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Дитяча дотація
Дитяча дотація є державною грошовою допомогою для родин та батьків. Ця допомога
виплачується дітям від народження до досягнення 18-го року. В особистих випадках, дитяча
дотація може виплачуватися до досягнення 25- ти років. Інформацію щодо дотацій для дітей, які
досягли 25- ти років Ви можете знайти на цій сторінці: Kindergeld ab 18.

При яких умовах я можу отримати дітячу дотацію?
-

-

Якщо батьки дітей, для котрих подається заява про дитячу дотацію мають правовий
дозвіл на перебування в Німеччині згідно з §24 Чинного Законодавства про перебування
іноземців в Німеччині.-§24 Aufenthaltsgesetz.
Якщо один із батьків вже працює в Німеччині або перебуває на території Німеччини
безпрерервно принаймні 15 місяців.
Дитина перебуває в Німеччині або в іншій країні Європейського Союзу (EU), країні
Європейської економічної зони (EWR) або в Швейцарії.

Діти, які не мають уяви про місце перебування батьків або круглі сироти, також мають
можливість отримувати дитячу дотацію. У цьому випадку, цим дітям є необхідним самостійно
подати заяву на дотацію. Обов´язковими умовами для цього є: правовий дозвіл на перебування
в Німеччині східно з §24 Чинного Законодавства про перебування іноземців в Німеччині.
Працевлаштування або певна тривалість перебування не обов´язкові.
Сума виплати
Сума виплати залежить від того, скільки у Вас дітей. За кожну дитину Ви отримаєте окрему
дотацію.
-

За першу дитину: 219 Євро
За другу дитину: 219 Євро
За третю дитину: 225 Євро
За четверту та подальших дітей: щораз 250 Євро

Дитяча дотація нараховується на банківський рахунок, який Ви вказали в заяві.
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Важлива інформація щодо заяви
Для того, щоб наше управління мало можливість перевірити Вашу заяву, Вам необхідно докласти
наступний перелік документів:
-

-

Правовий дозвіл на перебування в Німеччині східно з §24 Чинного Законодавства про
перебування іноземців в Німеччині. (наприклад, дозвіл на перебування або початковий
дозвіл на перебування, з яким одному із батьків дозволяється працювати) від Вас та від
дитини, яку стосується Ваша заява.
Доказ щодо працевлаштування, наприклад трудовий уклад або розрахунково-платіжна
відомість.
Доказ щодо місцезнаходження Вашої дитини, наприклад довідку з реєстрування в
міграційній службі або довідку з місця, де Вашу дитину доглядають (дитячий садочок,
позашкільний заклад, тощо).

Як подати заяву щодо дитячої дотації?
Будь ласка, заповніть для цього всі подалі вказані анкети:
-

Antrag auf Kindergeld / Заява про отримання допомоги на дитину / Заявление на
получение пособия на ребенка
Anlage Kind / Додаток з відомостями про дитину до Заяви про отримання допомоги на
дитину / Анкета на ребенка приложение к заявлению на получение пособия на ребенка

Ці документи Ви можете віддати на обробку в Вашому відомстві.
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