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Checkliste Erstantrag  
ukrainische Geflüchtete 

Ab dem 01. Juni 2022 haben Hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine Anspruch auf 

Leistungen nach dem SGB II beim Jobcenter.  

Voraussetzung ist eine Registrierung im Ausländerzentralregister und die Vorlage einer aufgrund der 

Registrierung ausgestellten Fiktionsbescheinigung oder eines Aufenthaltstitels nach § 24 Abs. 1 

AufenthG. 

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zum Termin mit (sofern vorhanden): 

 

• Pässe aller Familienmitglieder, die aktuell in Deutschland leben 

• Bescheinigung aller Familienmitglieder über die Registrierung beim der Ausländerbehörde 

• Meldebescheinigungen aller Familienmitglieder der Stadt / Gemeinde 

• Krankenkassen-Mitgliedschaft 

• Nachweis Kontoeröffnung 

• Dolmetscher, sofern möglich 

• Gebührenbescheid für Ihre Unterkunft, falls Sie durch die Gemeinde untergebracht wurden 

• Den ausgefüllten Fragebogen 

 

Wichtig: 

Da Sie beim Jobcenter Leistungen beantragen, benötigen Sie eine Mitgliedbescheinigung einer 

Krankenkasse. Sprechen Sie bei einer Krankenkasse Ihrer Wahl mit diesem Schreiben vor.  

 

З 1 червня 2022 року біженці з України, які потребують допомоги, мають право на пільги згідно 

SGB II у центрі зайнятості. 

Обов’язковою умовою є реєстрація в Центральному реєстрі іноземців та подання вигаданого 

свідоцтва, виданого на підставі реєстрації або посвідки на проживання відповідно до статті 24 

(1) Закону про проживання. 

 

Будь ласка, візьміть з собою на зустріч такі документи (за наявності): 

• Паспорти всіх членів сім'ї, які зараз проживають в Німеччині 

• Довідка всіх членів сім'ї про реєстрацію в імміграційній службі  
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• Реєстраційні посвідчення для всіх членів сім'ї в місті/муніципалітеті 

• Членство в медичному страхуванні 

• Підтвердження відкриття рахунку 

• Перекладачі, де це можливо 

• Повідомлення про стягнення плати за ваше житло, якщо ви були розміщені муніципалітетом 

• Заповнена анкета 

 

Важливо: 

Оскільки ви подаєте заяву на отримання допомоги в центрі зайнятості, вам потрібна довідка 

про членство від страхової компанії медичного страхування. Віднесіть цей лист до вибраної 

вами компанії медичного страхування. 
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Kundennummer 

 
 

Org.-Zeichen 
 

 

 

Persönliche Daten  
Особисті дані 

Nachname 
Прізвище 

 

Vorname 
Ім’я 

 

Geburtsname 
Ім’я при народженні 

 

Geburtsdatum, -ort 
Дата та місце  
народження 

 

Geschlecht 
Стать 

       weiblich / жіноча 

       männlich / чоловіча 

       divers / інше 

Familienstand 
Сімейний стан 

       verheiratet / одружений 

       allein stehend (ledig, geschieden) / самотній (неодружений, розлучений) 

       allein erziehend / самотужки виховую дитину 

       eheähnliche/ häusliche Gemeinschaft / відносини, подібні подружнім/сімейним 

Staatsangehörigkeit 
Громадянство 
 

 

 

Kontaktinformationen 
Контактна інформація 

Straße, Hausnummer 
Вулиця, номер будинка 

 
 
 
 

Postleitzahl, Ort 
Поштовий індекс, місце 

 
 
 

Telefonnummer 
Номер телефону 

 
 
 

E-Mail 
Електронна пошта 

 
 
 

 

Weitere persönliche Angaben 
Інші особисті дані 

Anzahl Kinder unter 15 im Haushalt  
Кількість дітей віком до 15 років у родині 

 

Geburtsdatum des jüngsten Kindes 
Дата народження наймолодшої дитини 

 

Gültiger Führerschein 
(bitte Führerscheinklasse(n) angeben)  
Дійсне посвідчення водія 
(вкажіть, будь ласка, клас посвідчення водія) 
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Persönliche Daten Ehegatte (in Deutschland lebend) / Kundenummer: 
Особисті дані подружжя (живе в Німеччині) 
 

Nachname 
Прізвище 

 

Vorname 
Ім’я 

 

Geburtsname 
Ім’я при народженні 

 

Geburtsdatum, -ort 
Дата та місце  
народження 

 

Geschlecht 
Стать 

       weiblich / жіноча 

       männlich / чоловіча 

       divers / інше 

Staatsangehörigkeit 
Громадянство 
 

 

 

Persönliche Daten Kinder (in Deutschland lebend) / Kundennummer: 
Особисті дані дітей (живе в Німеччині) 
 

Nachname 
Прізвище 

 

Vorname 
Ім’я 

 

Geburtsname 
Ім’я при народженні 

 

Geburtsdatum, -ort 
Дата та місце  
народження 

 

Geschlecht 
Стать 

       weiblich / жіноча 

       männlich / чоловіча 

       divers / інше 

Staatsangehörigkeit 
Громадянство 
 

 

 

Persönliche Daten Kinder (in Deutschland lebend) / Kundennummer:  
Особисті дані дітей (живе в Німеччині) 
 

Nachname 
Прізвище 

 

Vorname 
Ім’я 

 

Geburtsname 
Ім’я при народженні 

 

Geburtsdatum, -ort 
Дата та місце  
народження 

 

Geschlecht        weiblich / жіноча 
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Стать        männlich / чоловіча 

       divers / інше 

Staatsangehörigkeit 
Громадянство 
 

 

 

Persönliche Daten Kinder (in Deutschland lebend) / Kundennummer: 
Особисті дані дітей (живе в Німеччині) 
 

Nachname 
Прізвище 

 

Vorname 
Ім’я 

 

Geburtsname 
Ім’я при народженні 

 

Geburtsdatum, -ort 
Дата та місце  
народження 

 

Geschlecht 
Стать 

       weiblich / жіноча 

       männlich / чоловіча 

       divers / інше 

Staatsangehörigkeit 
Громадянство 
 

 

 

Persönliche Daten Kinder (in Deutschland lebend) / Kundennummer: 
Особисті дані дітей (живе в Німеччині) 
 

Nachname 
Прізвище 

 

Vorname 
Ім’я 

 

Geburtsname 
Ім’я при народженні 

 

Geburtsdatum, -ort 
Дата та місце  
народження 

 

Geschlecht 
Стать 

       weiblich / жіноча 

       männlich / чоловіча 

       divers / інше 

 

Persönliche Daten Kinder (in Deutschland lebend) / Kundennummer: 
Особисті дані дітей (живе в Німеччині) 
 

Nachname 
Прізвище 

 

Vorname 
Ім’я 

 

Geburtsname 
Ім’я при народженні 

 

Geburtsdatum, -ort 
Дата та місце  
народження 

 

Geschlecht        weiblich / жіноча 
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Стать        männlich / чоловіча 

       divers / інше 

Staatsangehörigkeit 
Громадянство 
 

 

 

Angaben zum Aufenthaltsrecht und zur Erwerbstätigkeit 
Інформація щодо права перебування та професійної діяльності 

 
in Deutschland seit  
у Німеччині з 

Aufenthaltsstatus 
Статус перебування 

       EU-Visum / Віза ЄС 

       Aufenthaltserlaubnis §24 AufenthG / Дозвіл на проживання §24 Закону про 
перебування іноземних громадян 
 

 
gültig bis 
дійсний до 

 

Schulbildung 
Шкільна освіта 

Ich habe einen Schulabschluss 
У мене є закінчена шкільна освіта  

       ja / так 

       nein / ні 

 

Berufliche Ausbildung (wenn nichts davon zutreffend ist, bitte frei lassen)  
Професійна освіта (якщо не стосується, заповнювати не треба) 

Ich habe eine Berufsausbildung mit Abschluss als  
У мене є професійна освіта з дипломом у якості 

 

Ich habe eine Berufsausbildung ohne Abschluss als 
У мене є професійна освіта без диплома у якості 

 

 

Hochschulstudium (wenn nichts davon zutreffend ist, bitte frei lassen)  
Вища освіта (якщо не стосується, заповнювати, не треба) 

Ich habe ein abgeschlossenes Studium als 
Отримав вищу освіту у якості 

 

Ich habe ein Studium ohne Abschluss als 
Навчався у ВНЗ, але не отримав диплома у 
якості 
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Lebenslauf und weitere Qualifikationen 
Резюме та подальші кваліфікації 

Zeitraum/ Період 
Von/з          -          bis/до 

(dd.mm.yyyy)      -    (dd.mm.yyyy) 
(дд.мм.рррр)      -     (дд.мм.рррр) 

Arbeitgeber, Schule, Ausbildung, Studium 
Name, Ort 

Роботодавець, школа, професійна  
підготовка, навчання у ВНЗ 

Назва, місце 

Tätigkeit bzw. Qualifikation 
als 

Діяльність або кваліфікація 
у якості 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Sprachkenntnisse 
Знання мов  

 
Grundkenntnisse 

Початковий рівень 

Erweiterte 
Kenntnisse 

Просунутий рівень 

Verhandlungssichere 
Kenntnisse 

Компетентний рівень 

Muttersprache 
Рідна мова 

Deutsch 
Німецька 

    

Englisch 
Англійська 

    

Französisch 
Французька 

    

Ukrainisch 
Українська 

    

Russisch 
Російська 

    

Weitere Sprachen 
Інші мови 

    

     

     

 

Ist die Betreuung Ihrer Kinder sichergestellt? Wer betreut Ihre Kinder?   ☐      ja / так 

Турбота про ваших дітей гарантована?               ☐     nein / ні 

Хто доглядає за вашими дітьми?                   _______________________________ 

Sind Sie interessiert an einem Sprachkurs?      ☐      ja / так 

Вас цікавить мовний курс?              ☐   nein / ні

         

Sind Sie an einer Ausbildung / Arbeitsaufnahme in Deutschland interessiert?                ☐      ja / так 

Вас цікавить навчання чи початок роботи в Німеччині?                           ☐   nein / ні 


