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Жители Украины, которые прибыли в Латвию и проживают в Риге, могут обращаться в Рижскую
социальную службу (ул. Калькю, 1, каб. 106), чтобы получить: 
пособие гарантированного минимального дохода — 109 евро в месяц на первого и 76 евро на каждого
следующего человека в домохозяйстве,
единовременное пособие в кризисной ситуации — 272 евро совершеннолетнему и 190 евро
несовершеннолетнему лицу;
жилищное пособие — в соответствии с установленным в договоре аренды, в размере, не превышающем сумму
нормативных расходов.

Базовые пособия (гарантированного минимального дохода, жилищное) предоставляются за полные три месяца. Это
определено первым пунктом части третьей статьи 36-й Закона «О социальных услугах и социальной помощи». В
течение первых трех месяцев материальное положение домохозяйства гражданских жителей Украины не
оценивается.
По прошествии трех месяцев при повторном обращении в Рижскую социальную службу для оформления пособия
гарантированного минимального дохода и/или жилищного пособия, доходы членов домохозяйства будут
оцениваться в соответствии с Законом «О социальных услугах и социальной помощи», если домохозяйство получает
доход в виде заработной платы, вознаграждения, от хозяйственной деятельности или системы социального
обеспечения.

Громадяни України (цивільне населення), які прибули до Латвії та проживають у м.Ризі, можуть
звернутися до Ризької соціальної служби (вул. Калькю, 1, кімната 106), щоб отримати:



Матеріальну допомогу GMI - 109 євро на місяць для першої особи та 76 євро для кожної наступної особи в одному
домогосподарстві,
Одноразову допомогу у кризовій ситуації: 272 євро для дорослого та 190 євро для неповнолітнього;
Матеріальна допомога на житло - відповідно до положень договору оренди, що не перевищує зазначених
нормативних витрат.

Основні види допомоги (GMI, матеріальна допомога на житло) надаються на повні три місяці. Це визначено 1
пунктом 3 частини 36 статті Закону про соціальні послуги та соціальну допомогу. Протягом перших трьох місяців
матеріальне становище домогосподарства цивільного населення з України не буде оцінюватися.
Знову ж таки, через три місяці, при зверненні до Ризької соціальної служби та подачі запиту на виплату GMI та/або
житлової допомоги, доходи членів домогосподарства будуть оцінюватися відповідно до Закону про соціальні послуги
та соціальну допомогу, якщо українське цивільне домогосподарство отримує дохід від заробітної плати, винагороди

або економічної діяльності або від системи соціального забезпечення.

Для оформления социальных пособий домохозяйство гражданских жителей Украины обращается
в Рижскую социальную службу с заявлением, в котором необходимо указать:
1



сведения о заявителе и других членах домохозяйства — имя, фамилия и персональный код из Регистра
физических лиц;

2

адрес задекларированного или фактического места жительства заявителя на территории города Риги;

3

если есть — номер телефона и адрес электронной почты заявителя;

4

номер счета заявителя в кредитном учреждении или почтовой расчетной системе Латвийской Республики;

5

При оформлении жилищного пособия вместе с заявлением необходимо предоставить документы,
подтверждающие расходы на коммунальные услуги и предъявить договор аренды, если он был предъявлен
ранее.

Для отримання соціальних виплат домогосподарство повинно звернутися до Ризької соціальної
служби для оформлення заяви, в якій обов’язково зазначається:



1

ім'я, прізвище та ідентифікаційний особистий код подавача та осіб у його домогосподарстві;

2

заявлену або фактичну адресу проживання заявника на території Ризького самоуправління ;

3

номер телефону та адреса електронної пошти заявника, якщо є;

4

номер рахунка платіжної або поштової системи розрахунків кредитної установи подавця у Латвійській Республіці;

5

при оформленні матеріальної допомоги на житло одночасно із заявою подаються документи, що підтверджують
витрати на оплату комунальних послуг, а також договір оренди, якщо він не був поданий заздалегідь.

Важно!



Тем жителям Украины, которые по истечении трехмесячного периода повторно обращаются в Рижскую социальную
службу для оформления пособий, необходимо предоставить выписку со счета в кредитном учреждении или
почтовой расчетной системе Латвийской Республики за предыдущие 3 месяца — за всех членов домохозяйства, у
которых эти счета открыты.
Для выяснения и решения ситуации с местом жительства после 25 мая гражданам Украины следует обращаться по
телефону +371 67105783.

Важливо!!!



Цивільні громадяни України, які повторно звертаються до Ризької соціальної служби через три місяці для
отримання матеріальної допомоги, повинні надати виписку платіжного або поштового розрахункового рахунку
кредитної установи Латвійської Республіки за попередні 3 місяці для всіх осіб домогосподарства у кого ці рахунки
відкриті.
Для з’ясування та вирішення питання з місцем проживання після 25 травня громадянам України необхідно

зателефонувати за тел. +371 67105783.

https://www.riga.lv/ru/socialnaya-podderzhka-zhitelyam-ukrainy-socialna-pidtrimka-dlya-ukrainskikh-gromadyan

