
 

  

Нотатки про заплановані поїздки / відпустки 
(відсутність на місці) 

 

Загальне: 

 

Якщо Ви отримуете пільги від центром зайнятості Ви не маете права на відпустку, 
яку Ви знаєте як працівник або студент. Проте у Вас є можливість подорожувати. 
Для цього прочитайте наступну інформацію. Правила поширюються на всіх 
членів родини. Зверніть увагу, що самовільна відсутність за місцем проживання 
може призвести до втрати пільг та навіть їх повернення. 

 

 Якщо ви хочете поїхати в Україну, поїздка повинна бути схвалена 
імміграційною владою, якщо Ви плануєте залишитися в Україні більше 6 
місяців або якщо термін дії Вашого дозволу на проживання в Німечині 
закінчується під час вашого перебування в Україні. 

 

 Якщо Ви маете відвідувати мовний курс під час запланованої поїздки, 
поговоріть зі своїм куратором мовного курсу щодо запланованої 
відсутності. 

 

 Зазвичай Ви можете перебувати за межами свого місця проживання до трьох 
тижнів (21 дня) на календарний рік, якщо це було попередньо схвалено 
центром зайнятості. 

 

 Заява про відпустку не може бути подана на довгостроковій основі. Тому Ви 
повинні подати заявку на дозвіл протягом 3 тижнів до запланованої 
поїздки/відсутності. 

 

 Якщо Ви маєте намір залишитися поза місцем проживання довше трьох 
тижнів, але не більше шести тижнів, згода центру зайнятості, як правило, 
можлива. Однак Ви можете отримати допомогу лише протягом перших трьох 
тижнів вашої відсутності, після трьох тижнів пільги не сплачуються. 

 

 У разі запланованої поїздки/відсутності понад 6 тижнів продовження 
виплати допомоги неможливе протягом усього періоду Вашої відсутності. 
Допомога може бути надана знову лише з дня, коли ви знову подали заяву на неї 
після повернення. 

 

 Якщо Ви отримали дозвіл на заплановану поїздку/відсутність протягом певного 
періоду часу, і Ви залишаєтеся за межами свого місця проживання довше, ніж 
це дозволено, не повідомивши вчасно центр зайнятості, Ваше право на 



 

допомогу втрачається, коли закінчиться затверджена відсутність. Зверніть увагу, 
що в цьому випадку Вам можливо доведеться відшкодувати надані Вам пільги. 

 

Будьласка зверніть увагу, що коли право на пільги більше не діє, 
обов’язкове страхування в медичній страховій компанії також 
припиняється. Це може призвести до того, що Вам доведеться самостійно 
платити внески на медичне страхування. Тоді, будь ласка, зв’яжіться зі 
своєю медичною страховою компанією. 

 

Тому, якщо Ви збираєтеся поїхати у відпустку/подорож за межами свого 
місця проживання, будь ласка, зв’яжіться з центром зайнятості заздалегідь, 
ми будемо раді Вам допомогти! 


