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(Bezeichnung der UV-Stelle) 

 

 

Eingangsstempel der Behörde 

Aktenzeichen Beiblatt bei UV-Stelle eingegangen am: 

 

Додаткова інформація до заяви на отримання допомоги відповідно до 

Закону про авансові виплати аліментів (Unterhaltsvorschussgesetz — UVG) 

Потрібно для дітей 

- у віці від 12 до 17 років або 

- яким виповниться 12 років у найближчі … місяця (місяців) 

Будь ласка, заповніть цей додатковий аркуш окремо для кожного з ваших дітей, які мають вік або 

будуть у віці від 12 до 17 років. 

Примітка: якщо дитині вже виповнилося 12 років або більше, наступна інформація та докази потрібні протягом місяця, в 

якому подається заява на аванс із виплати аліментів. 

Якщо дитині виповниться 12 років у найближчі … місяця (місяців), наступна інформація та докази потрібні місяця, в якому 

дитині виповниться 12 років. 

 

Дитина ______________________(П. І. Б.), народжена __________ отримувала допомогу від 

центру зайнятості («Hartz IV») у відповідному місяці.                               ☐ так  ☐ 

ні 

Якщо так, будь ласка, додайте повне останнє сповіщення з центру зайнятості за відповідний місяць. 

Якщо так: 

Той із батьків, з ким проживає дитина, має у відповідному місяці дохід брутто не менше 

600 євро (див. пояснення). 

☐ так                           ☐ ні 

Для дитини подано заявку на отримання житлової допомоги.                 ☐ так                           ☐ 

ні 

 

Додаткова інформація, якщо дитині 15, 16 або 17 років 

Дитина навчається в загальноосвітній школі (див. пояснення).        ☐ ні 

☐ так; очікується, що атестат буде видано _____(місяць)/____(рік). 

☐ Дитина вирушає до школи за кордоном на один рік, з _________ по __________. 

Якщо дитина навчається в загальноосвітній школі, до заяви, будь ласка, додайте довідку зі школи. 

Якщо дитина не навчається в загальноосвітній школі: 

Дитина отримує такі доходи: 

☐ Оплата праці в період професійного навчання   ☐ Інші доходи від роботи 

☐ Дохід від капітальних активів, що перевищує 120 євро на рік 

☐ Дохід від здачі в оренду та лізинг 

☐ Дохід від сільського чи лісового господарства, комерційної діяльності чи самозайнятості 
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☐ Допомога, що замінює заробітну плату (наприклад, допомога з безробіття I, допомога через хворобу, 

допомога з неплатоспроможності, допомога через неповну зайнятість, допомога з догляду за дитиною, 

допомога з вагітності та пологи чи доплата роботодавця до допомоги з вагітності та пологів) 

Якщо дитина має доходи, будь ласка, додайте до заяви відповідні докази (наприклад, довідки про заробітну плату в разі 

працевлаштування). Надалі, будь ласка, надайте відповідні докази за всі місяці, за які надходять аванси з виплати 

аліментів.  

 
Заява 

Я підтверджую, що заповнив/заповнила цю заяву відповідно до моїх знань і переконань, і що вся надана інформація 
є повною. Я отримав/отримала інформаційний аркуш щодо Закону про авансові виплати аліментів і прийняв цю 
інформацію до уваги. Моя увага була звернена на мій обов’язок розкривати інформацію, посилаючись на 
інформаційний аркуш. Мені відомо, що я зобов’язаний/зобов’язана негайно повідомляти про будь-які зміни в 
інформації, зазначеній у цій заяві, які можуть вплинути на розмір допомоги. Порушення цього зобов’язання може бути 
покаране як адміністративне правопорушення із накладенням штрафу. 
Я не маю права на отримання допомоги в рамках Закону про авансові виплати аліментів, якщо не надам інформацію, 
необхідну для виконання цього Закону, або не співпрацюватиму у встановленні батьківства дитини. 
Для отримання допомоги у рамках Закону про авансові виплати аліментів надані персональні дані зберігатимуться й 
оброблятимуться в електронному вигляді. Інформація із заяви буде передаватися тільки в ті установи, яким вона 
необхідна для виконання їхніх завдань. Я отримав інформаційний аркуш «Інформація про обробку даних відповідно 
до ст. 13 і 14 Загального регламенту про захист даних (GDPR)» і прийняв цю інформацію до уваги. 

 
 
 
___________________________, ______________ 
 Місце Дата 

 
 
 
_________________________________________________ 
 Підпис заявника/заявниці 

 

Пояснення 

1. Загальноосвітні школи 

У Північному Рейні-Вестфалії до загальноосвітніх шкіл відносяться: державні та приватні 

початкові школи, середні школи (9 класів), середні школи (10 класів), середні школи (7–9 

класів), єдині школи, гімназії та школи PRIMUS (експериментальні школи). Вальдорфські 

школи замінюють собою інші школи та належать до загальноосвітніх шкіл. 

Учні та учениці, які через інвалідність або порушення навчання чи розвитку отримують 

спеціальну освітню підтримку в загальноосвітніх школах, у спеціальних школах і в школах 

для хворих, розглядаються так само, як й учні загальноосвітніх шкіл, щодо отримання 

авансів із виплати аліментів. 

У цьому контексті відвідування загальноосвітньої школи також вважається таким, що 

застосовується, якщо дитина прагне отримати загальноосвітню кваліфікацію (закінчення 

I або II ступеня середньої освіти, включно з атестатом професійної зрілості) у школі, яка 

не передбачає загальноосвітнього рівня освіти (наприклад, професійно-технічний 

коледж). 

2. Дохід включає, зокрема, зароблений дохід і, зазвичай, соціальні виплати (за винятком, 

наприклад, допомоги на дитину, допомоги з безробіття II, мінімальної допомоги з догляду 

за дитиною). Якщо ви отримуєте допомогу з безробіття II на додаток до свого доходу та 

не впевнені, чи перевищує ваш дохід брутто 600 євро чи ні, ми рекомендуємо вам подати 

в установу авансування аліментів рішення центру зайнятості за відповідний місяць. Потім 

на підставі цього повідомлення установа авансування аліментів перевірить, наскільки 

високий рівень відповідного доходу має бути встановлений у вашому випадку. 


