
Community Council for Somerset (CCS) is a local Somerset charity. Our Village Agents are
conducting the compulsory welfare checks for guests and we receive information about
hosts/sponsor families and guests to enable us to do this. We will aim to contact the host/sponsor
families as soon as possible and to compete the welfare check . However, sometimes the
information is inaccurate or we have difficulty contacting the host/sponsor families so please bear
with us if you have not been seen within this timescale. We are working exceptionally hard to ensure
that everyone is seen as soon as possible.
 
Hosts/ Sponsor Families – in preparation for the welfare check meeting you will be sent a list of
information by the person who books your appointment (in English, Ukrainian and Russian) and we
would be grateful if you can prepare your guests by running through the list. This is so they know
what to expect and will help to make the check run smoothly.
 
The person booking will also check if the lead guest (at least) has a UK bank account for the transfer
of the emergency subsistence payment. If not, you will be asked to support your guest in setting this
up. All UK banks are offering a fast track service and it should take no more than 72 hours to set this
up. The welfare check will be booked for when the account is set up. However, if there is an urgent
need (exceptional cases only) we are able to provide cash payments BUT must be informed at the
time of booking.
 
Hosts/ Sponsor Families will normally arrange transport and accompany guests to the venue (see
below) and will be required to bring ALL members of the group/family to the welfare check and all
members if the family /group must have recognised ID (passport or equivalent) to prove identity.
Hosts/Sponsor Families may be present for some of the welfare check questions, but will also be
asked to step away so that any confidential information can be exchanged.
 
If you have NOT been contacted or your guests have not yet arrived and you wish to notify us of
their arrival date, then please use the following form. 
 
The Welfare Checks will take place at the Great Western Hotel, Taunton, Monday and Friday morning
10-1pm by appointment only. 
 
CCS is not responsible for conducting any other checks in relation to the host “thank you” payments.
Information regarding this is available on the County Council website – link to their site.

Ukrainian Host Welfare Check
Request



Громадська Рада Сомерсету (ГРС) – це м�сцева доброчинна орган�зац�я в
Сомерсет�. Наш� представники селища (в�лледж ейджентс) проводять
обов’язков� перев�рки з добробуту для гостей, ми отримуємо в�домост�, щодо
господар�в (спонсор�в) та гостей, як� надають нам можлив�сть зд�йснювати ц�
перев�рки. Ми будемо прагнути зв'язатися з приймаючою / спонсорською
с�м'ями якомога швидше � конкурувати з перев�ркою добробуту . Проте �нколи
дан� можуть бути нев�рними, або нам важко зв’язатися з господарем, тому, будь-
ласка, будьте терплячими, якщо ми з вами не зустр�лися протягом цього
пер�оду. Ми наполегливо працюємо, щоб провести перев�рки якомога швидше.

ГОСПОДАРІ – щоб п�дготуватися до перев�рки з добробуту, вам буде над�слано
перел�к �нформац�ї (англ�йською, українською та рос�йською мовами) особою,
яка запише вас на зустр�ч. Ми вам будемо дуже вдячн�, якщо ви обговорите цей
перел�к з вашими гостями, щоб їх п�дготувати, та для того щоб вони знали що
оч�кувати, а також щоб перев�рка пройшла без ускладнень.
 
Ця ж сама особа перев�рить, чи хоча б очолюючий г�сть має банк�вський
рахунок Об’єднаного Корол�вства, куди можна зд�йснити переказ негайної
виплати прожиткових. Якщо рахунку немає, то вас попросять допомогти гостев�
з в�дкриттям. Ус� банки Об’єднаного Корол�вства пропонують в�дкриття у
прискореному режим�, це не повинно зайняти довше н�ж 72 години. Перев�рку
буде заплановано на тод�, коли рахунок буде в�дкритим. У раз� нагальної
потреби, лише у виняткових випадках, ми зможемо зробити виплату гот�вкою,
АЛЕ ви маєте попередити нас про це п�д час запису на зустр�ч.
 
Зазвичай господар� орган�зовують транспорт та супроводжують гостей до м�сця
зустр�ч� . Господар� мають привезти ВСІХ член�в групи/родини на перев�рку з
добробуту. Вс� члени групи/родини повинн� мати з собою визнане посв�дчення
особи (паспорт або його екв�валент), щоб п�дтвердити особу. Господар� можуть
бути присутн�ми протягом частини перев�рки, але їх попросять вийти протягом
обм�ну конф�денц�йною �нформац�єю.

Якщо з вами не зв'язувалися або ваш� гост� ще не прибули, � ви хочете
пов�домити нас про дату їх прибуття, будь ласка, використовуйте наступну
форму. 

Перев�рки добробуту будуть проходити в готел� Great Western, Taunton, понед�лок �
п'ятниця вранц� 10-1 вечора т�льки за попередн�м записом.
  
ГРС не є в�дпов�дальною за проведення будь-яких �нших перев�рок, щодо
«дякую» платежу господарев�. Інформац�ю щодо цього ви зможете знайти на
сайт� М�сцевої Ради.

Запит на перев�рку
добробуту українського хоста


