
Information der Ausländerbehörde zur 
aufenthaltsrechtlichen Behandlung von Flüchtlingen aus 
der Ukraine: 
 
Der Rat der Europäischen Union hat am 04.03.2022 den Beschluss zur Feststellung 
des Bestehens eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine getroffen. 
Diese Entscheidung ist am 04.03.2022 im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden und 
am gleichen Tage in Kraft getreten. 
Mit Schreiben vom 07.03.2022 wurden die Ausländerbehörden vom Bayerischen 
Staatsministerium des Innern hierüber informiert. 
Der Beschluss der EU-Rates bedeutet, dass Flüchtlingen aus der Ukraine (also auch 
Drittstaatern mit ukrainischen Daueraufenthaltstiteln), die am oder nach dem 
24.02.2022 in das Bundesgebiet eingereist sind grundsätzlich ein Aufenthaltstitel 
nach § 24 AufenthG zu erteilen ist, wenn die Voraussetzungen des § 24 AufenthG 
vorliegen.  
 
Grundsätzlich gilt jedoch für alle Geflüchtete, die wegen des Kriegs in der Ukraine die 
Ukraine verlassen haben oder nicht mehr dorthin zurückkehren können, dürfen sich 
bis einschließlich 23.05.2022 legal in Deutschland aufhalten. Ukrainische 
Staatsangehörige können mit einem biometrischen Reisepass für 90 Tage visumsfrei 
in die EU einreisen. Ukrainer, die in den letzten 90 Tagen visumsfrei eingereist sind 
und deren Visum abläuft, dürfen zunächst unbürokratisch weitere 90 Tage bleiben.  
 
Wie erwähnt besteht die Möglichkeit, einen Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG zu 
erhalten, wenn dies von dem Geflüchteten gewünscht bzw. geäußert wird. Dieser 
Aufenthaltstitel kann zunächst mit einer Gültigkeit von bis zu 2 Jahren (abhängig von 
der Dauer der Passgültigkeit) ausgestellt werden und berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit. 
 
Die Ausübung einer Beschäftigung, ohne dass ein Aufenthaltstitel vorliegt, ist 
nicht erlaubt. 
 
Zu den Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthalterlaubnis nach § 24 
AufenthG gehört unter anderem, dass die Identität nachgewiesen und glaubhaft 
gemacht wird, dass die Flucht aus der Ukraine ab dem 24.02.2022 erfolgte. Zur 
Identitätsklärung ist der gültige ukrainische biometrische Reisepass anerkannt. 
Ebenso wird derzeit die ukrainische ID-Karte (Modell 2015) bis zum 23.02.2023 als 
Passersatz anerkannt. Sollten andere Dokumente vorhanden sein, können diese zur 
Identitätsklärung führen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Botschaft/Konsulat 
der Ukraine nach unseren Erkenntnissen zumindest Identitätsbescheinigungen 
ausstellt. Auch Verlängerungen von Reisepässen seinen derzeit noch möglich. Ob 
biometrische Reisepässe derzeit ausgestellt werden ist nicht bekannt. Sollten 
Geflüchtete keinen gültigen biometrischen Reisepass besitzen, ist zu empfehlen, sich 
unverzüglich mit der ukrainischen Auslandsvertretung in Verbindung zu setzen. 
 
Flüchtlinge aus der Ukraine, die bereits vor dem 24.02.2022 ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht mehr in der Ukraine hatten, fallen nicht unter diese Regelung. Gem. 
dem IMS erhalten diese grundsätzlich eine Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 
AufenthG. Auch für diesen Personenkreis kann durch die Ausländerbehörde die 
Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden. Hierfür muss von Seiten der 



Ausländerbehörde die Agentur für Arbeit beteiligt werden. Wir benötigen hierfür das 
Formular „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“. 
 
Geflüchtete aus der Ukraine, die privat eine Unterkunft im Landkreis Erding gefunden 
haben, müssen sich sobald wie möglich nach ihrer Ankunft bei der Regierung von 
Oberbayern melden, sofern sie nicht bereits im Ankunftszentrum der Regierung 
registriert wurden. Dazu genügt vorerst eine E-Mail an ukraine.regierung-
oberbayern@reg-ob.bayern.de mit Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse der 
aktuellen Unterkunft, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie einer Kopie des 
Ausweises (Foto oder Scan). Die Regierung von Oberbayern setzt sich dann zeitnah 
mit den gemeldeten Personen in Verbindung. 
 
Hinsichtlich der Vereinbarung eines Vorsprachetermins für die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG wird sich die Ausländerbehörde anhand 
der mitgeteilten Kontaktdaten nach und nach bei den Betroffenen melden. Das 
entsprechende Antragsformular für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 24 
AufenthG ist auf der Homepage hinterlegt. 
 
Bei privater Unterkunft sollte dringend beachtet werden, dass der Name der 
Antragstellerin bzw. des Antragstellers deutlich am Briefkasten erkennbar 
angebracht ist. Zudem sollten die Personen im Einwohnermeldeamt der Gemeinde 
zeitnah angemeldet werden. 
 
Bezüglich Teilnahme an einem Integrationskurs wenden Sie sich bitte bezüglich einer  
Zulassung über § 44 Abs. 4 AufenthG, also im Rahmen verfügbarer Kursplätze, an 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Dort wird über den Antrag auf 
Zulassung dann entschieden. 
 
Für die Beantragung eines Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG verwenden Sie bitte 
das Antragsformular auf unserer Homepage. 
* 
Es wird gebeten den Antrag zum Termin mitzubringen. Eine vorherige 
Übersendung ist nicht notwendig. 
 

Folgende Unterlagen werden für die Antragstellung benötigt: 
 

- Antrag nach § 24 AufenthG (vollständig ausgefüllt und unterschrieben) 
- Anmeldung beim Einwohnermeldeamt 
- Biometrischer ukrainischer Reisepass / für den Fall, dass kein biometrischer 

Reisepass vorhanden ist, andere Identitätsdokumente sowie die 
Identitätsbescheinigung der Botschaft/Konsulat der Ukraine 

- 1 biometrisches Passbild 
 

Entscheidungen über den weiteren Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen prüft die 
Ausländerbehörde im Einzelfall. 
 

Nützliche Informationen erhalten Sie auch unter: 
BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Informationen zu Einreise und 
Aufenthalt für Menschen aus der Ukraine 
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Інформація від Імміграційного офісу щодо 

поводження з біженцями з України за законом 

про проживання: 

 

4 березня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення визначити 

наявність масового напливу переміщених осіб з України. Це рішення було 

опубліковано в Офіційному журналі ЄС 4 березня 2022 року і набуло чинності 

того ж дня. 

Про це імміграційні органи повідомило Міністерство внутрішніх справ Баварії в 

листі від 7 березня 2022 року. 

Рішення Ради ЄС означає, що біженці з України (тобто громадяни третіх країн з 

посвідками на постійне проживання в Україні), які в’їхали на федеральну 

територію 24 лютого 2022 року або після цієї дати, повинні отримати посвідку на 

проживання відповідно до розділу 24 резиденції. Дійте, якщо є вимоги § 24 

AufenthG. 

 

Проте в принципі всі біженці, які покинули Україну через війну в Україні або 

більше не можуть туди повернутися, можуть легально залишатися в Німеччині 

до 23 травня 2022 року включно. Громадяни України можуть в’їхати до ЄС без 

візи на 90 днів за біометричним паспортом. Українці, які в'їхали в країну без візи 

протягом останніх 90 днів і чия віза ось-ось закінчиться, можуть спочатку 

залишитися ще 90 днів без будь-якої бюрократії. 

 

Як зазначалося, існує можливість отримати посвідку на проживання відповідно 

до § 24 AufenthG, якщо про це запитає або висловить біженець. Цей вид на 



проживання спочатку може бути виданий з терміном дії до 2 років (залежно від 

терміну дії паспорта) і дає право працювати. 

 

Працювати без посвідки на проживання заборонено. 

 

Вимоги для видачі посвідки на проживання згідно з § 24 AufenthG включають, 

серед іншого, документ, що посвідчує особу та достовірні докази того, що рейс з 

України відбувся після 24 лютого 2022 року. Для підтвердження особи 

приймається дійсний біометричний паспорт України. Так само, українська ID-

картка (модель 2015) наразі визнається заміною паспорта до 23 лютого 2023 

року. Якщо є інші документи, вони можуть привести до встановлення особи. 

Проте хочемо зазначити, що, наскільки нам відомо, посольство/консульство 

України принаймні видає посвідчення особи. Наразі продовження паспорта все 

ще можливе. Чи видають біометричні паспорти наразі, невідомо. Якщо біженці 

не мають дійсного біометричного паспорта, бажано негайно звернутися до 

української дипломатичної місії. 
 

На біженців з України, які більше не мали свого постійного місця проживання в 

Україні до 24 лютого 2022 року, ця норма не поширюється. Згідно з IMS, вони 

зазвичай отримують терпимість відповідно до розділу 60a (2) речення 1 Закону 

про проживання. Імміграційні органи також можуть дозволити цій групі людей 

працевлаштуватися. Для цього імміграційна служба повинна залучити агентство 

зайнятості. Для цього нам знадобиться форма «Декларація про трудові 

відносини». 

 



Біженці з України, які знайшли приватне житло в районі Ердінг, повинні 

повідомити уряд Верхньої Баварії якомога швидше після прибуття, якщо вони 

вже не були зареєстровані в урядовому центрі прибуття. На даний момент 

надішліть електронний лист на адресу mailto:ukraine.regierung-oberbayern@reg-

ob.bayern.de із зазначенням вашого імені, дати народження, адреси поточного 

житла, адреси електронної пошти та номера телефону, а також копії достатньо 

вашого посвідчення особи (фото або скан). . Тоді уряд Верхньої Баварії вчасно 

зв’яжеться з повідомленими особами. 

 

Що стосується організації прийому для надання дозволу на проживання 

відповідно до § 24 AufenthG, орган з питань іноземців поступово зв’яжеться з 

зацікавленими особами за наданими контактними даними. Відповідна форма 

заяви про надання права на проживання згідно з § 24 AufenthG доступна на 

домашній сторінці. 

 

У разі приватного житла важливо переконатися, що ім’я заявника чітко видно на 

поштовій скриньці. Крім того, особи мають бути негайно зареєстровані в 

реєстраційному відділі муніципалітету. 

 

Щодо участі в інтеграційному курсі, будь ласка, зв’яжіться з Федеральним 

управлінням з питань міграції та біженців щодо прийому через § 44, параграф 4 

AufenthG, тобто в рамках вільних місць на курсі. Тоді там буде прийнято 

рішення щодо заяви про зарахування. 
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Щоб подати заявку на отримання дозволу на проживання відповідно до розділу 

24 Закону про проживання, будь ласка, скористайтеся формою заявки на 

нашому веб-сайті. 

* 

Будь ласка, візьміть заявку з собою на прийом. Попередня передача не 

потрібна. 
 

Для подання заяви необхідні наступні документи: 

 

- Заява згідно з § 24 AufenthG (повністю заповнена та підписана) 

- Реєстрація в реєстратурі 

- Біометричний паспорт України / у разі відсутності біометричного паспорта інші 

документи, що посвідчують особу, а також посвідчення особи 

посольства/консульства України 

- 1 біометрична фотографія на паспорт 

 

Імміграційні органи розглядають рішення щодо подальшого перебування 

громадян третіх країн у кожному окремому випадку. 

 

Ви також можете знайти корисну інформацію на: 

BAMF - Федеральне управління з питань міграції та біженців - Інформація про 

в'їзд та проживання громадян України 
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