштування 
для медичних фахівців та соціально – медичних 
працівників , громадян України, які проживали в 
Україні до 24 лютого 2022 року;

Які зможуть працювати в державних або 
приватних медичних установах, або в соціальних 
структурах охорони  здоров’я Італії.

Вони зможуть працювати в Італії на основі 
отриманих в Україні дипломів згідно із 
спеціальними директивами та законами   ЄС.

Медичні заклади Італії зможуть тимчасово, 
на визначений термін, незважаючи на 
інші положення закону, наймати на роботу 
українських спеціалістів для обслуговування 
закладів охорони  здоров’я. Останні мають 
отримати паспорт кваліфікації для біженців.

ПРАВО НА ПРАЦЮ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ
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З моменту подання заяви на проживання для 
тимчасового захисту можливо відвідувати різні 
навчальні курси;

Неповнолітні українці шкільного віку мають право 
на освіту незалежно від місця проживання; вони 
зобов’язані зареєструватись в італійських школах 
усіх рівнів і можуть це робити в будь-яку пору року. 

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ
ПРАВО НА НАВЧАННЯ

Ph: Unsplash / CDC
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НЕПОВНОЛІТНІЙ – ЗАБОРОНА ВИДВОРЕННЯ З КРАЇНИ – СТ. 19 
ЗАКОНОДАВЧОГО ДЕКРЕТУ  286/98  

Не допускається видворення з країни іноземців віком до 18 років, за 
винятком права слідувати за видвореним батьком або опікуном;

Неповнолітні іноземці без супроводу мають право на отримання 
дозволу на проживання для неповнолітніх ( дійсний до досягнення 
ними вісімнадцяти років) лише на підставі того, що вони 
неповнолітні;

За дозволом на проживання для неповнолітніх неохідно звернутись в 
територіальний Імміграційний відділ Управління  поліції.

ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ

Ph: Flickr / Alisdare Hickson
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Суд у справах неповнолітніх може дозволити в’їзд або перебування в Італії члену 
сім’ї неповнолітнього з ряду  поважних причин щодо психо-фізичного розвитку, 
враховуючи вік і стан здоров’я неповнолітнього, який перебуває на території Італії.

Заява повинна бути подана до Територіального суду у справх неповнолітніх 
особисто батьками неповнолітнього;

Суд викликає батьків на співбесіду, отримує звіти від соціальної служби, висновок 
Прокуратури в Суді у справах неповнолітніх;

Після завершення процедури Суд ухвалює постанову про надання дозволу батькам 
неповнолітнього залишитись в Італії.

ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ
ЗАЯВА ДО СУДУ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ
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УВКБ ООН та ЮНІСЕФ звертаються до компетентних 
органів із проханням:

Гарантувати при перетині кордону негайну 
ідентифікацію та реєстрацію всіх неповнолітніх, 
втікачів з України, при цьому завжди дотримуючись 
принципу презумпції неповнолітніх;

Оперативно розпочати справу з призначення 
опікуна, забезпечення своєчасного та тимчасового 
прийому в спеціалізованих громадах відповідно до 
профілю та індивідуальних потреб;

неповнолітніх без супроводу, які приїхали 
із дорослими ( не родичі), не слід відразу ж 
автоматично розлучати з ними.

ВІЙНА  В УКРАЇНІ
 ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ                                                         
ПРАВА ЕПОВНОЛІТНІХ
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Ст. 19, п. 2 л. D-BIS -D.LGS. 286/98- ЗАБОРОНА ВИДВОРЕННЯ З КРАЇНИ

Іноземець, який перебуває у важкому психо-фізичному стані або має серйозні 
патології, підтверджені відповідною документацією, виданою державним закладом 
охорони здоров’я або лікарем, який має угоду з Національною службою охорони здоров’я, 
має право на дозвіл на проживання для лікування;

Заявка повинна бути подана до імміграційної служби поліцейської дільниці за місцем проживання;

У таких випадках квестор видає дозвіл на проживання для лікування на термін, підтверджений довідкою 
про стан здоров’я, але в будь-якому випадку не більше одного року, поновлюваний до тих пір, поки цього 
потребує стан здоров’я , дійсний лише на національній території та може бути конвертований у дозвіл на 
проживання з причин роботи.

 ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Ph: Nguyễn Hiệp / Unsplash
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Державне забезпечення широкого прийняття 
біженців.

Соціальні, волонтерські  центри, громадські, 
релігійні організації повідомляють про свою 
готовність надання послуг з прийняття та 
допомоги біженцям, що можуть бути активовані 
максимум для 15 тисяч осіб. 

Тому установам, які здійснюють масовий 
прийом , буде сплачено максимальний внесок у 
розмірі 33 євро за особу, яка отримує допомогу.

ВІЙНА  В УКРАЇНІ
Забезпечення широкого прийняття 
біженців
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Внесок за проживання біженців, які проживають 
самостійно.

Крім того, для осіб, що подали заявку на отримання 
тимчасового захисту, які розмістилися в Італії самостійно, 
постанова передбачає надання грошової допомоги в розмірі 
300 євро в місяць  на дорослого  протягом трьох місяців , та; 

за наявності неповнолітніх, додаткової грошової допомоги в 
розмірі 150 євро на кожну дитину віком до 18 років.

ВІЙНА  В УКРАЇНІ
ГРОШОВА ДОПОМОГА



НІ ВІЙНІ
ЗА МИРНУ ЄВРОПУ

Проект реалізується за підтримки благодійної організації Kids In Need of Defense (KIND). 
CILD та Progetto Diritti дякують KIND за щедру підтримку цієї ініціативи.

Рим, вія Етторе Джовенале, 79 , зона Пінєто

з понеділка по п’ятницю з 16:30 до 19:00 

тел.  06298777 - 3397925818

Неаполь, вія Санті Кваранта, 34, зона Порта Нолана

з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00

тел. 3381685921

Катанія, вія Коппола 6, зона Чентро Сторіко

вівторок та четвер з 16:00 до 19:00 

тел.3383100216 - 3450182546

Палермо, вія Гете 22, зона Чентро Сторіко

понеділок, середа, п’ятниця з 16:00 до 19:00 

тел. 3383100216 - 3450182546

Правовий Проєкт онлус
segreteria@progettodiritti.it
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