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Інформація Департаменту Соціальних Служб Міської Ради Мурсії щодо 

процедури надання невідкладної муніципальної фінансової допомоги та 

прожиткового мінімуму ( українською )

Криза в системі охорони здоров´я, спричинена пандемією COVID-19,  серйозно  вплинула на 

найуразливіші групи населення та сім'ї , які  через ситуацію карантину втратили   джерела 

доходів , або вони зменшились  до такого рівня, що не покривають базових потреб 

власними силами. 

У  відповідь  на  вищезгадані  ситуації  з  Департаменту  Соціальних  Служб  розробили

невідкладні адміністративні процедури  для їх вирішення: 

� Прожитковий  мінімум,  періодична  економічна  допомога,  що  надається IMAS

(Інститутом  Соціальних Справ Мурсії )

� Муніципальні економічні допомоги для надання базових соціальних потреб.

Муніципальні економічні допомоги   надаються особам або сім'ям, які через  COVID-19 не

отримують ніяких доходів,  або їх кількість  недостатня для покриття базових  витрат та не

відповідають вимогам  для отримання іншого виду допомоги чи субсидії..

Ці допомоги передбачені для придбання продуктів харчування та особистої гігієни.

Допомога надається  одноразовим платежем на сім´ю.

Ця невідкладна процедура буде діяти до кінця терміну стану тривоги.

Якщо ви перебуваєте в одній з цих обставин, ви можете:

● Зробити попередній запис  на зустріч з соціальним працівником

● Телефоном, зателефонувавши на номер 868 08 03 00, з понеділка по п'ятницю  з 

9:00 a 15:00 год.

● Через Інтернет,  онлайн  на сторінці Соціальних Служб: 

Зателефонувавши на інформаційний номер міської ради Мурсії  010 з понеділка по 

п'ятницю з  8 до 18 год

. 
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Після  отримання  заяви   з  вами  зв'яжеться  працівник  відділу  соціальної  роботи,  до

компетенції якого входить зона вашого проживання. Дзвінок може з’явитися на

вашому  телефоні як прихований дзвінок або не встановлений номер, і за ним проведуть з

вами співбесіду.

Тим людям, які з початку карантину вже здійснили попередній запис та пройшли співбесіду

не  не потрібно повторно просити зустріч з того ж питання, оскільки  запит проходить

оцінку.
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