
Коли ви шукаєте допомоги за 

підтримкою 
це можуть бути грошові виплати, освіта, допомога 

на самоокупність /допомога на  репатріацію, 

перехідна допомога та/або спеціальну підтримку для 

високих витрат на житло, отже ви повинні надати 

муніципалітету інформацію, необхідну для 

визначення яку допомогу ви можете отримати. 

Ви повинні повідомити центр зайнятості про 

свою робочу ситуацію 

• Ви стали безробітним (отримайте 

повідомлення про звільнення) 

• Ви (і ваш чоловік/ваша дружина, можливо, 

працюєте) повністю чи частково 

• Чи працюєте ви (і ваш потенційний 

чоловік/ваша дружина) без оплати 

• Ви (і ваш потенційний чоловік/ваша 

дружина) навчаєтесь 

• У вас є або ви починаєте незалежний бізнес. 

Ви повинні повідомити сервісний центр про свої 

(і ваші можливo подружжя) майнові відносини, у 

т.ч 

• Дохід від праці 

• Допомога по безробіттю на випадок 

безробіття, хвороби або відпустки по 

вагітності та пологах 

• Надбавка на курс 

• Аліменти на дружину та дитину 

• Студентські позики/ SU 

• Дохід від оренди 

• Оплата відпускних 

• Відсотки або дивіденди за цінними 

паперами 

• Повернення податку 

• Повернення депозиту, депозиту або подібне 

житлу 

• Виграші 

• Спадок чи подарунки 

Коли ви отримуєте допомогу з 

підтримкою 
Ви зобов’язані повідомляти про зміни у ваших 

фінансах у формі багатства або доходу. 

 

Ви також повинні надати інформацію про: 

 

Ваші (і вашої дружини/вашого чоловіка) умови 

праці 

• Під час початку роботи 

• При відкритті самостійної справи 

• На початку навчання. 

Інформація про спільне проживання 

• Укладення / розірвання шлюбу 

• Заселення та виїзд з резиденції 

• Заселення та виїзд дітей. 

Зміни місця проживання  

• Якщо ви (або ваш чоловік/ваша дружина) 

переїжджаєте за іншою адресою 

• Госпіталізований або щось подібне 

• Ув'язнений  

Виїзд із Данії водночас може відбуватися 

під час отримання допомоги лише 

• Коли центр зайнятості схвалив відпустку 

перед від'їздом дата початку та закінчення 

• Коли центр зайнятості дав дозвіл перед 

виїздом через особливі причини, напр. 

хвороба/смерть близької людини 

Муніципалітет повідомляє вас 

про: 
Муніципалітет може отримати інформацію 

для контролю інформація - шляхом злиття 

даних - про фінансові відносини тощо, від 

інших державних органів, таких як 

податкова, фондів безробіття та 

роботодавців. 
 

Муніципалітет має доступ до приміщень 

компанії та робочих місць з метою 

перевірки інформації про виплати 

заробітної плати, що використовуються при 

розрахунку допомоги на підтримку або 

фінансові субсидії, надані муніципалітетом 

або Udbetaling Danmark/Виплата Данія. 

 

Муніципалітет реєструє отриману 

інформацію та передає далі інформацію 

іншим державним органам, приватним 

компанiям тощо, які мають законне право 

на інформації або співпрацювати з 

муніципалітетом. 

 

Ви маєте право знати, яку інформацію 

трактує муніципалітет про вас і можете 

вимагати виправлення невірної інформації. 

 

Ви зобов’язані повідомити муніципалітет 

про зміни які впливають на допомогу. 

 

Вам доведеться повернути допомогу, якщо 

ви надали недостовірну інформацію 

муніципалітету, яка впливає на розмір 

допомоги. 

 

Вас можуть оштрафувати або притягнути 

до відповідальності за кримінальним 

кодексом положення про шахрайство, якщо 

вам відомо про грубу недбалість надання  

неправильної  чи оманливої  інформації  або 

не надасте інформацію, що стосується 

допомоги. 

 

Правова основа 

Відомості про обов'язок надання інформації 
Допомога для підтримки 

 



Детальніше можна прочитати на 

www.retsinfo.dk 

• Закон про правову визначеність та 

управління у соціальній сферi §§ 

11, 11 a - c, 12, 12 a, 12 b 

• Закон про виплату Данія §§ 5 - 12 f 

• Статті 13 і 14 Регламенту про 

захист даних 

• Акт про організацію трудової 

діяльності §§ 53, 54 

• Закон про активну соціальну 

політику § 91 

http://www.retsinfo.dk/

