
 

 

 

 Nanterre, le 03/08/2022 

 

адміністративна справа 

1) Щодо неповнолітніх без супроводу 

Неповнолітнім не потрібен документ для підтвердження законності їхнього перебування на 
території Франції. 

Неповнолітній у супроводі особи, яка не є його законним представником 

Як тільки неповнолітній та його супутники прибувають, за відсутності статусу законного 
представника, Рада департаменту проводить негайну оцінку, щоб оцінити, чи існує ризик для 
неповнолітнього залишатися в присутності або супроводжуючих дорослих. У цьому випадку 
Рада департаменту звертається до судді у справах дітей. 

Якщо немає ризику, неповнолітній залишається вдома зі своїм супутником(ами). Три можливі 
сценарії:  

- або прийом продовжується в стабільній та добровільній адміністративній структурі. У 
цьому випадку служби у справах дітей підписують договір із третьою особою.  

- особа, яка супроводжує, просить бути надійною третьою стороною, і Служба соціальної 
допомоги дитинству (ASE) розглядає це прохання, щоб передати його судді у справах 
неповнолітніх.  

- супроводжуюча особа делегує батьківські повноваження судді сімейного суду. 

Неповнолітній без супроводу 

Неповнолітній, який прибув сам, без супроводу, опікується Департаментською радою та 
поміщається в притулок. Рада департаменту визначає потреби неповнолітнього, зокрема, 
оцінюючи ізоляцію, а не меншість. 

У приймальних пунктах охорони матері та дитинства (Protection Maternelle et Infantile : PMI) 
надаються консультації та догляд за неповнолітніми. Переміщені особи з України можуть 
дізнатися більше на сайті www.soliguide.fr  

2) Щодо продовження дозволу на проживання, за винятком « protection temporaire » 

Громадяни України, які мають дозвіл на проживання у Франції, термін дії якого закінчився або 
закінчується, повинні подати заяву на продовження цього дозволу. 

Іноземці, які перебували в Україні на легальному становищі, зможуть скористатися 
адміністративним супроводом. 

Іноземні громадяни, які бажають отримати дозвіл на проживання із зазначенням «студент», 
щоб продовжити навчання на території Франції, повинні бути зареєстровані у вищому 
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навчальному закладі, а навчання має бути кваліфікаційним. Їм також доведеться довести, що 
вони щомісяця отримують кошти в мінімальній сумі 615 євро. 

 

Права, надані « protection temporaire » у Франції 

• дозвіл на тимчасове проживання на території Франції терміном на 6 місяців, з можливістю 
продовження, із зазначенням «protection temporaire »;  

• Виплата допомоги шукачу притулку (ADA) через OFII;  

• дозвіл на здійснення професійної діяльності за умови наявності дозволу на роботу;  

• Доступ до медичної допомоги через CPAM Nanterre;  

• навчання неповнолітніх дітей;  

• Виплата індивідуальної житлової допомоги (APL) через CAF. 

1) Допомога шукачу притулку (ADA) 

Отримання допомоги шукачу притулку 

APS надає щомісячну матеріальну допомогу, розмір якої розраховується відповідно до складу 
сім’ї та матеріальних можливостей її власника. Він має форму платіжної картки ADA та 
отримується під час зустрічі з OFII. 

Поновлення прав на допомогу шукачу притулку (ADA) 

Під час прийому в префектурі громадянам України буде надано форму заяви про продовження 
прав ADA, встановлену OFII. Громадяни України мають заповнити цю форму та надіслати 
якомога швидше разом із необхідними підтверджуючими документами до територіального 
управління OFII виключно електронними засобами ( ukraine-ada-montrouge@ofii.fr ) або 
поштою (221, avenue Pierre Brossolette, 92120 Montrouge). Таким чином громадянам України не 
доведеться звертатися до кас OFII. 

Важливо надіслати цю форму швидко, оскільки OFII бажає мати період принаймні один 
тиждень до закінчення терміну дії APS, щоб продовжити права на ADA достроково та уникнути 
будь-яких перерв у виплаті ADA. 

2) Персональна житлова допомога (APL) 

Переміщені особи з України можуть скористатися індивідуальною житловою допомогою (APL), 
що надається CAF, залежно від ресурсів, географічного розташування та складу сім’ї. Щоб 
дізнатися, які підтверджуючі документи потрібно подати для цього запиту, переселенці з 
України можуть звернутися до повідомлення, надісланого Caf електронною поштою або 
поштою, де детально описано процедури. (додаток 3) 

3) сімейні допомоги 

Переміщені особи з України можуть скористатися сімейними допомогами в певних ситуаціях: 
сімейна допомога, допомога при народженні дитини, базова допомога, допомога на освіту для 
дітей-інвалідів та допомога на утримання сім’ї.  
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Ці права доступні за умови, що перебування дітей урегульовано, за винятком певних особливих 
ситуацій.  

Щоб дізнатися, які документи мають бути передані відповідно до запиту, переселенці з України 
можуть звернутися до повідомлення, надісланого Caf електронною поштою або поштою, де 
детально описуються процедури. Усі ці супровідні документи слід надсилати на адресу: 
transmettreundocument.caf92@info-caf.fr . 

З будь-яким запитом про запис на прийом у складних ситуаціях, питаннях, пов’язаних із 
вивченням прав чи ходом розгляду запиту, переселенці з України можуть надсилати 
повідомлення на адресу: caf92-ukraine@caf.fr  

4) Дозвіл на роботу 

APS дає можливість автоматично отримати дозвіл на роботу без будь-яких особливих 
формальностей. 

5) водійські права 

Бенефіціари APS можуть керувати територією Франції з дійсним українським посвідченням 
водія. 

Житло (додаток 4) 

1) Орієнтація за межами Ile-de-France 

Оскільки кількість житла в Ile-de-France обмежена, регіональна префектура організовує поїздки 
до міст середнього розміру в інших регіонах, які можуть прийняти та інтегрувати зацікавлених 
людей, зокрема, їхній доступ до житла.  

Першу пропозицію щодо орієнтації на підходяще житло за межами Іль-де-Франс можна 
зробити родині не пізніше ніж за день до від’їзду. Потім переміщених осіб супроводжуватимуть 
у цій поїздці до місця призначення та приймальної структури. 

Таким чином, переміщені особи з України, які зараз розміщені в Іle-de-France, можуть бути 
перенаправлені до регіонів Normandie, Centre-Val de Loire, Bretagne, Pays de la Loire і Grand Est, 
у містах середнього розміру з житлом. Окрім доступного житла, ці міста пропонують 
можливості працевлаштування та освіти. 

Переміщені особи, які відмовляються від двох пропозицій переорієнтації або переселення до 
нових місць призначення за межами Ile-de-France, будуть повідомлені про припинення 
управління їхнім колективним житлом державними органами. Однак інші заплановані 
допоміжні засоби (ADA, APL тощо) залишатимуться в силі.  

Ця процедура ідентична для людей, які проживають із сім’єю, вони не матимуть жодних інших 
пропозицій, крім перших двох. 

Зміна департаменту не призводить до втрати допомоги чи індивідуального спостереження з 
боку державних служб: файли Pôle Emploi, CAF або CPAM стежать за переміщеними особами 
з України з одного департаменту до іншого. 

2) Направлення в екстрене житло 

Для людей, що нещодавно прибули до Франції, «Accueil Ukraine» для українських біженців було 
створено на 15 avenue Ernest Renan, 15e arrondissement : метро Porte de Versailles (лінія 12 – 
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трамвай 2 та 3a) і працює з понеділка по п’ятницю. з 9.00 до 18.00, а у вихідні та святкові дні з 
13.00 до 18.00. 

Для людей, які раніше прибули до відділу та чиє рішення щодо розміщення закінчилося, 
доступна спеціальна адреса електронної пошти, щоб надати всю необхідну допомогу: 
soutienhebergementukraine@siao92.fr . 

Шкільна та вища освіта (додаток 5) 

1) навчання в школі 

Усі діти віком від 3 до 16 років, які знаходяться на території, мають доступ до освіти, а діти 
віком від 16 до 18 років – обов’язкові до навчання.  

Прийом дітей у дитячі та початкові класи  

Реєстрація дітей у школах є компетенцією мера муніципалітету. Щоб записати дитину до 
дитячого садка чи початкової школи, незалежно від того, франкомовна мова чи ні, ви повинні 
звернутися до шкільного відділу мерії.  

Прийом дітей в коледжі та ліцеї 

Якщо дитині від 11 до 18 років, зверніться до інформаційно-орієнтаційного центру (ІО) сектору. 
Шкільний звіт та освітня оцінка визначатимуть освітню орієнтацію дитини.  

Після цієї співбесіди національні служби освіти розподілять дитину до школи.  

Батьки, які бажають поставити запитання щодо навчання своїх дітей, можуть надіслати листа на 
електронну адресу: cellule.ukraine@ac-versailles.fr або зателефонувати за номером 
01.30.83.42.02. 

2) Вища освіта 

Студенти, які користуються програмою APS, прийматимуть у вищих навчальних закладах. (Див. 
розділ ВНЖ)  

З питаннями щодо житла, фінансової допомоги та психологічної підтримки зверніться до веб-
сайту CROUS: https://www.etudiant.gouv.fr/fr/les-crous-1984 

Вони можуть подати заявку на реєстрацію у французьких вищих навчальних закладах, 
звернувшись до агентства Campus France: ukraine@campusfrance.org .  

Після заповнення форми заклади зв’язуються з ними, щоб запропонувати студентам курси, 
адаптовані до їхньої ситуації, і, отже, розглянути можливість їх реєстрації на навчальний рік. 

Після вступу до закладу студенти можуть робити кроки безпосередньо за допомогою CROUS, 
підключившись до: https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/  

Здоров'я (Додаток 6) 

1) Для психологічної допомоги 

Fil d'Ariane EMPP  
Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre  
403 avenue de la République 92014 Nanterre 

 
EMPP SUD  
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Hôpital Paul Guiraud  
Rue Andras Beck, 92140 Clamart 

 

2) Відкриття прав на медичне страхування 

APS, виданий Префектурою, в якому згадується « protection temporaire », дає змогу негайно 
отримати права на медичне страхування: універсальне медичне страхування (PUMa) і 
додаткове медичне страхування (CSS).  

Це дозволяє, серед іншого, не авансувати витрати на догляд: особа та члени її родини 
отримують покриття протягом 12 місяців.  

Під час реєстрації в Префектурі важливо, щоб бенефіціар APS залишив свою електронну адресу. 
Таким чином, після оформлення APS усі елементи можна надіслати безпосередньо до CPAM, 
який також може надіслати документи електронною поштою бенефіціару. 

3) Особа, яка не має права на APS 

Медичне страхування покриває лише життєво необхідну допомогу.  

У екстрених випадках: Телефонуйте 15  

Служба екстреної медичної допомоги (СМД) може бути викликана для втручання медичної 
бригади у разі невідкладної медичної необхідності, а також для перенаправлення до установи 
постійної допомоги (медичної допомоги, транспорту швидкої допомоги тощо). 

• Служби екстреного прийому  

Служби швидкої допомоги працюють без умов.  

• На консультацію протягом тижня та протягом дня  

Гарячі лінії доступу до медичної допомоги - PASS - надають доступ до загальних або 
спеціалізованих медичних консультацій. 

Працевлаштування та професійна інтеграція (додаток 7) 

1) Щодо тих, чиє місце проживання стабільне 

Українські шукачі роботи з посвідкою на проживання можуть знайти інформацію на сайті: 
www.pole-emploi.fr і зареєструватися на сайті: https://deplacesukrainiens.pole-emploi.fr/ukr , щоб 
знайти пропозиції роботи в усіх сферах діяльності.  

Pôle Emploi налагоджує підтримку переселенців з України, зокрема шляхом встановлення 
контакту з компаніями, які бажають вербувати українських біженців. 

2) Стосовно тих, чиє місце проживання ще не стабілізувалося або хто не може негайно 
працювати 

Спочатку необхідно зареєструватися: Formulaire d'enregistrement des déplacés ukrainiens. (pole-

emploi.fr) . 

З переміщеними особами з України зв’яжуться через кілька тижнів, щоб домовитися про зустріч 
в агентстві Pôle Emploi. 

3) Вивчення французької мови 
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Навчальна пропозиція для вивчення французької мови та кращого розуміння цінностей і 
функціонування французького суспільства, корисна для доступу до роботи: https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/vivre-et-acceder-lemploi-en-france/ 

Pôle Emploi також консультує користувачів щодо мовного навчання залежно від потреб, 
визначених під час реєстрації. 

4) Можливість працевлаштування неповнолітніх старше 16 років 

Супроводжувані неповнолітні, які бажають працювати, можуть подати заяву на однорічний 
дозвіл на тимчасове проживання з позначкою «працівник» або «тимчасовий працівник». Проте 
їм доведеться надати підтвердження наявності дозволу на роботу, виданого іноземною 
платформою праці.  

Що стосується неповнолітніх без супроводу, які бажають працювати, для працевлаштування 
потрібен контракт про навчання, підтверджений OPCO. OPCO – це організація, роль якої полягає 
в підтримці компаній у їх навчанні. 

 

Підтримка в містах (додаток 8) 

Муніципальні центри соціальної діяльності (CCAS), а також соціально-культурні центри (CSC), 
розташовані в муніципалітетах, можуть допомогти вам у заходах, пов’язаних з дітьми, уроками 
французької мови, соціальною підтримкою, спортивними заходами тощо.  

Соціально-солідарні продовольчі магазини (додаток 9)   

Соціальні та солідарні продуктові магазини є в різних муніципалітетах і перераховані в додатку. 
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