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99 запитань і відповідей щодо допомоги по безробіттю II 
згідно з томом II Соціального кодексу (Базове матеріальне 

забезпечення для осіб, які шукають роботу — SGB II) 
Інформаційна брошура адміністрації округу Людвіґсбурґ 

 
 
 

Передмова 
 

Ви вже отримуєте допомогу по безробіттю II, звернулися до центру зайнятості для 
отримання допомоги по безробіттю II або маєте намір звернутися і подати заяву. 
Ця інформаційна брошура призначена для того, щоб дати вам швидкий і загальний огляд 
ваших прав та обов’язків під час отримання базового матеріального забезпечення для осіб, 
які шукають роботу. Брошура не претендує на всю повноту інформації. Якщо у вас виникли 
індивідуальні, перш за все, додаткові запитання щодо вашого конкретного випадку 
отримання допомоги, будь ласка, зв’яжіться з відповідальним за вас співробітником. 

 
Центр зайнятості адміністрації округу Людвіґсбурґ є офіційним муніципальним органом, що 
відповідає за базове матеріальне забезпечення для осіб, які шукають роботу. Центр 
зайнятості має кілька філій, де ви можете уточнити свої питання неподалік від місця 
проживання. Точні місця їх розташування можна знайти в Інтернеті на сайті адміністрації 
округу Людвіґсбурґ. 

 
 

Ми працюємо: 
 

Робочий 
 

Час 
Понеділок 08:30–12:30 
Вівторок 08:30–12:30 
Середа 08:30–12:30 
Четвер 13:30–18:00 

П'ятниця 08:30–12:30 
 
 
Розділ 1 
Загальна 
інформація 

 
1. Що таке базове матеріальне забезпечення для осіб, які шукають роботу, відповідно 
до SGB II і хто взагалі має на нього право? 
Базове матеріальне забезпечення для осіб, які шукають роботу, фінансується виключно за 
рахунок податків і надається працездатним особам, які мають постійне проживання у 
Федеративній Республіці Німеччина, якщо їм виповнилося принаймні 15 років і вони ще не 
досягли стандартного пенсійного віку. Допомогу також можуть отримувати особи, які 
проживають разом із особою, яка має право на забезпечення, і є членами однієї спільноти 
потреб. 

 
Стажери виробничого навчання, учні шкіл та студенти, зверніть увагу на розділ 12. 
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2. Які виплати надає центр зайнятості? Що значить базове матеріальне забезпечення? 
Базове матеріальне забезпечення передбачає виплати для припинення потреби у 
допомозі, зокрема шляхом працевлаштування, а також виплати для забезпечення 
засобів до існування. 
Базове матеріальне забезпечення служить лише для задоволення соціально-культурного 
прожиткового мінімуму. 

 
3. Що стосується іноземних громадян? 
Допомогу по безробіттю II в принципі можуть отримати всі працездатні особи, що мають 
право на цю допомогу, включаючи іноземців. Це право застосовується, якщо іноземні особи 
мають довгострокове або постійне матеріальне право на проживання у Федеративній 
Республіці Німеччина та якщо їх постійним місцем проживання є Федеративна Республіка 
Німеччина. 

 
Це право містить деякі визначені законом винятки. Зокрема, якщо іноземна особа не є 
найманим працівником (або статус найманого працівника продовжує діяти), є 
самозайнятою особою або не проживає на законних підставах у Федеративній Республіці, 
вона не має права на допомогу по безробіттю II. Оскільки права на проживання можуть 
бути дуже різними, ця інформація є лише дуже приблизною. Якщо ви сумніваєтеся, ваше 
право на отримання допомоги буде з’ясовано під час подачі заяви. Якщо ви не впевнені, 
зверніться до свого центру зайнятості. 

 
4. Що означає бути працездатним? 
Якщо через хворобу чи інвалідність у найближчому майбутньому (6 місяців) особа не зможе 
працювати щонайменше 3 години на день «за звичайних умов, що склались на ринку 
праці», вона є непрацездатною. 

 
5. Що означає потребувати матеріальної підтримки? 
Ви потребуєте матеріальної підтримки, якщо ви не можете забезпечити собі прожитковий 
мінімум власними зусиллями, тобто за рахунок доходів чи майна, або за підтримки третіх 
осіб. 

 
6. Хто належить до спільноти потреб? 

• Працездатна особа, що потребує матеріальної підтримки 
• Ваші діти, які проживають у домогосподарстві, й діти вашого партнера, якщо вони ще 

не досягли 25 років, не одружені та не мають достатнього доходу або власного 
майна 

• Батьки, які проживають у домогосподарстві, або той із батьків, хто проживає в 
домогосподарстві неодруженої, працездатної дитини, яка ще не досягла 25 років, а 
також його/її партнер, який проживає в домогосподарстві 

• Чоловік або дружина, зареєстрований партнер або партнерка 
• Особа, що проживає разом із працездатною особою, яка потребує матеріальної 

допомоги, у спільному домогосподарстві таким чином, якщо після юридичної 
оцінки можна припустити взаємне бажання взаємовідповідальності та 
взаємопідтримки.  
 

7. Хто не належить до спільноти потреб? 
• Діти, які можуть утримувати себе за рахунок власних доходів або майна 
• Одружені діти і діти, яким вже виповнилося 25 років, навіть якщо вони живуть разом 

з батьками 
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• Партнери або члени подружжя, що постійно проживають окремо 
• Бабусі, дідусі або онуки 
• Дядьки/тітки, племінники/племінниці 
• Брати і сестри, якщо вони живуть разом, але окремо від батьків 
• Інші кровні родичі та родичі партнера чи члена подружжя 
• Інші особи, які лише проживають у одному приміщенні 

 
8. Що таке фактичні шлюбні відносини? 
Про фактичні шлюбні відносини говорять в тому випадку, коли має місце тривале співжиття 
та існують певні виняткові стосунки між двома особами, які означають, що в разі потреби 
очікується взаємна підтримка партнера чи партнерки. Показниками є, зокрема, ведення 
спільного домашнього господарства і економічне співтовариство, спільне піклування та 
забезпечення дітей у домогосподарстві, а також взаємні повноваження щодо 
розпорядження доходами та майном партнера через спільне щоденне управління. 

 
9. Що таке домогосподарська спільнота і що це означає для мене та мого права на 
допомогу? 
Домогосподарська спільнота між кровними родичами або родичами партнера існує в тому 
випадку, якщо вони живуть разом і ведуть «господарство з одного гаманця» без наявності 
спільноти потреб. 

 
За певних обставин існує припущення, що кровні родичі або родичі партнера у 
домогосподарській спільноті підтримують один одного. Це означає, що їх доходи і майно 
також враховуються. 

 
10. Чи можу я разом з допомогою по безробіттю I отримувати також допомогу по 
безробіттю II або працювати повний робочий день, якщо грошей не вистачає? На що 
треба звернути увагу? 
У принципі, існує можливість отримувати допомогу по безробіттю II разом з допомогою по 
безробіттю I або роботою, якщо ви та члени вашої спільноти потреб все ж потребуєте 
допомоги, незважаючи на цей дохід. 
Зверніть увагу: Бюро праці є незалежним органом, який існує окремо від центру 
зайнятості адміністрації округу Людвіґсбурґ. Заява на виплату допомоги по безробіттю I, 
подана до бюро праці, не діє одночасно із заявою на допомогу по безробіттю II, тому, за 
потреби, необхідно подати 2 заяви до різних органів. 

 
11. Чи мають право на допомогу по безробіттю II особи, які перебувають у 
стаціонарних закладах чи місцях обмеження волі? 
У принципі, це право не застосовується, оскільки ви не маєте доступу для ринку праці. 
Однак ви маєте право й далі отримувати допомогу по безробіттю II, якщо очікується, що ви 
будете перебувати в ув’язненні або стаціонарному закладі менше 6 місяців. Ще один 
виняток — якщо ви працюєте не менше 15 годин на тиждень за загальними умовами ринку 
праці, незважаючи на те, що ви знаходитесь в стаціонарному закладі або місці обмеження 
волі. 
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Розділ 2 
Подання заяви та подальше отримання допомоги 

12. Чи потрібно подавати заяву на отримання допомоги по безробіттю II? 
Так. Відповідно до SGB II, допомога надається лише за заявою, це також стосується 
подальшого схвалення допомоги. Допомога виплачується з дня звернення, а не за 
попередні періоди. Однак заява має зворотну силу до першого числа поточного місяця. 
Заява враховує всіх членів спільноти потреб. 
Заяви на одноразові виплати і субсидії завжди мають подаватися окремо. Будь ласка, 
зверніть на це увагу. Будь ласка, зверніть увагу на будь-які додаткові потреби. 

 
13. Яка тривалість періоду виплат призначеної допомоги? 
Максимальна тривалість виплат призначеної допомоги становить 12 місяців. У випадках, 
коли мова йде про правомірні або очікувані зміни і тимчасове призначення допомоги, 
базова допомога схвалюється не більше ніж на 6 місяців. У разі коливань розміру доходу 
допомога, як правило, призначається лише на 6 місяців. 

 
Допомога також може призначатись на коротший термін, якщо очікується, що підстави на її 
отримання зникнуть або їх подальша наявність є сумнівною (наприклад, досягнення 
граничного віку, втрата статусу працівника як громадянина іншої держави ЄС, обмежений 
термін дозволу на проживання). 

 
14. Що буде після закінчення терміну призначеної допомоги? Чи потрібно подавати ще 
одну заяву, якщо я хочу і далі отримувати допомогу? 
Допомога по безробіттю II схвалюється на обмежений період часу. Після завершення цього 
періоду призначені вам виплати не будуть продовжені автоматично. Якщо ви все ще будете 
потребувати допомоги по безробіттю II, вам треба подати заяву на продовження виплати. 

 

15. В який термін необхідно подати заяву на продовження виплати? 
Щоб забезпечити безперебійне продовження необхідно завчасно подати заяву на 
подальше надання допомоги по безробіттю, тобто ще до закінчення періоду призначеної 
виплати. Заяву на продовження виплат необхідно подати до центру зайнятості не пізніше 
ніж за 6 тижнів до закінчення поточного періоду допомоги по безробіттю. 

 
16. Чи достатньо однієї заяви, щоб отримати всі можливі виплати? 
Ні, на деякі види допомоги потрібна окрема заява, наприклад, для виплат на особливі 
потреби (наприклад, витрати на переїзд, застава за оренду). На них необхідно подати 
додаткову заяву, оскільки ця допомога виплачується окремо. 

 
17. Чи маю я медичну страховку, якщо я отримую допомогу по безробіттю SGB II? 
Якщо ви отримуєте допомогу SGB II як субсидію, то обов’язкові внески на медичне 
страхування та страхування на випадок догляду сплачуються через центр зайнятості. В інших 
випадках, за наявності всіх підстав субсидія може бути виплачена на непокриті витрати на 
медичне страхування і страхування на випадок догляду, перш за все, якщо ви не маєте права 
на SGB II через доходи вашого партнера, але потребуєте допомоги на сплату вказаних вище 
страхових внесків. 

 
Зверніть увагу: Страхування здійснюється лише після схвалення виплат. Це схвалення має 
зворотну дію. Однак може скластись так, що в певний період вам буде потрібне медичне 
страхування, але ваша заява ще не схвалена. Тому має сенс зв’язатися зі своєю медичною 
страховою компанією, щоб отримати тимчасове страхування. 
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18. Чи будуть сплачуватись внески на моє пенсійне страхування, якщо я отримую допомогу 

по безробіттю II? 
Ні. Повідомляється лише сам період отримання допомоги. Це час реєстрації без внесків, 
який може бути вирішальним для набуття права, наприклад, на пенсію по інвалідності та 
виплати для інтеграціі у трудове життя. 

 
19. Що станеться, якщо документи, необхідні для подання заяви (первинна 
заява/заява на продовження виплат) неповні? 
При відсутності деяких документів, необхідних для розгляду вашої заяви, ви отримаєте лист 
про співучасть, у якому вас просять додатково надати відсутні документи, підтвердження та 
інформацію протягом певного періоду часу, з посиланням на юридичні наслідки. Якщо ви 
пропустите вказаний термін, скоріше за все вашу заяву відхилять, вам відмовлять у наданні 
допомоги, а схвалену допомогу відкличуть. Ви не будете (надалі) отримувати грошові 
виплати. Якщо ви не можете вкластися в термін з незалежних від вас причин, будь ласка, 
негайно повідомте про них в центр зайнятості, це у ваших власних інтересах. 

 
20. Чому мені потрібно надавати виписки з банківського рахунку? 
Допомогу по безробіттю II отримують тільки особи, які потребують матеріальної допомоги 
(див. питання 4). Тому, коли ви подаєте заяву, виконується перевірка, чи відповідаєте ви та 
члени вашої спільноти потреб вказаній вимозі. 

 
21. Чи сплатить центр зайнятості також плату за мовлення або можливу 
заборгованість у центрі оплати за мовлення (раніше: GEZ)? 
Ні. Центр зайнятості не може брати на себе ні поточні платежі, ні заборгованість по оплаті 
платежів. Але якщо ви отримуєте допомогу по безробіттю II, вас можуть звільнити від плати 
за мовлення. Кожне повідомлення про схвалення виплат має відповідне підтвердження. 
Вам необхідно подати заяву на звільнення від плати безпосередньо до служби внесків ARD, 
ZDF та Deutschlandradio. З 1 січня 2017 року також можна подати заяву про звільнення на 
певний період від плати за мовлення заднім числом, при наявності відповідних передумов. 

 
22. Якщо я не згоден чи не згодна з рішенням центру зайнятості, що я можу зробити? 
Ви маєте право заперечувати проти рішень центру зайнятості як дій адміністративних 
органів. Заперечення необхідно подати до органу в письмовій формі або з внесенням в 
протокол протягом одного місяця з дня отримання рішення. Також подати заперечення 
можна в електронній формі. Для цього заперечення має бути надіслано у вигляді 
електронного документа у варіанті передачі з підтвердженою та безпечною реєстрацією на 
електронну адресу центру зайнятості в Німеччині, яку можна знайти в інформації про засоби 
правового захисту в повідомленні. Заперечення проходить перевірку в відповідному відділі. 

 
Розділ 3 
Виплата допомоги (можливо, третім особам), загальні процедурні 
правила і вид наданої допомоги 

 
23. Як дізнатись, чи отримаю я гроші? 
Про рішення щодо вашої заяви ви отримаєте листа (повідомлення). У цьому повідомленні 
буде зазначено, чи маєте ви право на допомогу, на який термін і в якому обсязі. Детальну 
інформацію про те, як нараховуються виплати, можна знайти в розрахунковому листі, що 
додається до листа. 
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24. Коли і як можна отримати грошові виплати? 
Грошові виплати будуть в принципі надходити на ваш банківський рахунок. За бажанням, ці 
гроші також можна направити у вигляді платежів на рахунок третьої сторони як виконання 
ваших зобов’язань, наприклад, перед орендодавцем/енергопостачальною компанією, 
якщо ви можете ці зобов'язання підтвердити. 
 
Якщо ви бажаєте отримати оплату чеком, то буде стягуватись комісія, наразі вона 
становить 7,10 євро. Вона буде стягуватись із вашої виплати. 
Допомога по безробіттю II виплачується в кінці місяця за наступний місяць. Тобто виплати 
за лютий ви отримаєте наприкінці січня. 

 
25. Чи завжди виплати надходять за повний місяць? 
У принципі, так. Однак може бути і так, що виплати нараховуються лише за частину місяця, 
наприклад, якщо протягом поточного місяця ви переїжджаєте в район компетенції іншого 
центру зайнятості. Кожен день отримання допомоги обчислюється як 1/30, навіть якщо 
місяць має лише 28, 29 або навіть 31 день. 

 
26. Чи може центр зайнятості здійснювати платежі третім особам, наприклад, моєму 

орендодавцю або постачальнику енергії, без моєї згоди? 
Це можливо лише в окремих виняткових ситуаціях. Виплати можуть здійснюватись у вигляді 
платежів орендодавцю або енергопостачальній компанії, якщо у вас є борги і вам загрожує 
виселення з квартири або припинення енергопостачання. Прямі платежі можливі тоді, коли 
виникає надзвичайна ситуація. 

 
27. Чи підлягають арешту виплати SGB II? Чи потрібно створити рахунок для захисту від 
арешту?  
28. У принципі, безпосередньо центр зайнятості не може накласти арешт на виплати SGB II, 
призначені для покриття прожиткового мінімуму арешту. Однак, щоб гарантувати 
неможливість арешту виплат через арешт рахунку у вашому банку, може бути доцільно 
створити рахунок для захисту від арешту. 

 
29. Що таке зобов’язання щодо сприяння? 
З моменту подачі заяви ви зобов’язані вказувати всі факти, які впливають на отримання 
допомоги, та подавати відповідні документи. 

 
30. Чи існують також обов'язки щодо повідомлення? 
Після подання заяви та протягом поточного періоду схвалення ви зобов’язані повідомляти 
нас про будь-які зміни у ваших особистих та економічних обставинах, які впливають на 
надання пільг, наприклад, прийняття на роботу чи переїзд іншої особи у ваше 
домогосподарство. Якщо ви не впевнені, чи треба повідомляти про якусь зміну, зверніться 
до свого відповідального працівника. 

 
31. Що станеться, якщо я не повідомлю інформацію, яка може вплинути на виплати?  
Може статися так, що ви отримаєте надлишкові виплати; як правило, ви зобов’язані 
відшкодувати переплату згідно з законодавчими положеннями. Вас також можуть 
звинуватити в цьому, тому що неповідомлення про зміни є адміністративним або навіть 
кримінальним правопорушенням. 

 
32. Чи будуть перевірятись мої дані? 
Звіряння даних виконується автоматично. Дані всіх отримувачів допомоги порівнюються 
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щоквартально, вони виявляють можливе надходження інших доходів паралельно з 
отриманням виплат (прибутки, відсотки від капітальних вкладень, пенсії). Крім того, 
щомісячно порівнюються дані про надходження внесків на соціальне страхування та роботи 
за мінімальну плату. Також може проводитись відповідний збір деяких даних. Треті сторони 
(наприклад, банки, страхові компанії, роботодавці) зобов’язані надавати центру зайнятості 
інформацію для уточнення статусу тих, кого це стосується, та перевірки відповідності 
вимогам. 
 

Розділ 4 
Провідний принцип SGB II: фінансова підтримка і вимога — інтеграція в 
трудову діяльність 

 
33. Що значить принцип фінансової підтримки і вимоги? 
З виплатою базового забезпечення тим, хто шукає роботу, виникають правовідносини 
соціальної взаємодії. 

 
Під «фінансовою підтримкою» розуміють послуги, необхідні в окремих випадках для 
інтеграції в трудову діяльність, з урахуванням принципів економічності та економії, які 
можуть надаватись вам для інтеграції на ринку праці. 

 
«Вимога» означає необхідність вашої активної участі у всіх заходах, які сприяють вашій 
інтеграції на ринку праці. Це значить, що ви намагаєтеся знайти роботу самостійно, а також 
надаєте докази цього. 

 
34. Чи існує зобов'язання особистого відвідування? 
Поки ви отримуєте базове забезпечення для тих, хто шукає роботу, ви також зобов’язані за 
потреби з’являтися у свій центр зайнятості особисто. Особистий візит може знадобитися для 
спільної перевірки вимог до працездатності або вашої інтеграції на ринку праці. З цієї 
причини необхідні гарантії вашої щоденної доступності. 

 
35. Що таке договір про підтримку при інтеграції? 
Договір про підтримку при інтеграції укладається між вами як працездатною особою, яка 
має право на виплати, і центром зайнятості, як взаємний договір. Договір визначає, яким 
чином центр зайнятості може надати вам підтримку при працевлаштуванні, щоб інтегрувати 
вас на ринку праці або усунути перешкоди для вашої інтеграції. У свою чергу, ви 
зобов’язуєтесь вживати всіх можливих заходів, щоб уникнути або скоротити потребу в 
допомозі. Як правило, дія договору про підтримку при інтеграції триває 6 місяців. 

 
36. Що станеться, якщо я не захочу підписувати договір про підтримку при інтеграції? 
З працездатними особами, які мають право на отримання допомоги, повинен укладатись 
взаємний договір про підтримку при інтеграції для інтеграції на ринку праці або усунення 
перешкод у працевлаштуванні. Якщо взаємна угода не досягнута, центр зайнятості може в 
односторонньому порядку прийняти рішення про інтеграційні дії адміністративного органу. 
Викладені в цьому рішенні зобов’язання застосовуються так само, як і в договорі про 
підтримку при інтеграції. 

 
37. Які є можливості підтримки? Хто приймає рішення при них? 
За кожну працездатну особу, яка має право на допомогу, відповідає конкретна контактна 
особа (посередник або ситуативний менеджер). Вона надасть вам підтримку і консультації 
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щодо можливостей інтеграційної допомоги для вашого конкретного випадку. Наприклад, це 
можуть бути компенсації витрат на підготовку й розсилання резюме, а також на інтерв'ю при 
працевлаштуванні. Існує багато варіантів підтримки. Ваша контактна особа з радістю надасть 
вам консультацію. 

 
38. Чи буде в мене «відпустка», навіть якщо я не працюю? 
Звичайна відпустка, як ви знаєте з трудових відносин, законодавством не передбачена. 
Однак, якщо ви хочете виїхати за межі своєї зони, ви можете повідомити про свою 
відсутність протягом 21 дня в календарний рік. Для цього потрібна попередня згода вашого 
спеціаліста з інтеграції. Отримання згоди залежить, зокрема, від того, наскільки ваша 
відсутність ускладнить ваше працевлаштування. Після повернення ви зобов’язані негайно 
повідомити про це в центр зайнятості. 

 
39. Що станеться, якщо я буду відсутнім без отримання дозволу? 
Відсутність на місці без дозволу означає, що ви втратите право отримання базового 
забезпечення на період відсутності, а гарантовані виплати скасовуються. Ви повинні 
відшкодувати будь-які переплати. 

 
40. На що треба звернути увагу, якщо я отримую допомогу по безробіттю II і захворів чи 

захворіла? 
У вашому договорі про підтримку при інтеграції вказано, чи ви можете просто повідомити 
про свою хворобу, чи потрібно також пред’явити довідку від лікаря. Як правило, до третього 
календарного дня необхідно пред'явити довідку від лікаря. 

 
41. Мені надійшло запрошення на прийом до центру зайнятості. Що станеться, якщо я 
не прийду? 
Якщо ви не прийдете на прийом без серйозних підстав, це стане пропуском візиту, що, у свою 
чергу, може бути покарано. У цьому випадку центр зайнятості може скоротити виплати. 

 
42. Чи може і чи має право центр зайнятості зв’язатися з моїм (колишнім) роботодавцем? 
У певних ситуаціях, особливо якщо ви не дотримуєтеся свого обов’язку про повідомлення та 
сприяння, закон дозволяє звертатись до колишнього роботодавця щодо уточнення відкритих 
питань. Навіть якщо ви не введете дані квитанцій про заробітну плату, необхідні для 
розрахунку виплат, їх можна запросити безпосередньо у роботодавця. 

 
43. Що є підставою для покарання? 
У принципі закон розрізняє пропуски і порушення обов'язків. Пропуски стосуються 
призначених прийомів у центрі зайнятості, медичній чи психологічній службі, які ви не 
відвідуєте без вагомої причини. 

 
Порушення обов’язків можуть бути різноманітними. Наприклад, ви могли порушити 
зобов’язання, визначені в договорі про підтримку при інтеграції (наприклад, не маєте 
доказів ваших власних зусиль щодо подання резюме) або не подали резюме у відповідь на 
отриману пропозицію. Також порушенням обов'язків може бути подальша неекономна 
поведінка. 

 
44. У яких розмірах скорочуються виплати при пропусках призначених прийомів? 
У разі пропусків призначених прийомів знижка становитиме 10 % від відповідного 
стандартного розміру. Декілька пропусків можуть додаватись у межах, визначених 
законом. 
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45. Які розміри скорочення виплат при порушенні обов'язків? 
У разі застосування покарання за порушення обов’язків центр зайнятості може зменшити 
виплати на 30 % від відповідного стандартного розміру. 
 
46. Скільки триває період покарання? 
Зазвичай термін покарання складає 3 місяці. Але він може бути скорочений, якщо ви 
достовірно та стійко запевняєте, що виконаєте свої зобов’язання щодо сприяння в 
майбутньому, або якщо ви зможете довести, що виконали свої зобов’язання щодо 
сприяння. 

 
47. Чи існують якісь винятки для молоді? 
Покарання для осіб віком до 25 років, як правило, не призводить до зменшення розміру 
виплати на проживання та опалення. 

 
48. Чи можна повністю втратити право на підтримку через покарання? 
У своєму рішенні від 5 листопада 2019 року Федеральний конституційний суд Німеччини 
визначив, що виплати для забезпечення засобів до існування можуть бути зменшені 
максимум на 30 % відносно стандартного розміру. Таким чином, загальне право на виплати 
може відмінюватись, лише якщо воно становить менше 30 % відповідної стандартної 
потреби. 

 
49. Чи можна скасувати покарання? 
Якщо ви вкажете і доведете важливу причину, яка пояснює вашу поведінку і яку можна 
оцінити і визнати важливою підставою в розумінні положень тому II Соціального кодексу, 
порушення обов’язку сприяння не буде. У цьому разі покарання не застосовуються. 
Крім того, від зменшення виплат можна відмовитись, якщо виконання обов'язку сприяння 
можна було очікувати в принципі, але в окремих випадках мали місце виняткові умови 
життя, через які покарання видається необґрунтованим, а в цілому, враховуючи особисті 
обставини, може призвести до надмірних і неприйнятних (надзвичайно жорстких) наслідків. 

 
50. Агенція з працевлаштування заблокувала мою допомогу по безробіттю I на 12 тижнів, 
оскільки я за власним бажанням звільнився/звільнилась з роботи. Чи отримуватиму я в 
цей період допомогу по безробіттю II? Якщо існує необхідність матеріальної підтримки, ви 
будете отримувати допомогу по безробіттю II. Однак є можливість покарання у вигляді 
зменшення допомоги по безробіттю II. Зверніть увагу: Крім того, можлива перевірка вашого 
зобов’язання відшкодувати вже виплачене базове забезпечення за період блокування 
допомоги по безробіттю I через антигромадську поведінку. 

 
Розділ 5 
Доходи 

 
51. Що таке доходи? 
Усі грошові надходження або грошові вигоди, які отримуються після подання заяви, мають 
бути враховані як доходи. При цьому не має значення, чи це постійне чи одноразове 
надходження, наприклад, дохід від роботи, аліменти, допомога по безробіттю, оплата по 
лікарняному, додаткові виплати інших видів державної допомоги, зокрема допомоги на 
дитину та пенсій. 
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52. Чи існують надходження, які не підлягають врахуванню? 
Певні надходження не вважаються доходами у розумінні SGB II і не враховуються 
(пільгові доходи), наприклад: 

• базові пенсії відповідно до Федерального закону про соціальне забезпечення 
жертв війни та законів, які передбачають відповідне застосування; 

• виплати сліпим; 
• допомога по догляду за дитиною повний робочий день при виконанні обов'язків по 

вихованню для першої та другої прийомної дитини в повному обсязі, для третьої 
прийомної дитини 25 %, за умови, що це не є денним доглядом; 

• спеціальні пожертви, наприклад, невідкладна допомога на випадок стихійного лиха, 
почесні пожертви з державних фондів (до ювілею чи річниці шлюбу, на порятунок 
життя), пожертви з лотереї на користь людей, які потребують допомоги; 

• компенсація за фізичні і моральні страждання. 
Перевірка того, чи враховуються надходження, виконується під час подачі заявки. Тому в 
разі сумніву просто вкажіть всі надходження. 

 
53. Що означає фіксована ставка страхування? 
Фіксована ставка страхування становить 30 євро і вираховується із передбачуваного 
доходу. Якщо ви досягли повноліття і маєте передбачуваний дохід, ви отримаєте фіксовану 
ставку страхування. Неповнолітні отримують фіксовану ставку страхування лише в тому 
випадку, якщо є підтвердження про наявність договору страхування, що відповідає 
причині та сумі. Якщо передбачуваний дохід нижчий, відрахування відповідають його 
рівню. Приклад: Передбачуваний дохід 27 євро, вираховується фіксована ставка 
страхування 27 євро. 

 
54. Я маю два види надходжень, чи отримаю я фіксовану ставку страхування двічі? 
Фіксована ставка страхування враховується лише один раз на одну особу. Якщо ви 
отримали трудовий дохід, фіксована ставка страхування вже включена в основний 
неоподатковуваний мінімум трудового доходу. 

 
55. Які спеціальні неоподатковувані мінімуми існують для трудового доходу? 
Неоподатковуваний мінімум трудового доходу становить 100 євро. Він уже включає 
фіксовану ставку страхування в розмірі 30 євро. Крім того, 20 % частини валового доходу, 
що перевищує суму від 100 до 1000 євро включно звільняються від відрахувань. Додатково 
не будуть враховуватися ще 10 % вашої валової зарплати, починаючи з 1000 євро і до 
верхньої межі заробітку в 1200 євро або 1500 євро (якщо в спільноті потреб проживає 
неповнолітня дитина). У разі отримання трудового доходу від благодійної діяльності 
неоподатковуваний мінімум трудового доходу збільшується. Точний розрахунок для 
вашого індивідуального випадку можна знайти в розрахунковому листі або уточнити у 
відповідального співробітника. 

 
56. Як бути із моїм страхуванням громадянської автовідповідальності? Чи оплатить 
центр зайнятості це страхування? 
Ні. Це не відноситься до тих виплат, які надаються центром зайнятості. Однак страхування 
автотранспортної відповідальності може вираховуватись у розмірі 1/12 на місяць із 
передбачуваного доходу; у разі трудового доходу застосовуються спеціальні правила для 
обчислення відрахування. Страхування підтверджується річним повідомленням про внески. 
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57. Мій партнер повинен платити аліменти на дітей чи колишній дружині. Чи 
враховується це при визначенні розміру доходу? 
Виплати аліментів можуть вираховуватись із доходу, який підлягає врахуванню, лише якщо 
аліменти фактично сплачені (потрібно надати підтвердження) і вимога щодо аліментів 
задоволена. У разі добровільних платежів можна вираховувати лише поточні аліменти, а не 
борги за аліменти, навіть якщо заборгованість регулюється в законодавчому акті. 

 
58. Чи можна також зарахувати в доходи відшкодування податку за минулий рік, яке я 
отримаю після подачі заяви на SGB II? 
Так, тому що в SGB II діє принцип всіх надходжень. Навіть якщо відшкодування податку 
відбувається за період та отриманий до подачі заяви дохід, тоді просто перевіряється, чи 
зможете ви покрити цим відшкодуванням витрати на засоби існування. Це означає, що 
єдиним вирішальним фактором для зарахування відшкодування податку є те, чи 
відбувається воно під час поточного отримання SGB II. 

 
59. Чи враховуються пенсійні виплати? 
Пенсії також є передбачуваним доходом. Але є окремі винятки (див. питання 47). Якщо ви 
отримуєте пенсію за віком, відповідно ви більше не маєте права претендувати на SGB II. 

 
60. Я отримую пенсію за віком і проживаю в спільноті потреб разом із працездатною 
особою. Що буде із виплатами від центру зайнятості? 
Якщо ваша пенсія за віком покриває ваші потреби, будь-яка надлишкова сума буде 
враховуватись для покриття потреб працездатної особи. З іншого боку, якщо ваші власні 
потреби не покриваються пенсією за віком, і ви не маєте права на базове забезпечення у 
старості або через стійку повну втрату працездатності відповідно до SGB XII, ви будете 
отримувати соціальні виплати від центру зайнятості як член спільноти потреб. 

 
61. Я живу зі своїм партнером/своєю партнеркою та його/її дітьми від першого 
шлюбу. Я теж повинен/повинна покривати потреби пасинків? 
Так. Це принцип спільноти потреб. Якщо неповнолітні діти не можуть покрити власні потреби 
за рахунок доходів (наприклад, допомоги на дитину, аліментів) або майна, тоді для 
задоволення їхніх потреб враховуються також доходи і майно партнера. 

 
Розділ 6 
Майно 

 
62. Що таке майно? 
Ваше майно включає все, що можна виміряти в грошовому еквіваленті, незалежно від того, 
чи знаходиться майно на момент подачі заяви в Німеччині чи за кордоном. Дебіторська 
заборгованість також може являти собою майно. Крім того, це майно має бути придатним 
до використання протягом прогнозованого періоду (зазвичай періоду затвердження). 

 
63. Що таке придатне майно? 
Майно є придатним, якщо воно може використовуватись безпосередньо для забезпечення 
засобів до існування або якщо його грошова вартість може бути використана для 
забезпечення засобів до існування шляхом споживання, продажу, надання в позику, 
оренди чи лізингу. 

 
Майно, яким ви не можете вільно розпоряджатися з юридичних або фактичних причин, 
наприклад, тому що воно було передано в заставу, не може вважатись придатним. 
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Позиція співвласника, наприклад, не є перешкодою в цьому сенсі. 
 

64. Враховується все майно чи є таке, яке не враховується? Є таке майно, яке не 
враховується. Це так зване захищене майно. До нього належать: 

• прийнятні побутові речі; 
• прийнятний автомобіль; 

 
• майно і права, призначені для забезпечення по старості у разі звільнення від 

обов'язкового пенсійного страхування в прийнятному обсязі; 
• прийнятна для власного проживання власна квартира або прийнятне для власного 

проживання домоволодіння; 
• майно для майбутнього придбання або утримання прийнятного домоволодіння для 

інвалідів або осіб, які потребують догляду; 
• предмети та права, використання яких очевидно неекономічне або призведе до 

особливих труднощів для відповідної особи. 
 

65. Чи є у мене майно, якщо я також маю борги? 
Так. Соціальне право не керується терміном «покриття боргів». Наявне майно необхідно 
спочатку використовувати для покриття власних потреб. Погашення боргу є другорядним. 

 
66. Чи можу я залишити свій автомобіль? 
Автомобіль — це майно. Автомобіль є захищеним майном, однак за умови, що його 
поточна ринкова вартість є прийнятною і він в робочому стані. Прийнятною вважається 
ринкова вартість 
7500 євро. 

 
67. Я уклав/уклала договір додаткового страхування життя. Він теж повинен 
враховуватись? 
Якщо він не покривається за рахунок неоподатковуваного мінімуму, а його розторгнення 
супроводжується невиправданими труднощами, він повинен враховуватись для 
забезпечення засобів для існування. Однак це не застосовується, якщо зі страховою 
компанією була узгоджена неможливість врахування (можливо пізніше). Це необхідно 
підтвердити. 

 
68. Чи маю я право на неоподатковувані мінімуми, якщо мова йде про майно? 
Існує так званий базовий неоподатковуваний мінімум в розмірі 750 євро на кожну особу, 
яка проживає в спільноті потреб. Крім того, додаткові неоподатковувані мінімуми 
розраховуються для кожної особи з урахуванням її віку. За кожен рік життя додаються 
150 євро, але максимальний розмір нарахованого відповідно до віку неоподатковуваного 
мінімуму складає 10 500 євро. Для неповнолітніх дітей, які проживають у спільноті потреб, 
додатковий неоподатковуваний мінімум становить 3100 євро. 

 
Для договорів про надання допомоги по старості застосовуються спеціальні 
неоподатковувані мінімуми. За необхідності зверніться до відповідального співробітника. 
 
Вказівка: Існують періоди, коли діють спеціальні правила щодо визначення майна, обумовлені 
пандемією коронавірусу. Більш детальну інформацію ви дізнаєтесь на стор. 2 вкладки. 
 
69. Чи можна відмовитись від врахування майна? 
Виплати у вигляді субсидії надаються, якщо реалізація незахищеного майна представляє 
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невиправдані труднощі або якщо можлива реалізація в даний момент спричиняє саме ці 
невиправдані труднощі. 
Надання субсидії може залежати від надання гарантій (можливо, наявність боргу по сплаті 
за землю в земельній книзі). 

 
70. Чи існують ситуації, коли майно в розмірах, менших за неоподатковуваний мінімум, 
все ж враховується для виплат по SGB II? 
Так. Субсидії відповідно до SGB II надаються лише в тому випадку, якщо мають місце 
особливі потреби, наприклад, борги за електроенергію, які не можуть бути покриті за 
рахунок додаткових неоподатковуваних мінімумів, включаючи додаткові неоподатковувані 
мінімуми дітей. Коли йдеться про борги по орендній платі за житло, майно дітей 
враховуватись не може. 

 
71. Що станеться, якщо я несподівано отримаю спадщину чи обов’язкову частку 
спадщини? 
Це означатиме зміну ваших економічних обставин, яка вимагає сповіщення. Тому ви 
повинні відразу ж повідомити про це. Чи впливає це і в якій мірі на право на виплати, 
визначається індивідуально. Додатковий дохід протягом поточного отримання виплат 
SGB II зазвичай представляє собою дохід, який треба враховувати. 

 
Розділ 7 
Пріоритетні виплати 

 
72. Чому потрібно вимагати пріоритетних виплат? 
Виплати базового забезпечення для тих, хто шукає роботу, надаються лише в тому випадку, 
якщо покрити їх потреби за допомогою інших, у тому числі інших державних виплат, 
неможливо. Застосовується так званий принцип субординації. Ті, хто має право на виплати, 
зобов’язані звертатися за іншими соціальними виплатами, якщо таким чином вони можуть 
усунути, скоротити або зменшити потребу в допомозі. 

 
73. Що належить до інших пріоритетних державних виплат? 
Сюди входять, наприклад, надбавка на дитину (необхідно подати заяву в офісі допомоги на 
дитину), допомога на дитину, аванс на аліменти, допомога на оплату житла, стипендії на 
навчання (BAföG, BAB), але також дострокова пенсія за віком або пенсія по інвалідності. 

 
74. Що станеться, якщо я не виконаю вказівку центру зайнятості щодо подання заяви на 
іншу пріоритетну допомогу? 
Якщо ви не виконаєте вказівку, центр зайнятості може подати заявку за вас. Якщо ваше 
неспівробітництво буде зафіксоване в процесі подачі заявки у іншого постачальника послуг, 
центр зайнятості юридично зобов’язаний також зменшити суму виплат базового 
забезпечення на очікувану суму іншої виплати. 

 
Розділ 8 
Стандартні виплати і соціальні виплати 

 
75. Який розмір мають стандартні виплати і соціальні виплати? 
Для цього скористайтесь вкладкою 1. 

 
76. Що потрібно оплачувати зі стандартних виплат та соціальних виплат? 
Стандартні виплати покривають стандартні та нерегулярні потреби повсякденного життя, 
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наприклад, їжа, одяг, канцтовари, електроенергія для побутових потреб тощо. Ця послуга є 
фіксованою виплатою. 

 
77. Хто встановлює розміри стандартних виплат? 
Суми виплат є обов’язковими згідно із законом і зазвичай щорічно збільшуються. У разі 
отримання виплат при підвищенні стандартних ставок ви автоматично отримаєте 
сповіщення про зміну, і вам не треба нічого робити. 

 

Розділ 9 
Додаткові потреби та субсидії 

 
78. Які є форми додаткових потреб? 
Додаткові потреби виникають у наступних випадках: 

• Вагітність, починаючи з 13-го тижня 
• Мати-одиначка чи батько-одинак 
• Інвалідність при частковій участі у трудовому житті чи необхідності допомоги в 

інтеграції, а також для осіб, які не можуть працювати через повну втрату 
працездатності, що отримали класифікацію G 

• Необхідність додаткових витрат на харчування по призначенню лікаря 
• Індивідуальна підготовка гарячої води 
• Невідкладні особливі потреби 
• Потреби на підручники і відповідні робочі зошити 

 
79. Коли я вважаюсь матір'ю-одиначкою чи батьком-одинаком? 
Ви є матір'ю-одиначкою чи батьком-одинаком, якщо живете з однією дитиною або 
кількома дітьми в спільному домогосподарстві і несете повну відповідальність за їх догляд 
та виховання. 

 
80. Я уклав/уклала договір страхування домашнього майна. Чи оплачуватиме ці витрати 

центр зайнятості? 
Витрати на страхування домашнього майна не покриваються. SGB II не має для цього 
правових підстав. 

 
81. Які виплати ще можливі? 
Існують положення про виплати в особливих ситуаціях. Вони надаються в окремих 
випадках, наприклад, для придбання необхідних речей у зв’язку з вагітністю та пологами, 
первинного обладнання житла, придбання і ремонту ортопедичного взуття, ремонту 
терапевтичних пристроїв і обладнання, а також оренди терапевтичних пристроїв, якщо 
потребу не можна задовольнити іншим шляхом. Для цього вам треба подати окрему заяву. 

 
Розділ 10 
Витрати на проживання і опалення, а також переїзд в період отримання SGB II 

 
82. Чи покриваються витрати на проживання і опалення? 
Визнаються фактичні витрати на проживання та опалення, якщо вони є прийнятними. 

 
83. Що значить прийнятні витрати? 
Округ Людвіґсбурґ має цілісну концепцію. Згідно з цією концепцією прийнятна максимальна 
орендна плата для кожного населеного пункту в окрузі Людвіґсбурґ, враховуючи кількість 
осіб (макс. 5 осіб), визначається на підставі регулярного вивчення фактичних місцевих умов. 
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Якщо спільнота потреб складається з більше ніж 5 осіб, зверніться до свого відповідального 
співробітника. У вкладці 2 ви знайдете поточні дійсні значення. 

 
84. Я живу у власному будинку/власній квартирі. Житло фінансується за рахунок 
кредиту. Чи існують якісь особливості? 
У принципі, виплати кредиту можуть бути враховані лише у розмірі щомісячних платежів 
відсотків, якщо вони знаходяться в межах прийнятної верхньої межі орендної плати і сама 
житлова площа є прийнятною. Саме погашення частин тіла кредиту не компенсується. 
85. Що буде, якщо моя квартира занадто дорога? 
Якщо ваша квартира не відповідає прийнятним нормам згідно з цілісною концепцією округу 
Людвіґсбурґ, і якщо зниження витрат не є індивідуально необґрунтованим, ви отримаєте так 
зване завдання щодо зниження витрат. Вас попросять докладати зусиль для зниження 
витрат і регулярно надавати відповідні підтвердження. Покриття неприйнятних витрат на 
житло можливе максимум на протязі 6 місяців. 
 
Вказівка: Існують періоди, коли діють спеціальні положення щодо вартості проживання через 
пандемію корони. Більш детальну інформацію ви дізнаєтесь на стор. 2 вкладки. 
 
86. Чи може центр зайнятості наказати мені переселитися? 
Центр зайнятості не може видавати конкретні розпорядження. Однак подальше проживання 
в квартирі, яка є занадто дорогою, може означати, що витрати на житло будуть визнані лише 
частково. 

 
87. Чи можливо скорочення виплат через неприйнятно високі витрати на житло раніше, ніж 

через 6 місяців? 
У принципі, це можливо, особливо якщо ви не докладаєте зусиль, щоб їх зменшити і не 
надаєте відповідних підтверджень в центр зайнятості. Період 6 місяців є максимально 
можливим. 

 
88. У мене є борги за оренду. Чи можу я отримати допомогу від центру зайнятості? 
У принципі, можна отримати субсидію на оплату боргів за оренду, які ви повинні погасити. 
Однак, як правило, субсидію можна отримати лише в тому випадку, якщо квартира, в якій 
ви проживаєте, відповідає цілісній концепції, бо лише в цьому випадку житловим 
приміщенням можна буде користуватись тривалий час. 

 
89. Як відбувається повернення боргу? Чи я зможу отримати допомогу по безробіттю II? 
Борги за оренду погашаються, якщо ви продовжуєте отримувати виплати, компенсуючи 
10 % відповідної стандартної вимоги, і в майбутньому будуть вирахувані безпосередньо з 
визначеної для вас виплати. Ви отримаєте відповідне підтвердження. 

 
90. Я хочу переїхати і отримую допомогу по безробіттю II. Чи можна це зробити? На що 
потрібно звернути увагу? 
Якщо ви бажаєте переїхати, ви повинні якомога швидше повідомити про це свого 
відповідального співробітника, який займається питаннями надання допомоги. Це 
необхідно, щоб дізнатись, чи відповідає нове житло відповідним положенням про 
соціальне забезпечення, ще перед підписанням договору оренди і отримати згоду на 
переїзд. Якщо, наприклад, ви також бажаєте отримати субсидію для застави за оренду або 
на витрати на переїзд, на ці виплати необхідно написати додаткову заяву. 
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91. Чи може статися так, що я отримаю згоду на переїзд, але без підтвердження 
застави за оренду? 
Так. Це стало можливим з 1 серпня 2016 року після внесення зміни в законодавство. Закон 
передбачає, що згода на переїзд є лише засвідченням прийнятності майбутньої квартири. 
Однак для орендної застави та інших витрат на переїзд необхідний сам переїзд. 

 
92. Мені ще немає 25 років і я хотів/хотіла б переїхати від батьків, ми отримуємо виплати 
SGB II. На щось потрібно звернути увагу? 
У принципі, жити з батьками в одному домогосподарстві розумно. Якщо ви переїдете без 
попереднього підтвердження на переїзд, центр зайнятості, як правило, не покриває 
жодних витрат на оренду до 25 років. Те саме стосується випадку, коли ви переїжджаєте, 
сподіваючись отримати допомогу по безробіттю II. У цьому випадку вам будуть платити 
лише знижену стандартну ставку. 

 
93. Я отримую повернення платежів від мого орендодавця на основі перерахунку за 
фактично надані комунальні послуги. Чи необхідно повідомляти про це центр 
зайнятості? Що станеться із поверненням платежів? 
У цьому випадку йдеться про зміни, про які потрібно повідомити, тому ви повинні 
повідомити про це центр зайнятості. Перерахунок за фактичні експлуатаційні витрати вашим 
орендодавцем зменшує розмір призначених вам виплат на проживання та опалення, якщо 
ці потреби були попередньо визнані центром зайнятості. Протягом місяця, наступного після 
перерахунку, центр зайнятості зменшить виплати на проживання та опалення або взагалі не 
робитиме їх. 

 
Розділ 11 
Освіта і соціальна адаптація 

 
94. Хто і що може отримати пакет соціальної допомоги для дітей та підлітків із 
малозабезпечених сімей на потреби освіти та соціальної адаптації (BUT)? Для дітей, 
підлітків та молодих дорослих (зазвичай до 25 років; виняток див. нижче) окрім 
відповідних стандартних потреб надається наступна соціальна допомога на потреби 
освіти та соціальної адаптації: 

• фактичні витрати на одноденні та багатоденні екскурсії та поїздки зі школою 
(наприклад, класні екскурсії), дитячий садок, денний догляд; 

• індивідуальне шкільне приладдя до 1 серпня та 1 лютого кожного року (якщо ви 
починаєте навчання вперше або якщо ви повертаєтеся до школи після тривалої 
перерви в навчанні в школі, виплати можливі і після вказаних термінів); Для цього 
скористайтесь вкладкою 1. 

• витрати на шкільний транспорт, якщо вони необхідні і не покриваються третьою 
стороною; 

• виплати на підтримку навчання у школі за певних умов; 
• додаткові витрати на спільні обіди у школі, дитячому садку та групах денного догляду; 
• до досягнення 18 років: до 15 євро на місяць на участь у громадському та 

культурному житті (наприклад, членські внески в спортивному клубі, внески в 
музичній школі, дозвілля). 

 
95. Хто вважається учнем/ученицею? 
Під учнями розуміються особи, які ще не досягли 25-річного віку, відвідують загальноосвітню 

або професійно-технічну школу та не отримують зарплати під час професійного навчання. 
 



Стор. 17 із 20 

Станом на: травень 
   

 

 

96. Чи отримаю я такі виплати просто так? На що мені потрібно звернути увагу? 
Шкільна допомога буде виплачуватися автоматично в дати виплати, зазначені у питанні 93, 
за умови, що ви надали дійсну довідку зі школи для кожної дитини разом із заявою/заявою 
для подальшого затвердження. 

 
Щоб отримати виплати для підтримки навчання у школі, потрібна окрема заява. Однак, через 
пандемію коронавірусу, ця вимога щодо заяви була призупинена до 31 грудня 2023 року. У 
період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року ця виплата також включена в основну 
заяву. 
Усі інші виплати на потреби освіти і соціальної інтеграції вважаються заявленими при 
поданні основної заяви. Зверніть увагу, що для підтвердження цих потреб ви повинні надати 
довідки зі школи або подібних закладів. Ви можете отримати відповідні бланки у своєму 
центрі зайнятості. 

 

Розділ 12 
Особливості для учнів виробничого навчання 

 
97. Я проходжу виробниче навчання на підприємстві. Чи можу я отримати допомогу по 
безробіттю SGB II? У зв’язку зі зміною законодавства до групи тих, хто має право на 
отримання допомоги, було включено велику кількість учнів виробничого навчання. Якщо 
навчання проводиться на підприємстві, а ви не проживаєте в інтернаті, гуртожитку або 
житловому приміщенні, наданому цим підприємством, і вам потрібна фінансова допомога, 
ви маєте право на допомогу по безробіттю II. 

 
98. Я учень чи учениця відповідно до визначення Федерального закону про підтримку 
освіти (BAföG). Чи можу я також отримувати виплати? 
У принципі, на усі види виробничого навчання, які мають право на фінансування на підставі 
BAföG, право на отримання виплат не розповсюджується. Однак через велику кількість 
зворотних винятків все ж можливість отримати виплати SGB II існує. Чи буде таким винятком 
ваш індивідуальний випадок, залежить від багатьох факторів. Ваше право буде 
уточнюватись під час подачі заяви. Перш за все це стосується тих випадків, коли ви фактично 
отримуєте BAföG, подали заяву на BAföG або фактично не отримуєте BAföG лише тому, що 
були враховані ваш дохід або майно. 

 
99. Чи можу я отримувати виплати від центру зайнятості як «учениця виробничого 
навчання» під час вагітності, незважаючи на те, що виплат я не отримую? 
Якщо є потреба в матеріальній підтримці, то під час вагітності ви можете мати право на 
покриття додаткових потреб. Також можлива компенсація інших додаткових потреб, 
незважаючи на те, що виплат від центру зайнятості ви не отримуєте. 

 
100. Заключне слово 

 
Сподіваємося, що ми надали вам перший корисний огляд ваших прав та обов’язків під час 
отримання та подання заяви на отримання виплат відповідно до тому II Соціального 
кодексу (SGB II) про базове забезпечення для тих, хто шукає роботу. 

 
Якщо у вас виникли запитання чи ви щось не зрозуміли, зверніться до відповідального за вас 
співробітника. Ця брошура містить лише інформацію загального характеру. Вона не надає 
консультацій щодо кожного окремого випадку, бо зазвичай всі випадки підпорядковуються 
великій кількості законодавчих положень. Зверніть увагу: Ця брошура не претендує на 
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повноту; ця брошура не може вичерпно описати майбутні зміни в законодавстві в результаті 
юридичного процесу або юридичної практики, бо це може супроводжуватись втратою 
швидкості інформування про різні законодавчі положення. 
 

 

Вкладка 1 
 
 
Розмір нормативних потреб для 
забезпечення засобів до існування з 
1 січня 2022 року 

 
 

Самотні люди, батьки-одинаки і 
матері-одиначки, дорослі з 

  

449 євро 

Повнолітні партнери 404 євро 
Повнолітні у віці до 25 років (18–24 роки) або 

особи у віці до 25 років, які переїхали без підтвердження 
комунальних органів (18–24 роки) 

 

 
369 євро 

Діти або підлітки у віці від 15 до виповнення 18 років (14–17 років) 
 
або 

 
неповнолітні партнери (14–17 років) 

 

 
376 євро 

Діти у віці від 7 до виповнення 14 років (6–13 років) 311 євро 

Діти до виповнення 6 років (0–5 років) 285 євро 
 

 
Виплати на навчання для учнів, починаючи з 01.01.2021 
 

Разова виплата на навчальне приладдя до 01.02. поточного 
навчального року 

        
  

 
     

 
 

52,00 євро 
104,00 євро 
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Прийнятні розміри місячної орендної плати за житло без опалення, 
брутто 
з 1 травня 2022 року, округ Людвіґсбурґ 

Прийнятною для округу Людвіґсбурґ може вважатись орендна плата 
за житло без опалення брутто (орендна плата з урахуванням основних 
експлуатаційних витрат), розміри якої наведені в таблицях нижче. 

 
Вирішальним показником є місячна базова орендна плата разом з експлуатаційними і 
комунальними витратами, до яких належать, наприклад, податок на землю, страхування будівлі від 
пожежі, плата за воду, плата за каналізацію, вивезення сміття, спільне освітлення на сходах, плата за 
користування на адресу житлово-комунальних організацій, адміністративні витрати, витрати на 
керуючого будинком, витрати на прибирання вулиць, витрати на спорожнення стічних ям, очищення 
димоходу, страхування шкоди від води та відповідальності домогосподарств, поточні витрати на 
спеціальне обладнання, наприклад, вбудовані меблі, але без урахування витрат на опалення та 
гарячу воду. 
 

Комуни 1 особа 2 особи 3 особи 4 особи 5 осіб 
     

Аффальтербах 600 євро 730 євро 890 євро 1010 євро 1210 євро 

Асперґ 600 євро 740 євро 920 євро 1060 євро 1270 євро 

Беннінґен-ам-
Неккар 

600 євро 730 євро 890 євро 1010 євро 1210 євро 

Бесіґгайм 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Бітіґгайм-Біссінґен 600 євро 740 євро 920 євро 1060 євро 1270 євро 

Бьонніґгайм 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Дітцінґен 600 євро 760 євро 960 євро 1150 євро 1320 євро 

Ебердінґен 570 євро 710 євро 860 євро 1020 євро 1170 євро 

Ердмангаузен 600 євро 730 євро 890 євро 1010 євро 1210 євро 

Ерліґгайм 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Фрайберґ-ам-
Неккар 

600 євро 730 євро 890 євро 1010 євро 1210 євро 

Фройденталь 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Ґеммріґгайм 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Ґерлінґен 600 євро 760 євро 960 євро 1150 євро 1320 євро 

Ґросботтвар 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Геммінґен 600 євро 740 євро 920 євро 1060 євро 1270 євро 

Гессіґгайм 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Інгерсгайм 600 євро 730 євро 890 євро 1010 євро 1210 євро 

Кірхгайм-ам-
Неккар 

600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Корнталь-
Мюнхінґен 

600 євро 760 євро 960 євро 1150 євро 1320 євро 

Корнвестгайм 600 євро 730 євро 940 євро 1100 євро 1220 євро 

Льохґау 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Людвіґсбурґ 630 євро 750 євро 940 євро 1120 євро 1320 євро 

Марбах-ам-Неккар 600 євро 730 євро 890 євро 1010 євро 1210 євро 
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Маркґрьонінген 570 євро 710 євро 860 євро 1020 євро 1170 євро 

Мьоґлінген 600 євро 740 євро 920 євро 1060 євро 1270 євро 

Мюндельсгайм 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Мурр 600 євро 730 євро 890 євро 1010 євро 1210 євро 

Оберріксінґен 570 євро 710 євро 860 євро 1020 євро 1170 євро  
Комуни 1 особа 2 особи 3 особи 4 особи 5 осіб 

      

Оберстенфельд 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Плайдельсгайм 600 євро 730 євро 890 євро 1010 євро 1210 євро 

Ремсек-ам-Неккар 600 євро 730 євро 940 євро 1100 євро 1220 євро 

Заксенгайм 570 євро 710 євро 860 євро 1020 євро 1170 євро 

Швібердінґен 600 євро 740 євро 920 євро 1060 євро 1270 євро 

Зерсгайм 570 євро 710 євро 860 євро 1020 євро 1170 євро 

Штайнгайм-ан-
дер-Мурр 

600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

Тамм 600 євро 740 євро 920 євро 1060 євро 1270 євро 

Вайгінґен-ан-дер-
Енц 

570 євро 710 євро 860 євро 1020 євро 1170 євро 

Вальгайм 600 євро 710 євро 840 євро 1000 євро 1130 євро 

 
 

Спеціальні правила, обумовлені пандемією коронавірусу  
 
У зв’язку з пандемією коронавірусу до періодів схвалення, які починаються з 1 березня 
2020 року по 31 грудня 2022 року, застосовуються вказані нижче спеціальні правила:  
 
Майно  
Дію положення про майно для схвалень, які починаються з 1 березня 2020 року по 31 грудня 
2022 року, частково припинено. Протягом цього періоду активи можна враховувати лише в 
тому випадку, якщо вони є значними.  
 
Витрати на проживання  
Дію положення про скорочення витрат на проживання, які починаються з 1 березня 
2020 року по 31 грудня 2022 року, припинено. Якщо схвалення ваших виплат почнеться 
протягом цього періоду, відповідність ваших витрат на проживання не перевірятиметься, і 
вам не будуть пропонувати зменшити витрати. 
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