
 

 

 

ANEXO 1                                                                                                                                         

SOLICITUD DE LAS AYUDAS REGULADAS EN EL RD 673/2022. 

ДОДАТОК 1                                                                                                                                                         
ЗАЯВА НА РЕГУЛЬОВАНУ ДОПОМОГУ В КД 673/2022. 

 
 
PROVINCIA QUE TRAMITA LA AYUDA:  
ПРОВІНЦІЯ ЩО ОФОРМЛЯЄ ДОПОМОГУ: 
 

  
 
DATOS PERSONALES: 
ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

Nº EXPEDIENTE DE ASILO: 
НОМЕР СПРАВИ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ: 

NIE:  

 
 

Nombre: 
Ім'я: 
  

Apellidos: 
Прізвище: 

Fecha de nacimiento: 
Дата народження: 

Sexo:  
Стать: 
 

Teléfono:  
Телефон:  
 

Correo electrónico:  
Електронна пошта: 

Fecha de empadronamiento en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía: 
Дата реєстрації в автономному співтоваристві 
Андалусія: 

Fecha de la resolución de la protección temporal: 
Fecha de emisión de la TIE: 
(Rellenar al menos una) 

Дата вирішення про тимчасовий захист: 
Дата видачі TIE: 
(Заповніть хоча б одну) 
 

Domicilio: 
Адреса: 

 

 
 
DATOS DE LOS MENORES DE EDAD A LOS QUE SE EXTIENDE LA AYUDA ECONÓMICA: 
ДАНІ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКИМ НАДАНО МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ: 
 

 

 

Nombre y Apellidos 
Ім'я та прізвище 

Fecha Nacimiento 
Дата народження 

Parentesco 
Спорідненість 

Tie / 

    

    

    

    

    



 

 

La persona solicitante declara bajo su responsabilidad: 

Заявник стверджує  під свою відповідальність:  

 Que carece de medios económicos en los términos del Reglamento por el que se regula el sistema de 

acogida en materia de protección internacional, aprobado por el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo. 

Що йому не вистачає фінансових коштів відповідно до положення, яке регулює систему прийому у 

справах міжнародного захисту, затвердженого королівським указом 220/2022 від 29 березня. 

Que NO ha solicitado esta prestación en otra comunidad autónoma. 

Що він  НЕ подавав заявку на цю допомогу в іншій автономній громаді. 

Que en el caso de haber solicitado esta prestación  en otra comunidad autónoma ha renunciado a ella o 

se ha beneficiado de ella solo durante_____ meses. 

Що у разі звернення за цією пільгою в іншому автономному співтоваристві  в минулому він 

відмовився  від неї або користувався нею лише _____ місяців. 

Que no ocupa plaza, ni obtiene recursos o medios de ninguno de los programas de la Secretaría de Estado 

de Migraciones, que forman parte del itinerario de acogida, regulado por el reglamento del sistema de 

acogida en materia de protección internacional, aprobado por el RD 220/2022, de 29 de marzo. En caso 

de que posteriormente se compruebe que está en el Sistema de Acogida de Protección Internacional, no 

sólo se le extinguirá esta ayuda, sino que la percepción de ayudas es motivo de expulsión del citado 

sistema. 

Що він не знаходиться на іншій державній програмі,не отримує ресурси чи кошти з будь-якої 

державної програми з питань міграції, яка є частиною програми тимчасового захисту,що 

регулюється правилами системи прийому з питань міжнародного захисту, затверджено РД 220 

/2022 від 29 березня. Якщо згодом буде підтверджено, що він перебуває у міжнародній системі 

прийому захисту, надання допомоги буде скасовано а він відповідно буде виключений з програми. 

Que he ocupado plaza en el sistema desde la fecha_____________hasta__________, fecha en la cuál dejó 

de beneficiarse de cualquier tipo de recurso del Sistema de Acogida de Protección Internacional. 

Що я займав місце в системі з дати _____________ до __________, дати, коли я припинив 

користуватися будь-яким типом ресурсу Системи прийому за міжнародним захистом. 

Que devolverá las ayudas directas percibidas, más el interés legal aplicable, en el caso de que 

posteriormente se demuestre que ha cobrado ayudas indebidas.  

Що він поверне отриману допомогу, а також відповідні законні відсотки, у випадку, якщо згодом 

буде доведено, що він отримував необґрунтовану допомогу.  

 



 

 

Documentos que acompañan: 

Супровідні документи: 

Solicitud debidamente cumplimentada. 

Заявка заповнена належним чином. 

Fotocopia de la Resolución de concesión del estatuto de protección temporal o de la Tarjeta de Identidad 

de Extranjero donde conste su estatuto de protección temporal. 

Ксерокопія постанови про надання статусу тимчасового захисту або Картка особи іноземця із 

зазначенням вашого статусу тимчасового захисту. 

Histórico de empadronamiento en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Запис про реєстрацію в муніципалітеті автономного співтовариства Андалусія (Прописка). 

Informe de vida laboral actualizado, durante veinte días previos a la presentación de la solicitud. 

Актуалізована трудова книжка, за двадцять днів до подачі заяви. 

Si tiene menor o menores a cargo: Fotocopia de la Resolución en la que se concede el régimen de 

protección temporal que acredite el vínculo y volante de empadronamiento colectivo con dichos 

menores. 

Якщо на вашому утриманні є неповнолітній або неповнолітні: ксерокопія постанови про надання 

статусу тимчасового захисту, що підтверджує зв’язок та листок про колективну реєстрацію з 

зазначеними неповнолітніми.. 

Que ha sido informada de que el pago de las ayudas estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria 

Що ви були повідомлені про те що виплати допомоги залежать від наявності бюджету. 

Para el pago de la ayuda directa excepcional, marcar el sistema de pago: 

Для виплати виняткової прямої допомоги вкажіть систему виплати: 

Manifestación de titularidad de la cuenta bancaria del solicitante en la que se ingresará la prestación. 

Підтвердження права на банківський рахунок заявника, на який буде виплачуватися допомога. 

Cuenta bancaria: 

Банківський рахунок: 

PAIS 

КРАЇНА 
IBAN 

COD.BANCO 

КОД БАНКУ 

COD.SUCURSAL 

КОД ФІЛІФЛУ 
DC 

Nº CUENTA 

Nº РАХУНКУ 

      



 

 

 

En caso de que no sea titular de una cuenta bancaria, aceptación de pago mediante cheques nominativos. 

Якщо у вас не має банківського рахунку, допомога надаватиметься  іменними чеками. 

 

Opto por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del 
sistema de notificaciones de la administración Junta de Andalucía y se tramite mi alta en caso de no estarlo  

Indique un correo electrónico y opcionalmente un número de teléfono móvil donde informar sobre las 
notificaciones practicadas en el sistema de notificaciones correo electrónico número teléfono 
móvil.____________________________________________ 

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de 
identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso 
del sistema y el acceso a las notificaciones en la 
dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones 
 

Я вибираю, щоб сповіщення надсилалися електронними засобами через систему сповіщень 

адміністрації Хунти де Андалусія, і моя реєстрація буде оброблена, якщо я не зареєстрований 

Вкажіть електронну пошту та, за бажанням, номер мобільного телефону, куди повідомляти про 

сповіщення, зроблені в електронній пошті системи сповіщень, номер мобільного 

телефону._____________________________________________________ 

(1) Ви повинні отримати доступ до системи сповіщень за допомогою свого електронного 
сертифіката або іншого засобу електронної ідентифікації; Детальніше про вимоги, необхідні для 
користування системою та доступу до сповіщень, можна дізнатися за адресою 
https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones 
 

 

 

Fecha y firma de la persona solicitante: 

Дата та підпис заявника: 
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