
 
 
 
 
 
 

Erhebung von persönlichen Daten zur Leistungsgewährung nach dem 
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch 

 
 

Збір персональних даних 
Для призначення грошової допомоги згідно з Кодексом соціального 

забезпечення, книга дванадцята. 
 

 
1. Persönliche Angaben der Familie /Особисті дані членів сім'ї 

 

  
1. Person/ 1-й член 

сім'ї  
 

 
2. Person/ 2-й член сім'ї 

Personaldokument; Pass, Familienbuch, Geburtsurkunde, Dokument 
Ausländerbehörde/ Документ, який підтверджує особу: паспорт, свідоцтво 
про народження, документ з відділу реєстрації іноземних громадян) 

Familienname/ 
Прізвище: 
 

  

Vorname/  
Ім'я 

  

Geschlecht/  
Стать 

  

Geburtsdatum/  
Дата народження 
 

  

Geburtsname/ 
Прізвище при 
народженні 
 

  

Staatsangehörigkeit/ 
Громадянство 
 

  

Behinderung/ 
Наявність 
інвалідності 
 
Liegt eine 
Schwerbehinderung, 
ggfs. eine 
Gehbehinderung bei 
Ihnen vor? 

  



Wenn ja, liegen 
entsprechende 
Nachweise vor? 
 
Інвалідність 
Чи маєте Ви важку 
інвалідність чи/або 
інвалідність органів 
руху? 
Якщо маєте, чи є у 
Вас відповідні 
підтвердження? 
 
 

Familienstand/ 
Сімейний стан 
 

  

Stellung zur 1. Person/ 
Відношення до 1-го 
чи 2-го члена 
 

  

Telefonnummer/ 
Номер телефону 
 

  

E-Mail-Adresse/ 
Адреса електронної 
пошти 
 

  

Sind Sie aktuell 
kranken-
/pflegeversichert? 
 
Falls ja, wo? 
 
Чи маєте Ви зараз 
медичну страховку 
чи/або 
довгострокову 
страховку по 
догляду? 
 
Якщо маєте, то де? 
 

  

  



2. Angaben zur Wohnung/ Дані про місце проживання 

 

 
3. Kosten der Unterkunft / Вартість житла 

(Mietvertrag, Vermieterbescheinigung, Meldebescheinigung/ договір оренди, 

свідоцтво орендодавця, реєстраційне посвідчення) 

 

Mietkosten gesamt/  
Загальна вартість житла: 
 

 

1. Kaltmiete/  

Базова оренда: 

 

2. Mietnebenkosten/  

Додаткові витрати по оренді 

 

3. Heizungskosten/  

Витрати на опалення 

 

4. Name des Vermieters/ 

Орендодавець 

 

 

 

4. Einkommen / Дані про доходи 

(Arbeitseinkommen, Rente, Kindergeld, Unterhalt von Angehörigen/ 

заробітна плата, пенсія, грошова допомога на дитину, допомога від 

родичів) 

 

Wohnort/ 
Місто/населений пункт 

 

Straße/ 
Вулиця, номер 
будинку 

 

Briefkasten/ 
Поштовий ящик:       

 
                  
                  Ja/  да 

 

   Nein/  нет 
 

 
 
 



Bitte legen Sie dem Fachdienst Soziales den entsprechenden Bescheid und/oder 

aktuelle Nachweise vor/ просимо надати відповідні повідомлення та актуальні 

документи у відділ соціального забезпечення 

 
 

 

 

 

5. Notwendige Ausgaben/ Неминучі витрати 

(Medikamente/Pflegemittel, kostenaufwendige Ernährung/ медикаменти, 
спеціальні засоби догляду, коштовне харчування) 
 

Bitte legen Sie dem Fachdienst Soziales den entsprechenden Bescheid und/oder 

aktuelle Nachweise vor / просимо надати відповідні повідомлення та актуальні 

документи у відділ соціального забезпечення 

 

 

 

 

6. Vermögen/ Власність 

(Bargeld, Kraftfahrzeuge, Verkaufserlöse, Spareinlagen, Konten und Anlagen [im 

Ausland], Grundstücke und/oder Wohneigentum [im Ausland], Gold/ готівкові 

кошти, автомобілі, виручка від продаж, заощадження, рахунки та 

інвестиції (за кордоном), золото) 

 



Bitte legen Sie dem Fachdienst Soziales den entsprechenden Bescheid und/oder 
aktuelle Nachweise vor/ просимо надати відповідні повідомлення та актуальні 
документи у відділ соціального забезпечення 

 

 

 
 
Bankverbindung zur Zahlung der Hilfe/ Банківські реквізити для виплати 
соціальної допомоги 

 

((Girovertrag [Bestätigung Eröffnung Konto], Kontoauszüge, Paypal/ (Контракт 
(підтвердження про відкриття банківського рахунку, витяг з рахунку, PayPal) 

 

Bitte legen Sie dem Fachdienst Soziales den entsprechenden Bescheid und/oder 
aktuelle Nachweise vor/ просимо надати відповідні повідомлення та актуальні 
документи у відділ соціального забезпечення 
 

 

Leistungsempfänger/ 

Отримувач 

 

IBAN  

Kreditinstitut/  

Банк 

 

 

 

  

 



Reichen Sie bitte grundsätzlich keine Originalbelege, sondern Kopien ein. 
 
Ich bin ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass ich jede Veränderung in meinen  
oder meiner Angehörigen Familien-, Vermögens- und Einkommensverhältnissen 
sowie  
sämtliche Forderungen, Erbansprüche und aus anderem Grunde anfallenden 
Einnahmen  
dem Fachdienst Soziales unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen habe. 
  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die obenstehenden Angaben richtig und 

vollständig sind. 

 

Прохання надавати в розпорядження органів не оригінала, а підготовлені 

копії документів 

 

Я проінформований про обов'язок терміново повідомляти про будьякі зміни в 

сімейному, фінансовому і прибутковому стані: особистому, а також своїх родичів, 

враховуючи отримання спадщини або інших надходжень. 

 

Своїм підписом я підтверджую правильність та повний об'єм вищевказаних 

даних. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Datum, Unterschrift / Дата, підпис 
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