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Правила про фінансову допомогу та додаток з усіма субсидіями 
Ви можете знайти в «Регламенті про фінансову допомогу особам, 
які мешкають в державному притулку для біженців» (фінансовий 
регламент).  

Директорат у справах іноземців (UDI) надає фінансову підтримку лише в тому випадку, 
якщо у Вас немає власних засобів до існування. Наявність у Вас доходу або майна 
означає, що Ви частково або повністю забезпечені фінансово. Тоді Ви не отримаєте 
фінансову підтримку, або сума підтримки буде зменшена відносно того, наскільки великим 
є Ваш дохід та/або майно. У разі отримання заробітної плати певного розміру Ви також 
будете зобов’язані платити за оренду. 

Повідомте нам про Ваш дохід або майно 
Щоб Директорат міг надати Вам належну фінансову підтримку, Ви повинні повідомити 
адміністрацію притулкy про Ваші  доходи або майно. Ви робите це, підписуючи цю 
самодекларацію. Ця інформація буде використана лише для розрахунку Вашої фінансової 
підтримки.  

Надайте документацію 
Коли співробітники притулку Вас попросять, то Ви повинні надати документацію про те, 
що Ви все ще відповідаєте умовам для отримання фінансової підтримки. Якщо Ви не 
надасте документацію, яку вимагає UDI, Ваша фінансова підтримка буде припиненаa.  

Ви повинні надати наступну документацію 
• копію Вашої останньої платіжної квитанції, якщо Ви маєте дохід  

• копію трудового договору, якщо Ви отримуєте заробітну плату  

• виписка з банку, що показує залишок за останній місяць, якщо у Вас є рахунок у 
норвезькому банку  

• роздруківка з податкових органів податкового розрахунку за минулий рік  

• перелік будь-яких виплат соціального страхування від Норвезької служби праці і 
соціального забезпечення (NAV) за останні 12 місяців 

Ім'я 

Прізвище 

DUF-номер 
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Самодекларація 
☐ Я розумію вміст та значення самодекларації, та мною, по мірі моїх можливостей, була

надана правдива інформація

☐ Я надав дані про наявність майна та/або доходу адміністрації притулку для біженців.
Якщо я набуду майна та/або в мене з'явиться дохід під час проживання в притулку
для біженців, я зобов’язаний повідомити про це адміністрацію притулку, а також
зібрати необхідну документацію

☐ Я усвідомлюю, що на мене може бути подана заява в поліцію, якщо я свідомо надам
недостовірні дані або приховаю інформацію про свої доходи та/або майно

☐ Я знаю, що сума фінансової допомоги може бути зменшеною або втрачена, якщо я
надам недостовірні дані або приховаю інформацію про стан доходів та/або майна

Дата Підпис шукача притулку Підпис представника 
адміністрації притулку для 
біженців  
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