
Виплати на проживання 
для біженців з України
Зміни з 1 лютого 2023 року

З 1 лютого 2023 року зміниться соціальна допомога на 
харчування, одяг і доплата для приймаючої сім’ї (житловий 
компонент). Таким чином, вона краще відповідатиме 
соціальній допомозі для інших груп у Нідерландах, таких як 
шукачі притулку, власники статусу біженця та люди, які 
отримують допомогу по соціальному забезпеченню. В цьому 
інформаційному бюлетені ви зможете прочитати, що саме 
змінюється і те, як дані зміни вплинуть на вас і вашу родину.

1 Виплати на харчування (раніше 205 євро на людину) будуть залежати від 
розміру вашої родини. Чим більше людей у вашій родині, тим менша сума 
на людину: 
• Якщо ваша сім’я складається з 1 або 2 осіб, ви будете отримувати 

215,06 євро на дорослого або неповнолітнього без супроводу та 
178,36 євро на місяць на неповнолітнього.

• Якщо ваша сім’я складається з 3 осіб, ви отримуватимете 171,99 євро 
на дорослого та 142,57 євро на місяць на неповнолітнього.

• Якщо ваша сім’я складається з 4 або більше осіб, ви будете отримувати 
150,45 євро на дорослого і 124,97 євро на місяць на неповнолітнього.
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• Ви живете в муніципальному притулку? Тоді муніципалітет може 
прийняти рішення про надання вам харчування. У цьому випадку ви не 
отримуватимете грошей на їжу.

2 Сума на одяг та особисті витрати (раніше 55 євро на людину) буде 
збільшена до 56,12 євро на людину на місяць. 

3 Ви живете у приватних осіб, наприклад, у приймаючої сім’ї? Тоді ви також 
отримаєте додаткову допомогу на проживання (раніше 215 євро на 
дорослого та 55 євро на неповнолітнього) у розмірі 93 євро на людину на 
місяць.

4 З 1 лютого також зміняться правила виплат, якщо ви працюєте. Якщо 
людина у віці 18 років і старше виходить на роботу, тоді виплати на 
проживання всієї родини будуть припинені. Це також відбувається, якщо 
хтось віком від 18 років отримує допомогу від уряду Нідерландів, 
наприклад, по безробіттю або інвалідності. Робота приносить більше: ті, 
хто працюють 3 дні на тиждень за мінімальну зарплату, вже заробляють 
більше, ніж сума прожиткового мінімуму.

   Виплати на одного біженця 
на місяць

Гроші на 
харчування

Одяг Додаткова 
допомога при 
приватному 
розміщенні

Р
о

зм
ір

 с
ім

’ї

1 або 2 
людини

Дорослий або неповнолітній 
без супроводу біженець

€ 215,06 € 56,12 € 93,00

Неповнолітні € 178,36 € 56,12 € 93,00

3 людини Дорослі € 171,99 € 56,12 € 93,00

Неповнолітні € 142,57 € 56,12 € 93,00

4 або 
більше 
людей

Дорослі € 150,45 € 56,12 € 93,00

Неповнолітні € 124,97 € 56,12 € 93,00
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