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Контрольний список: Прибуття до Німеччини 
 
Ласкаво просимо до району Еберсберг! Ми склали контрольний 

список, щоб ви могли добре розпочати роботу в Німеччині. 

1. Зареєструйтеся в імміграційному офісі, скориставшись 

нашою онлайн-формою реєстрації 

2. Зареєструйтеся у відділі реєстрації жителів вашого міста 

3. Подайте заявку на отримання фінансової допомоги 
Якщо ви маєте або хочете подати заяву на отримання дозволу на 
проживання відповідно до розділу 24 Закону про проживання, ви 
маєтеправо на фінансову підтримку від держави. Ви можете отримати 
цю підтримку через так званий «Закон про пільги для шукачів притулку». 
Сюди входить проживання та гроші на їжу, одяг тощо. Ви також 
отримаєте невелику суму кишенькових грошей. Згідно з Федеральним 
міністерством внутрішніх справ, навіть якщо ви не маєте дозволу на 
проживання відповідно до розділу 24 Закону про проживання: якщо вам 
потрібна допомога з боку держави (житло, харчування, медичне 
обслуговування), ви вже має на це право. 

4. відкрити рахунок 
Наразі соціальні виплати виплачуються безпосередньо вам 
муніципалітетами. Очікується, що це зміниться 1 червня 2022 року. Тоді 
ви отримаєте ці переваги в нашому центрі зайнятості. Тоді оплата 
готівкою більше неможлива. Тому відкриття рахунку є абсолютно 
необхідним. 
Sparkasse: 
Відкриття можливе за наявності посвідчення 
особи/паспорта/посвідчення особи або національного посвідчення 
особи. Будь ласка, домовтеся про зустріч заздалегідь. 
Raiffeisenbank: 
Необхідно пред’явити відкриття з посвідченням особи/паспорта України 
та підтвердження реєстрації, яке можна подати пізніше. Будь ласка, 

призначте зустріч. 
5. Зверніться до Агентства зайнятості в Еберсберзі 
Якщо ви шукаєте роботу, Агенція зайнятості Ebersberg буде рада вам 
допомогти. Будь ласка, зареєструйтеся там і дозвольте нам 

проконсультувати вас. 

Checkliste: Ankommen in Deutschland 
 
Herzlich willkommen im Landkreis Ebersberg! Damit Ihr Start in 

Deutschland gut gelingt, haben wir eine Checkliste 

zusammengestellt. 

1. Anmeldung beim Ausländeramt über unser Online-Meldeformular 

2. Anmeldung beim Einwohnermeldeamt Ihrer Gemeinde 

3. Beantragen Sie finanzielle Unterstützung 
Wenn Sie eine Aufenthaltserlaubnis nach §24 Aufenthaltsgesetz haben oder 
beantragen möchten, haben Sie Anspruch auf finanzielle Unterstützung 
durch den Staat. Diese Unterstützung bekommen Sie über das sogenannte 
„Asylbewerberleistungsgesetz“. Das beinhaltet eine Unterkunft und Geld für 
Essen, Kleidung, etc. Außerdem werden Sie auch ein kleines Taschengeld 
erhalten. Auch wenn Sie aktuell noch keine Aufenthaltserlaubnis nach §24 
AufenthG haben, gilt laut Bundesinnenministerium folgendes: Wenn Sie 
Hilfen vom Staat (Unterkunft, Essen, medizinische Versorgung) benötigen, 
haben Sie auch jetzt schon Anspruch darauf. 

4. Konto eröffnen 
Derzeit werden Sozialleistungen von den Gemeinden direkt an Sie 
ausgezahlt. Dies ändert sich voraussichtlich zum 1. Juni 2022. Dann 
erhalten Sie diese Leistungen über unser Jobcenter. Eine Barauszahlung ist 
dann nicht mehr möglich. Eine Kontoeröffnung ist daher unbedingt nötig. 
Sparkasse: 
Eröffnung ist mit Identity Card/Reisepass/Aufenthaltstitel oder einem 
nationalen Personalausweis möglich. 
Bitte unbedingt vorher Termin vereinbaren. 
Raiffeisenbank: 
Eröffnung mit Ukrainischem Ausweis/Reisepass und es muss eine 
Meldebestätigung vorgelegt werden, wobei diese nachgereicht werden 
kann. Bitte unbedingt Termin vereinbaren. 

5. Agentur für Arbeit kontaktieren 

Wenn Sie auf der Suche nach einem Job sind, hilft Ihnen die Agentur für 

Arbeit Ebersberg gerne weiter. Bitte melden Sie sich dort und lassen Sie 
sich beraten. 
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