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Kurz-Info für Geflüchtete mit Aufenthaltsgewährung nach § 24 AufenthG  

• bis zum 31.8.22 kein Aufenthaltstitel benötigt; mit einem biometrischen ukrainischen Pass kann 
bis zu 90 Tage frei in der EU gereist werden 

• Wenn staatliche Leistungen in Anspruch genommen werden sollen, ist erforderlich: 
Bei der örtlichen Gemeinde nach ehrenamtlicher Betreuung fragen, damit geht vieles leichter 

o Registrierung bei einer Aufnahmeeinrichtung am Aufenthaltsort oder der Polizei 
(Wenn noch keine – z.B. private – Unterkunft gesichert ist, wird Aufenthaltsort zugewiesen) 
Termin für Registrierung telefonisch vereinbaren, dabei Corona-Regelungen erfragen, 
Übersetzer mitbringen, falls nicht fließend Deutsch gesprochen wird 

o Mit der Registrierung wird ein Ankunftsnachweis ausgegeben, mit dem beim Sozialamt des 
Aufenthaltsortes Leistungen (Geld, Krankenscheine, …) beantragt werden können. 
vorher Bankkonto einrichten, da Geld nur überwiesen wird 

o Der Ankunftsnachweis umfasst nicht automatisch die Beantragung eines Aufenthaltstitels. 
Da bis zum 31.8. ein Aufenthaltstitel benötigt wird, ist bei der Ausländerbehörde des Auf-
enthaltsorts zusätzlich ein Antrag zu stellen. 
Wird die Registrierung bei der Ausländerbehörde des Aufenthaltsorts vorgenommen, sollte dort mög-
lichst im gleichen Schritt der Antrag für den Aufenthaltstitel gestellt werden. 

o Benötigte Unterlagen:  

▪ Mindestens originale Personaldokumente (Reisepass, Personalausweis) 

▪ Hilfreich: vor allem bei Registrierung von Familien oder bei Verlust von Personaldoku-
menten, Geburtsurkunden, Ehezeugnisse, Führerschein, Behindertenausweis etc.;  
Sorgerechtsvollmacht, falls man fremde Kinder mitgenommen hat 
(Familien sollten gemeinsam kommen.) 

• Geflüchteten nach § 24 AufenthG kann eine Arbeitserlaubnis erteilt werden. Um arbeiten zu kön-
nen, ist deshalb ein Dokument mit dem Vermerk "Erwerbstätigkeit erlaubt" notwendig. In der 
Regel wird ein solcher Vermerk in das Ausweisdokument zum Aufenthaltstitel eingetragen.  

Da diese Ausweisdokumente in der Bundesdruckerei hergestellt werden, ist in der jetzigen Situation mit 

mehreren Monaten bis zur Übersendung zu rechnen. Für jemanden, der kurzfristig eine Erwerbstätig-
keit aufnehmen möchte, ist es jedoch möglich, bei der Antragstellung für den Aufenthaltstitel 
auch um die Ausstellung einer „Fiktionsbescheinigung“ durch die Ausländerbehörde zu bitten, 
die den Vermerk "Erwerbstätigkeit erlaubt" enthält. Damit ist der Abschluss eines Arbeitsvertrags 
möglich. 

• Führerschein, Privat-Fahrzeuge 
UA-Führerscheine sind für 6 Monate gültig, Gültigkeit kann auf Antrag maximal 6 Monate verlän-
gert werden, dann deutscher Führerschein notwendig; UA-Fahrzeuge müssen spätestens nach 
einem Jahr umgemeldet werden 

Weitere Informationen:  https://integreat.app/dillingenanderdonau/de/ukraine/ankunft-was-kommt-dann  

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/unterstuetzung-fuer-ukrainerinnen/  
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Коротка інформація для біженців з посвідкою на проживання відповідно 
до § 24 (Дозвіл на Проживання) 

• Посвідка на проживання до 31 серпня 2022 року не потрібна;  З біометричним українським 
паспортом ви можете вільно подорожувати країнами ЄС до 90 днів 

• Для отримання державних пільг, необхідно:  
Зверніться до місцевої Муніципалітет про допомогу волонтерів, це значно полегшить 
справи 

o Постановка на облік у приймальному пункті за місцем перебування або в поліції 
(Якщо, наприклад, приватне житло не забезпечено, для вас буде призначено місце 
перебування)  
Запишіться на реєстрацію по телефону, дізнавшись про правила коронавірусу  
Візьміть перекладача, якщо ви не володієте вільно німецькою. 

o При реєстрації видається свідоцтво про прибуття, з яким можна подати заяву на 
отримання допомоги (гроші, довідки про стан здоров'я, ...)   
у відділі соціальної допомоги за місцем перебування. 

o Заздалегідь створіть банківський рахунок, оскільки гроші тільки переказуються на 
рахунок. Підтвердження прибуття не включає автоматично заяву на отримання 
дозволу на проживання. Якщо потрібна посвідка на проживання, заяву також 
необхідно подати в імміграційну службу за місцем проживання.  
Якщо ви реєструєтесь в імміграційній службі за місцем проживання, ви повинні 
подати заяву на отримання дозволу на проживання там же, якщо це можливо. 

o Необхідні документи: 

▪ Принаймні оригінали особистих документів (паспорт, посвідчення особи) 

▪ Бажано: особливо при реєстрації сімей або в разі втрати особистих документів, 
свідоцтв про народження, шлюбу, водійських прав, інвалідності тощо;  
Довіреність на опіку, якщо ви взяли з собою інших дітей  
(Сім'ї повинні збиратися разом.) 

• Біженці відповідно до § 24 AufenthG (Право на проживання) можуть отримати дозвіл на 
роботу.  Для того, щоб мати можливість працювати, необхідний документ з позначкою 
«працездатність дозволена».  Як правило, така відмітка вноситься в документ, що посвідчує 
особу на вид на проживання. 

Оскільки ці документи, що посвідчують особу, виготовляються в Bundesdruckerei 
(Федеральной Типографии), у нинішній ситуації можна очікувати кілька місяців, перш ніж 
вони будуть надіслані.  Однак для тих, хто хоче влаштуватися на роботу в короткий термін, 
можна попросити імміграційні органи видати «тимчасове свідоцтво» під час подачі заяви на 
дозвіл на проживання, яке містить примітку «працездатність дозволена».  Це дає 
можливість укласти трудовий договір. 

• Посвідчення водія, особистий транспорт  
Посвідчення водія UA дійсні 6 місяців, термін дії може бути продовжений максимум до 6 
місяців за запитом, потім потрібні німецькі водійські права; Транспортні засоби UA 
необхідно перереєструвати не пізніше ніж через рік 

Додаткова інформація: https://integreat.app/dillingenanderdonau/de/ukraine/ankunft-was-
kommt-dann  

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/unterstuetzung-fuer-ukrainerinnen/ 
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