STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)

Заявка на отримання послуг зі стягнення аліментів
Інструкції
Уважно ознайомтеся з цією формою. Заповніть форму зарахування аліментів на утримання дитини, декларацію на
виплату аліментів, а також цю форму. Надішліть заповнені форми до Division of Child Support (Відділ у справах дітей, скор.
DCS) за адресою, вказаною на сторінці 4. Усі поля (за винятком підпису) мають заповнюватися друкованими літерами
чорнилами синього або чорного кольору.
ПІБ (ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ)
ВУЛИЦЯ

Мої дані
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(
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)
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Інформація про батьків, які позбавлені права опіки
Виплати

Я розумію, що DCS може надсилати мені аліменти за допомогою електронного переказу коштів (EFT), зараховуючи кошти
безпосередньо на мій розрахунковий або ощадний рахунок. Я даю дозвіл на здійснення прямих переказів, надаючи наступну
інформацію про банківський рахунок (додайте анульований чек).

Назва банку

Номер маршрутизації
Розрахунковий

Номер банківського рахунку

Ощадний

Якщо я не дам дозвіл на здійснення прямих переказів коштів, DCS автоматично надішле мені дебетову картку DCS
(Visa). Якщо мене зареєструють у програмі дебетових карток DCS, DCS перераховуватиме аліменти на картку, а не на мій
банківський рахунок. У більшості випадків аліменти надходять на мій банківський рахунок або дебетову картку DCS протягом
трьох робочих днів після застосування їх до моєї справи. Дебетовою карткою DCS можна користуватися в банкоматах і скрізь,
де приймається VISA. Детальніше про електронні платежі та інші способи отримання переказів можна дізнатися,
зателефонувавши за номером 800-468-7422 або в режимі онлайн за адресою www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support.

Декларація
Я засвідчую, що:
1. Я не отримую та не просив(-ла) про послуги зі стягнення аліментів з боку іншої держави (штату) чи органу влади.
2. Опікуюся дітьми, для яких прошу аліменти, або опікувався (опікувалася) ними на момент виникнення заборгованості з
виплати аліментів.
3. Маю дозвіл бути законним опікуном дітей.
4. Не позбавляв(-ла) у незаконний спосіб законного фізичного опікуна права піклування над дітьми.
5. Не отримую державних коштів для допомоги дітям.
Під страхом покарання за кривосвідчення згідно законів штату Вашингтон я заявляю, що вищевикладена інформація є
правдивою та точною.
ПІДПИС

МІСЦЕ ПІДПИСАННЯ

ДАТА

Підтвердження щодо виплат, здійснених помилково та (або) переплат: якщо не встановлено прапорець у полі «Ні» нижче, мій
підпис на цій заявці дає право Division of Child Support (DCS) утримувати до 10 відсотків моїх поточних аліментів на утримання
дитини та всі прострочені виплати в цій справі, доки платежі, надіслані помилково, не будуть повністю відшкодовані.
Ні. Повідомте мене, перш ніж відшкодувати помилково надісланий платіж за рахунок майбутніх аліментів.
DCS надаватиме однаковий рівень послуг зі стягнення аліментів, незалежно від того, чи встановлю я прапорець у полі «Ні».
DCS може використовувати інші способи стягнення для відшкодування помилково надісланих платежів, зокрема утримувати
кошти з доходів та здійснювати інші дії, дозволені законом RCW 74.20A.270.

APPLICATION FOR NONASSISTANCE SUPPORT ENFORCEMENT SERVICES
DSHS 18-078 UK (REV. 09/2019) Ukrainian
Page 1

Я хочу скористатися послугами DCS із примусового стягнення аліментів на користь мене з дітьми. Я хочу, щоб DCS прийняв і
затвердив усі аліменти (чеки, грошові перекази, електронні перекази коштів тощо), зібрані для мене.
Якщо я зараз отримую виплати через суд або орган зі стягнення аліментів штату або через племінний суд чи орган зі стягнення
аліментів, я хочу, щоб вказаний суд або орган надсилав усі платежі до DCS.
Я ознайомився(-лась) і усвідомив(-ла) зміст форми стягнення аліментів, яка додається до цієї заявки.
Я усвідомлюю, що:
1.

DCS утримує з мене щорічний збір у розмірі 35 доларів США, якщо я ніколи не отримував(-ла) тимчасову допомогу
нужденним сім’ям (Temporary Assistance to Needy Families, скор. TANF) або племенам, або допомогу сім’ям з дітьмиутриманцями (Assistance to Families with Dependent Children, скор. AFDC) для дітей у моїй родині. DCS утримує цей збір
(з 1 жовтня по 30 вересня) з аліментів, зібраних після того, як за моєю справою виплачено суму в розмірі 550 доларів
США у федеральному фінансовому році. Якщо у відношенні мене відкрито більше однієї справи, з мене можуть
стягувати плату за кожну справу, за якою мені виплатили 550 доларів. Якщо мені виплатили TANF (зокрема для
племен) або AFDC в іншому штаті, я маю надати доказ цього (наприклад, нотаріально завірений документ від
державної служби допомоги або завірену копію отриманих мною виплат) в DCS. DCS може стягувати з мене
збір доти, доки я не надам цього підтвердження. Якщо сплата збору в розмірі 35 доларів створює труднощі для моєї
родини, я можу попросити про виняток, звернувшись до організації Conference Board.

2.

Якщо DCS передає мою справу до іншого штату для виконання стягнення, такий штат може стягнути плату за
відповідну послугу. Інший штат може стягувати власні збори на додачу до зборів із аліментів.

3.

DCS має повідомити моє ім’я та імена моїх дітей батькам, які позбавлені права опіки.

4.

Я маю надати свій номер соціального страхування в DCS. DCS використовуватиме цей номер з метою стягнення
аліментів на користь дітей, як визначено у Розділі IV-D Закону про соціальне забезпечення (Social Security Act).

5.

DCS не може стягувати заборговані аліменти, щодо яких закінчився строк позовної давності.

6.

DCS не може вимагати аліменти від батьків, позбавлених права опіки, якщо вони є членами індіанського племені та
отримують доходи від бізнесу, який перебуває у власності племені або підприємства індіанців на території резервації.
Якщо плем’я та DCS дійдуть згоди, DCS попросить плем’я виконати мою заявку щодо виплати аліментів.

7.

DCS внесе мою заявку щодо виплати аліментів в Washington State Support Registry (реєстр виплат допомоги штату
Вашингтон, скор. WSSR).

8.

Якщо я маю судовий наказ, який вимагає від батьків, позбавлених права опіки, виплачувати аліменти через WSSR, моя
справа залишатиметься в системі WSSR доти, доки суд не скасує мою заявку.

9.

DCS розподілятиме зібрані аліменти у моїй справі відповідно до вимог федеральних законів і законів штату. DCS буде:
a.

Розподіляти поточні аліменти на той місяць, у якому вони отримані.

b.

Надсилати мені поточні аліменти (якщо батьки, позбавлені права опіки, мають виплачувати аліменти більш ніж по
одній справі, а стягнені кошти не охоплюють усі поточні заявки на виплати аліментів, DCS розподіляє такі стягнення
пропорційно між справами).

c.

Утримувати щорічний збір (за умови, якщо я ніколи не отримував(-ла) виплат AFDC або TANF (зокрема для
племен) як опікун неповнолітніх дітей) у розмірі 35 доларів США (з 1 жовтня по 30 вересня) після того, як мені буде
виплачено аліменти на суму 550 доларів протягом року.

d.

Використовувати стягнені кошти, сума яких перевищує поточну місячну норму, на виплату заборгованих аліментів
(якщо такі є).

e.

Якщо я раніше отримував(-ла) виплати TANF або AFDC, DCS покриватиме заборгованість за аліменти (за винятком
платежів Internal Revenue Service (Податкової служби США, скор. IRS)) в наступному порядку:
(1) У першу чергу для погашення будь-якої заборгованості за аліменти, призначені мені, і які ніколи не
призначались штату.
(2) У другу чергу для погашення будь-якої заборгованості за аліменти, які тимчасово призначались штату.
(3) У третю чергу для погашення будь-якої заборгованості за аліменти, які призначалися для забезпечення
медичної допомоги моїм дітям.
(4) У четверту чергу для погашення будь-якої заборгованості за аліменти, які призначалися штату для виплат
державної допомоги.
(5) У п'яту чергу для погашення будь-якої заборгованості для покриття штатом медичної допомоги.
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10. Стягнення, отримані від IRS, завжди використовуються для погашення простроченої заборгованості. Виплати від IRS
розподіляються в наступному порядку:
a. У першу чергу для погашення простроченої постійної фінансової допомоги.
b. У другу чергу для погашення простроченої тимчасової фінансової допомоги.
c. У третю чергу для погашення простроченої постійної медичної допомоги.
d. У четверту чергу для погашення будь-яких прострочених виплат, які не призначалися штату.
11. У законі WAC-388-14A-2037 пояснюється значення постійної заборгованості. У законі WAC 388-14A-2038 пояснюється
значення тимчасової заборгованості.
12. Я маю повернути гроші отримані від DCS у тому випадку, якщо:
a. DCS надіслав мені кошти помилково.
b. Я отримав(-ла) більше грошей, ніж мав(-ла) виплатити батько (мати), позбавлений(-на) права опіки (також
називається переплатою).
13. DCS може утримати зайві та (або) помилково надіслані кошти з моїх майбутніх аліментів без попередження. Це
називається «компенсацією» і дозволяється законом RCW 26.23.035(3). Я можу письмово вказати на першій сторінці
цієї заявки, щоб DCS попередив мене, перш ніж вимагати відшкодування платежу шляхом компенсації. DCS може
зв’язатися зі мною пізніше для отримання дозволу на компенсацію або письмово попередити про те, що поверне платіж
як компенсацію, якщо не отримає від мене відповіді. Якщо DCS має повноваження повернути кошти у формі
компенсації, відбувається наступне:
a.

DCS утримує до 10 відсотків із моїх майбутніх аліментів.

b.

DCS утримує до 100 відсотків із моїх майбутніх заборгованих аліментів.

14. DCS може вживати інших заходів, дозволених законом RCW 74.20A.270, для стягнення переплат та (або) помилково
надісланих мені платежів. Це застосовується навіть тоді, коли я припиняю отримувати аліменти через DCS. DCS може
застосовувати цей варіант і повідомить мене про це. Якщо заперечення не надходить, DCS дозволяється:
a.

Надіслати моєму роботодавцю або іншій особі чи організації, яка зберігає мої активи, Income Withholding for
Support (запит на утримання з доходів). Цей запит/повідомлення вимагає від мого роботодавця або іншої
особи чи організації утримати суму помилково отриманого платежу та (або) переплати з мого заробітку, доходу й
активів.

b.

Заявити право застави на моє нерухоме й особисте майно.

c.

Використовувати будь-який засіб стягнення коштів DCS, дозволений розділами 26.09, 26.18, 26.23 та 74.20 RCW.

15. Закон RCW 26.23.110 дозволяє DCS стягувати з мене невідшкодовані медичні витрати (зокрема доплати, франшизи та
премії, як визначено у правилі WAC 388-14A-1020), понесені на допомогу дітям за певних обставин. DCS може зробити
це наступними способами:
a. Зменшивши суму заборгованості переді мною.
b. Зменшивши будь-які поточні виплати для мене, не більше ніж на 50 відсотків щомісяця протягом року (або менше).
c. Відкривши нову справу щодо стягнення проти мене та використовуючи будь-який засіб стягнення DCS (окрім
призупинення дії ліцензії).
16. Якщо моя заявка на виплату аліментів передбачає надання мною медичного страхування, DCS може примусово
забезпечити це на вимогу батька (мати), позбавленого(-ї) права опіки. Примусове забезпечення може включати
встановлення грошового зобов’язання щодо сплати щомісячних медичних платежів, яке не має перевищувати 25
відсотків мого основного зобов’язання по утриманню дитини, як це показано на робочих аркушах моєї заявки на
отримання аліментів.
17. DCS не представляє ні мої інтереси, ні інтереси іншої сторони у заявці щодо виплати аліментів. Для захисту своїх
інтересів я маю брати участь у всіх слуханнях або виступах у суді щодо заявки щодо виплати аліментів. Якщо я не
з’являтимусь і не братиму участь у слуханнях, суддя з адміністративних питань може задовольнити будь-які запити,
подані DCS або іншою стороною щодо моєї заявки щодо виплати аліментів без подальшого повідомлення мене про це.
18. DCS може переказувати аліменти безпосередньо на мій банківський рахунок за допомогою електронного переказу
коштів (EFT). Якщо я не дозволяю здійснювати прямі перекази, DCS автоматично надішле мені поштою
дебетову картку (Visa) DCS із лімітом коштів. Якщо мене зареєструють у програмі дебетових карток DCS, DCS
перераховуватиме аліменти на картку, а не на мій банківський рахунок. У більшості випадків аліменти надходять на мій
банківський рахунок або дебетову картку DCS протягом трьох робочих днів після їх призначення у моїй справі.
Дебетовою карткою DCS можна користуватися в банкоматах і скрізь, де приймається VISA. Детальніше про електронні
платежі та інші способи отримання переказів можна дізнатися, зателефонувавши за номером 800-468-7422 або в
режимі онлайн за адресою www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support.
19. DCS може надсилати мені рекомендовані листи з повідомленнями. DCS може надсилати такі повідомлення на мою
останню відому адресу.
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Я погоджуюсь:
1. Надсилати DCS усі аліменти, які я отримую від когось, крім DCS. Я маю надсилати DCS платежі протягом
восьми днів з моменту їх отримання.
2. Негайно повідомляти DCS, якщо мої діти отримують будь-яку з наступних виплат від імені батьків, позбавлених
права опіки. Батьки, позбавлені права опіки, можуть оформити кредит на аліменти для здійснення виплат
вашим дітям. Можливо, вам доведеться підтвердити такі платежі. Якщо надання кредиту свідчить про те, що
батьки, позбавлені права опіки, виплатили зайві кошти, можливо, вам доведеться повернути надміру сплачену
суму. Зазвичай опікун повинен подати заяву на отримання наступних пільг:
a. Пільги, які виплачує Department of Labor and Industries (Міністерство праці та промисловості) або виплата
компенсації працівникові самострахувальником, виплачена після 1 липня 1990 року.
b. Виплата допомоги на випадок втрати працездатності або допомога при виході на пенсію від Social Security
Administration (Адміністрації соціального забезпечення), сплачена після
1 липня 1990 року.
c. Розподіл пільг з Department of Veterans Affairs (Департаменту у справах ветеранів) починаючи від 24 липня
2015 року або пізніше.
3. Повідомляти DCS про звернення до іншої особи чи агентства щодо послуг зі стягнення аліментів для мене.
4. Повідомляти DCS про зміну мого місця проживання або місця проживання моєї дитини.
5. Надсилати DCS копії всіх заявок на отримання аліментів, які змінюють вимоги до виплати аліментів або опіки
над дітьми, зазначеними в моїй справі.
У разі виникнення питань звертайтеся до:
DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS)
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520
Внутр.

зона виклику

Зовн.
зона виклику
Для людей із вадами мовлення або слуху доступні послуги TTY/TDD.
Перегляньте наш веб-сайт: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
Жодна особа не може зазнавати дискримінації у сфері працевлаштування, надання послуг або будь-якого аспекту
діяльності програми за расовою приналежністю, кольором шкіри, національним походженням, віросповіданням, релігією,
статтю, віком чи інвалідністю. Ця форма доступна в інших форматах за запитом.
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