
 
 
 
 
 
 
 
 

Заява на отримання грошового забезпечення на 
проживання відповідно до SGB II (Другої книги 

Соціального кодексу) 
 За можливості використовуйте літери латинського алфавіту для заповнення заяви. 
 Ви також можете заповнити цю заяву онлайн на сайті www.jobcenter-warendorf.de. 
 Як правило, ця заява має зворотну силу й вважається чинною з першого числа місяця, в якому вона була подана. 

 

Aktenzeichen Familienname, Vorname, Geburtsdatum 

  

 

I. Персональні дані заявника 

Звертання/титул  Ім’я 

  

Прізвище Прізвище при народженні (якщо відрізняється від поточного прізвища)  

  

Місце народження  Країна народження  

  

Дата народження  Стать 

 ☐ чоловіча ☐ жіноча ☐ інша 

Громадянство  Сімейний стан  з якої дати  

   

Назва вулиці та номер будинку  

 

за необхідності зазначте інше місце проживання  

 

Поштовий індекс  Населений пункт  

  

Номер телефону (зазначається за бажанням)  Адреса електронної пошти (зазначається за бажанням)  

  

Номер пенсійного страхування (за наявності)  Обліковий номер Федеральної служби зайнятості / Центру зайнятості  

  

II. Інформація, що надається заявником 

Я вважаю, що мій стан здоров’я дозволяє мені працювати щонайменше три години на 
день. 

☐ Так   ☐ Ні 

Я учень, студент або стажист/практикант. 

 Якщо ви відповіли «так», надайте інформацію про схвалення або відхилення заяви на отримання допомоги 
для фінансування професійного навчання або виплат згідно з Федеральним законом про сприяння 
отриманню освіти (BAföG), за їх наявності. 

☐ Так   ☐ Ні 

Я зараз перебуваю або скоро перебуватиму в стаціонарному закладі (наприклад, в 
лікарні, будинку престарілих, виправній установі). 

 Якщо ви відповіли «так», надайте відповідні документи на підтвердження цього. 

☐ Так   ☐ Ні 

  



III. Додаткові потреби 

☐ Я батько / мати, що виховує дитину самостійно. 

☐ 
Я / моя дитина вагітна. 

 Будь ласка, вкажіть очікувану дату пологів. 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

☐ 
Я отримую гарячу воду децентралізовано (наприклад, використовуючи бойлер або нагрівач проточної 
води). 

☐ Я потребую / член моєї сім’ї потребує дорогого харчування за медичними показаннями. 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

☐ 

Я маю / член моєї сім’ї має інвалідність. У зв’язку з цим передбачається отримання 
1. виплат за участь у трудовій діяльності відповідно до розділу 49 Книги 9 Соціального кодексу 

(SGB IX) або 

2. іншої допомоги щодо отримання відповідної роботи або 

3. допомоги щодо інтеграції згідно з розділом 112 SGB IX. 

 Будь ласка, надайте актуальні документи на підтвердження цього. 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

☐ 
Я / член моєї сім’ї є непрацездатною особою і має посвідчення інваліда з поміткою «G» або «aG». 

 Будь ласка, надайте чинне посвідчення інваліда. 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

 

IV. Мої умови проживання 

☐ 

Я проживаю сам(а). 

 Якщо ви проживаєте самі, вам не потрібно надавати будь-яку додаткову інформацію в сегменті IV. Будь ласка, перейдіть до 
сегменту V. 

 
Я проживаю разом з 

 Тут можна внести декілька записів. Будь ласка, використовуйте додатковий аркуш, якщо не вистачає місця для списку всіх. 

☐ моїм чоловіком / дружиною або зареєстрованим партнером 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

☐ моїм партнером у «цивільному шлюбі» 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

☐ 
_____ 

неодруженими дітьми віком до 25 років 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

  



☐ моїми батьками або з одним із батьків 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

☐ 
_____ 

іншими родичами або родичами за шлюбом (бабусі, дідусі, брати і сестри, тітки, дядьки тощо) 

☐ 
_____ 

з іншими особами (наприклад, якщо ви винаймаєте житло разом з іншими особами) 

 

V. Витрати на проживання та опалення 

☐ 

Я живу / ми живемо в орендованому житлі. 

 Будь ласка, надайте договір оренди та, за наявності, інші документи стосовно майбутніх витрат на житло (наприклад, план 
оплати комунальних послуг від енергопостачальника). 

 ☐ 
Центр зайнятості зобов’язаний перераховувати витрати на проживання безпосередньо на 
рахунок орендодавця та енергопостачальника. 

☐ 

Я живу / ми живемо в гуртожитку. 

 Будь ласка, надайте повідомлення про сплату зборів та, за наявності, документи, що підтверджують подальші витрати на 
житло. 

 ☐ 
Центр зайнятості зобов’язаний перераховувати витрати на проживання безпосередньо на 
рахунок компанії, що відповідальна за утримання гуртожитку. 

 

VI. Доходи 

Я маю / у нас є дохід від оплачуваної роботи. 

 Будь ласка, заповніть «Додаток про доходи» для кожної особи, яка має власні доходи, та надайте документи 
про тип та розмір доходів. 

☐ Так   ☐ Ні 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

Я маю / у нас є інший дохід (наприклад, пенсію, допомогу по безробіттю або допомогу 
на дітей). 

 Будь ласка, заповніть «Додаток про доходи» для кожної особи, яка має власні доходи, та надайте документи 
про тип та розмір доходів. 

☐ Так   ☐ Ні 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

Я подав / ми раніше вже подали заяву на отримання фінансової допомоги в інші 
установи (наприклад, в інші центри зайнятості, органи у справах надання допомоги 
сім’ям або служби соціального захисту): 

 Якщо ви відповіли «так», надайте відповідні документи на підтвердження цього або вкажіть назви таких 
інших органів. 

☐ Так   ☐ Ні 

 Назва іншого органу / іншої організації, що надає фінансову допомогу  

  

 

VII. Фінансові активи 

Я маю / ми маємо значні фінансові активи. 

 Фінансові активи вважаються значними, якщо заявник має активи на суму понад 60 000 євро, які можна 
використати в короткостроковій перспективі. Ця сума збільшується на 30 000 євро на кожну додаткову групу 
осіб, які проживають разом. 

 Активи, які можна використовувати у короткостроковій перспективі, це, наприклад, готівка, ощадний внесок, 
добові кредити, плани заощаджень у цінних паперах та рахунки в цінних паперах. 

 Якщо ви відповіли «так», заповніть «Додаток про фінансові активи». 

☐ Так   ☐ Ні 

  



VIII. Медичне страхування та страхування на випадок необхідності у сторонньому 
догляді 

☐ Я застрахований / ми застраховані у такій страховій компанії обов’язкового медичного страхування: 

 Назва організації медичного страхування  

  

☐ 
Я хотів би / ми хотіли б бути застрахованими в такій компанії, що надає обов’язкове медичне 
страхування: 

 Назва організації медичного страхування  

  

☐ Я був / ми раніше були застраховані в приватній страховій компанії. 

☐ Я / член моєї сім’ї був самозайнятою особою на умовах повної зайнятості в Україні. 

 Прізвище Ім’я Дата народження  

    

 

IX. Мої банківські реквізити 

Власник рахунку  

 

IBAN 

                            
 

BIC 

           
 

 

X. Підтвердження 

☐ 

Я отримав / ми отримали «Примітки та інструкції» і ознайомився / ознайомилися з ними. Я повідомлю 
/ ми повідомимо негайно і з власної ініціативи центр зайнятості про будь-які зміни в цій інформації в 
майбутньому (зокрема, про зміни в інформації щодо сім’ї, доходу та фінансового стану, а також про 
зміни щодо працездатності). 

☐ 

Контролююча особа була призначена судом у справах опіки / районним судом. 

 Будь ласка, надайте документи на підтвердження призначення контролюючої особи (наприклад, довідку про призначення 
такої особи). 

 

XI. Підпис 

Підписуючи цю заяву, я підтверджую, що викладена тут інформація є достовірною. 

Місце і дата  Підпис заявника  

  

Місце і дата  Підпис законного представника або контролюючої особи  

  

 


