Муніципалітет Сант-Еджідіо-дель-Монте-Альбіно
ОБ'ЄКТ: ВІТАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. МОНІТОРИНГ ВІДВІДУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЇ.
МЕР
Далі:
- до примітки прот. п. 37502 від 03.03.2022 р., внесено в акти 04.03.2022 р. прот. п. 3635 і до примітки
прот. п. 39778 від 08.03.2022 р., взято до справи 08.03.2022 р. прот. п. 3808, префектури Салерно, з
якою надані показання для управління про триваючу надзвичайну гуманітарну ситуацію за участю
українського населення, передбачувано спричинить великий наплив біженців у найближчі дні
починається з жінок і дітей, яким може бути гарантована адекватна допомога;
- до розпоряджень п. 872 від 04.03.2022 р. та п.п. 873 від 06.03.2022 Департаменту Цивільного
захисту, які диктують невідкладні положення цивільного захисту для забезпечення на національній
території, прийом, надання допомоги та допомоги населенню в наслідок подій, що відбуваються на
території України;
СПІЛКУЄ
що важливо стежити за присутністю на території та забезпечувати цікавить інструкцію з експлуатації
для отримання необхідної «реєстрації» (Questura – Ufficio Імміграція) тоді була спрямована на
охорону здоров’я.
У зв’язку з цим український громадянин, який прибуває на територію нашої комунальної власності, у
зв’язку з конфліктом у с курс:
а) зобов'язаний повідомити про свою присутність шляхом складання відповідної форми (декларація
про наявність - дійсна протягом 90 днів) разом із фотографією та ксерокопією паспорта, до
імміграційної служби або до компетентних комісаріатів по території також за допомогою зв’язку
через pec (адреси доступні на веб-сторінці:
https://questure.poliziadistato.it/servizio/commissariati/5730dc9d23db7280424887,
або: immig.quest.sa@pecps.poliziadistato.it);
б) громадянин України без документів, що посвідчують особу, без шкоди для можливості Зверніться
до свого посольства чи консульства, якщо це можливо, ви можете в будь-якому випадкуподати
декларацію про наявність за умови посвідчення особи з фотографією, як того вимагає стзакон, в
імміграційному управлінні штабу поліції Салерно.
в) звітувати до муніципальних органів управління соціальної політики, розташованих на площі Г. Б.
Ферраджолі, 15 у наступні дні з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 13:00, на Четвер з 15:00 до 17:30
для реєстрації ваших даних буде надіслано до муніципалітету до префектури Салерно.
Для тих, хто приймає одного або кількох громадян України, вони зобов’язані письмово повідомити
про це цим органом шляхом складання відповідної форми (повідомлення про гостинність на
користь громадян не громадянин ЄС), доставивши його вручну до протокольного офісу
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адресу:

Муніципалітет Сант-Еджідіо-дель-Монте-Альбіно, щоб полегшити виконання зобов'язань,
зазначених у пунктах а) та b), цим повідомляє муніципальні установи, відповідальні за підтримку
складання форми та відправлення їх:
- Управління соціальної політики н. тел. 0810122012, прийомні дні з понеділка по п’ятницю з 08:30
до 13:00, по четвергах з 15:00 до 17:30

Сан-Еджідіо-дель-Монте-Альбіно, 09.03.2022
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