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Часто запитувані пинаття по темі: 
 

Біженці з України та право на виплату допомоги по другому соціальному 
кодексу (SGBII) на допомогу по безробіттю II (ALGII) 

Хто отримає пільгову допомогу за SGBII у (з 01.06. 2022 року)? 
 

➔ Усі біженці з України, які отримали дозвіл на проживання в Імміграційній 
службі відповідно до розділу 24 Закону про проживання або які подали 
там дозвіл на проживання. Разом із заявкою ви отримаєте свідоцтво на 
право тимчасового перебування відповідно до § 81, параграф 3. Це 
посвідчення або титул на перебування відповідно до §24 Закону про 
проживання необхідно надати для схвалення пільг SGBII. 

➔ Кожен, хто ще не зареєстрований у Бонні, повинен зробити це якомога 
швидше, оскільки це є необхідною умовою для отримання дозволу на 
проживання. 
Перший контактний пункт знаходиться за адресою Ernst-Robert-Curtius-
Str. 12, 53117 Bonn-Buschdorf (відчинено щодня, цілодобове 
обслуговування). 

➔ Крім того, застосовуються звичайні вимоги §7 SGBII щодо отримання 
допомоги по безробіттю II у Боннському центрі зайнятості. 

➔ Кожен, хто вже досяг пенсійного віку, отримує базове забезпечення по 
старості відповідно до SGB XII від управління соціального захисту 
населення. 
Ратуша Rathaus Beuel, Friedrich-Breuer-Strasse 65, 53225 
wirtschaftlichehilfen@bonn.de 

 

Коли можна подавати на допомогу? 

➔ Подати заявку на отримання пільгової можна негайно. Однак центр 
зайнятості може схвалити лише після того, як буде визначено правову 
основу. Наразі планується, що закон буде опубліковано 23.05.2022 року. 
Після цього справи можуть вирішуватися з 01.06.2022 

➔ Однак мета полягає в тому, щоб якомога більше заявок було подано до 
центру занятості міста Бонн до цієї дати, щоб можна було зробити 
якомога більше підготовчої роботи. 

➔ Відповідно до поточного стану планування, право на пільги має існувати з 
01.06.2022 року. Це означає, що центр зайнятості виплачує допомогу 
лише за періоди після цієї дати. 

➔ Оплата готівкою до 01.06.022 року законодавчо неможлива. 
 

Що робити, якщо соціальні виплати вже потрібні до 01.06. 2022 року? 
 

➔ До 31.05. 2022 року ця група людей має право на пільги для шукачів 
притулку. Тому всі питання щодо соціального забезпечення біженців з 
України необхідно уточнювати в управлінні соціального захисту 
населення (Sozialamt). 

➔ Amt für Soziales und Wohnen 
Hilfen für Asylsuchende (50-221) 
Oxfordstraße 19, 53111 Bonn 
asylblg@bonn.de 
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Які документи потрібні? 
 

➔ Під час масштабної кампанії Боннський центр зайнятості написав близько 
700 людям, які вже отримують пільги для шукачів притулку разом зі 
своїми сім’ями, та поінформував їх про те, що їх справами буде 
займатися центр зайнятості. 
Для цього всім людям було надіслано документи-заяви. 

➔ Крім того, служба соціального захисту в майбутньому надсилатиме всім 
особам, яким все ще надається допомога шукачам притулку, документи, 
необхідні для подання заяви на отримання допомоги по безробіттю II. 

➔ Якщо хтось не отримав жодних документів, він може звернутися до 
Боннського центру зайнятості: 
за номером телефону: 0228 / 85490. 
Понеділок-Середа: 07.30 - 16.00  / Четвер: 07.30 - 17.00 / Пятниця: 07.30 
- 13.00 
Або за електрою поштою: jobcenter-bonn@jobcenter-ge.de 

➔ Разом з заявою необхідно додавати копію документа, що посвідчую 
особу, та копію свідоцтва на право тимчасового перебування. 
 

Чи потрібна особиста зустріч для подачі заявки? 
 

➔ Для всіх заяв, поданих до центра зайнятості до 14 червня 2022 року, для 
біженців з України застосовується окрема процедура. На першому етапі 
процес подачі заявки відбувається без особистого візиту 

➔ На другому етапі, однак, призначаються зустрічі в районі MuI для 
консультації та посередництва. 
 

Хто відповідає за обробку нових заяв? 
 
Наразі Центр зайнятості Бонн припускає, що з травня по червень 2022 року 
буде близько 1000 нових заяв. З цієї причини до розгляду заяви буде залучений 
весь відділ пільгової допомоги. 

 
Як щодо заявок, поданих після 15.06. 2022 року? 
 

➔ Наразі ми припускаємо, що серйозні зміни в правовій сфері у 
травні/червні 2022 року призведуть до значної кількості заявок. Таким 
чином, ці справи включені в спеціальну процедуру, щоб продовжувати 
забезпечити регулярну обробку заявок у центрі занятості Бона.  

➔ Заявки з 15.06.2022 року будуть включені до звичайного процесу подачі 
заявок. 
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