
 

 

Соціальні виплати в рамках базового забезпечення для 

біженців з України  

 
Попередньо з 01 червня 2022 року біженці з України можуть претендувати на 

соціальні виплати в рамках базового забезпечення для шукачів роботи згідно з 

другою книгою Кодексу соціального забезпечення (SGB II), якщо вони не можуть 

забезпечити отримання засобів для існування. Біженці пенсійного віку, які 

потребують допомоги, мають право претендувати на соціальну допомогу згідно з 

дванадцятою книгою Кодексу соціального забезпечення (SGB XII). 

  

Коротко про головне 
• Фінансові виплати забезпечують ваші засоби для існування та включають 

виплати на проживання і опалення.  

• Базове забезпечення згідно з другою книгою Кодексу соціального 

забезпечення підтримує вас також у вигляді виплат на інтеграцію у ринок 

праці.  

• За виконання обов’язків згідно з другою книгою Кодексу соціального 
забезпечення відповідає Центр з питань працевлаштування і соціальних 
виплат.  

• Компетентним органом для осіб пенсійного віку та стосовно відповідних 

виплат соціальної допомоги згідно з дванадцятою книгою Кодексу 

соціального забезпечення є Окружне управління Біркенфельд, відділ 

соціальної допомоги, Шнеєвізенштрассе 25, 55765 Біркенфельд, тел.: 

06782/15-0. Своє звернення ви можете також надіслати електронною 

поштою на адресу: poststelle@landkreis-birkenfeld.de. 
 

Подання заяви, друга книга Кодексу соціального забезпечення – 

Центр з питань працевлаштування і соціальних виплат 
Щоб отримати соціальні виплати в рамках другої книги Кодексу соціального 

забезпечення від Центру з питань працевлаштування і соціальних виплат, вам 

потрібно подати відповідну заяву. 

• Подати заяву можна зручно у цифровому вигляді на сайті 
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/arbeitslosengeld-2-beantragen. 

 
 

• Форми заяви на допомогу по безробіттю II та вказівки з заповнення заяви на 
допомогу по безробіттю II можна також знайти на сайті www.jobcenter.digital 
> Завантаження > Інші завантаження. 

 
• На домашній сторінці нашого Центру з питань працевлаштування і 

соціальних виплат ви можете також знайти номери телефонів, за якими ви 
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можете зв’язатися з нашими співробітниками, щоб попросити у них форми 

заяви або записатися на консультацію: https://www.jobcenter-birkenfeld.de/ 

 
 

Подання заяви на соціальну допомогу, дванадцята книга 

Кодексу соціального забезпечення – Окружне управління 

Біркенфельд  
Щоб отримати соціальні виплати в рамках дванадцятої книги Кодексу 

соціального забезпечення через Окружне управління, вам потрібно подати 

відповідну заяву.  

• Отримати форму заяви ви можете в Окружному управлінні Біркенфельд, 

відділ соціальної допомоги, Шнеєвізенштрассе 25, 55765 Біркенфельд, тел.: 

06782/15-0. Своє звернення ви можете також надіслати електронною 

поштою на адресу: poststelle@landkreis-birkenfeld.de richten. 
 

Медичне страхування/страхування на випадок потреби у 

сторонньому догляді 
Як одержувач соціальних виплат згідно з другою книгою Кодексу соціального 

забезпечення ви в обов’язковому порядку застраховані в рамках передбаченого 

законом медичного страхування та страхування на випадок потреби у 

сторонньому догляді. Докладнішу інформацію можна дізнатися у формі заяви 

"Основна заява" у рубриці Медичне страхування та страхування на випадок 

потреби у сторонньому догляді.   

Одержувачі соціальних виплат згідно з дванадцятою книгою Кодексу соціального 

забезпечення можуть звертатися з запитаннями про медичне страхування до 

Окружного управління Біркенфельд. Інформацію надає пані Клатт, Окружне 

управління, відділ соціальної допомоги, Шнеєвізенштрассе 25, 55765 

Біркенфельд, тел.: 06782/15-416 або адреса електронної пошти: 

g.klatt@landkreis-birkenfeld.de 

 
 

Виплата/рахунок 
Виплата соціальної допомоги проводиться щомісяця наперед. Соціальні виплати 

в рамках базового забезпечення ви отримуватиме без додаткових витрат, якщо 

грошові виплати будуть переказуватися на ваш рахунок або на рахунок названої 

вами третьої особи.  

На підставі дійсного українського документа, що посвідчує особу (чинне раніше 

виключення – громадянський паспорт (без фотокартки)), ви у принципі можете 

без проблем відкрити базовий рахунок у фінансових закладах. 
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