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Перші важливі кроки українців у регіоні  

Франкфурт-Рейн-Майн 

 

З огляду на актуальну ситуацію Федеративна Республіка Німеччина прагне надавати 

швидку допомогу біженцям з України. Нижче Ви знайдете огляд перших важливих кроків 

для тих, хто прибуває з України до регіону Франкфурт-Рейн-Майн.  

Як тільки біженці прибувають з України до Німеччини, вони повинні як найперше 

зареєструватися у відомстві з реєстрації мешканців (Einwohnermeldeamt) за своїм місцем 

проживання чи перебування.  

Наступний крок – це реєстрація у відповідній службі з питань іноземців 

(Ausländerbehörde). Біженці з України не повинні проходити процедуру для отримання 

притулку (Asylverfahren), вони відразу отримують дозвіл на перебування 

(Aufenthaltserlaubnis) згідно з  §24 Закону про перебування іноземців. Список служб з 

питань іноземців у регіоні Франкфурт-Рейн-Майн Ви знайдете на нашому порталі. 

Якщо в дозволі на перебування зазначено «трудова діяльність дозволена» 

(Erwerbstätigkeit erlaubt), то Ви маєте право безпосередньо працювати. Для отримання 

послуг з працевлаштування Ви можете звернутися до відповідного Центру 

працевлаштування (Jobcenter). Ми охоче проконсультуємо Вас щодо можливостей 

працевлаштування в нашому регіоні. 

Дозвіл на перебування, отриманий у відповідності до §24 Закону про перебування 

іноземців, надає біженцям право навчатися в університетах або здобувати професійне 

навчання. Але в більшості випадків для цього будуть необхідні знання німецької мови. 

Більш детальну інформацію щодо навчання у вищих навчальних закладах можна 

отримати у міжнародному офісі відповідного університету. Перелік міжнародних офісів 

університетів регіону Франкфурт-Рейн-Майн знаходиться на нашому порталі. Ми охоче 

допоможемо Вам з першою орієнтацією у сфері навчання в університеті і здобуття професійної 

освіти в нашому регіоні. 

Дозвіл на перебування, отриманий у відповідності до §24 Закону про перебування 

іноземців, надає біженцям можливість записатися на інтеграційний курс з вивчення 

німецької мови (за наявності місць). Перелік організацій, які пропонують інтеграційні  
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курси, Ви знайдете за посиланням https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Integrationskurse/ 

.У пошуковій функції слід обрати «вільні місця» (freie Plätze). 

 

Для того щоб українські діти могли якомога швидше скористатися можливістю навчання 

в школі, вони повинні зареєструватися в Центрі прийняття і консультування місцевого 

державного органу освіти: https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/unterstuetzung-

fuer-gefluechtete-familien 

 

Біженці також мають можливість подати заявку на отримання фінансової допомоги від 

держави у відповідності до Закону про виплати для шукачів притулку, яка включає в себе 

розміщення і гроші на харчування, одяг та ін. Заявку на ці виплати можна подати до 

відповідної соціальної служби. З червня 2022 року українські біженці мають право на 

отримання базового забезпечення ALG II і пов’язану з цим допомогу від Центру 

працевлаштування (Jobcenter). Завдяки цьому українці отримають можливість 

самостійно знаходити для себе житло, яке буде оплачуватися Центром 

працевлаштування. Заявка на цю допомогу подається у відповідний Центр 

працевлаштування (Jobcenter). 

 

З усіх питань Ви можете звертатися до Міжнародного офісу регіону Франкфурт-Рейн-

Майн.  

Більш детальну інформацію Ви знайдете на наступних інтернет-сторінках: 

https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/de.html 

https://innen.hessen.de/hessen-hilft-ukraine 
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