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ЧИ СТОСУЄТЬСЯ МЕНЕ ПРОГРАМА PUBLIC CHARGE (ДЕРЖАВНЕ УТРИМАННЯ)?

ОНОВЛЕНО В ЛЮТОМУ 2020 Р.

Public charge (Державне утримання) стосується не 
всіх іммігрантів. Кожна сім’я унікальна, і програми, 
які допомагають вашій родині, можуть не увійти до 
нових змін у політиці. Існує багато людей і організацій, 
які можуть вам допомогти. Імміграційний адвокат, 
що знайомий із цією проблемою, може надати вам 
пораду, залежно від вашої конкретної ситуації. Місцеві 
громадські організації також можуть надати допомогу та 
юридичну консультацію.

ЗРОБІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ СЕБЕ ТА СВОЄЇ СІМ’Ї

ЩО ТАКЕ PUBLIC CHARGE (ДЕРЖАВНЕ УТРИМАННЯ)?
Деякі люди, які подають заяву на отримання грін-картки (права на законне постійне місце 
проживання) або візи для в’їзду в США, повинні пройти тест на «public charge (державне 
утримання)», який розглядає ймовірність користування в майбутньому певними видами 
державної допомоги. Ухвалюючи рішення, співробітники імміграційної служби розглядають усі 
обставини конкретної особи, зокрема її вік, дохід, стан здоров’я, освіту або навички (включаючи 
знання англійської мови), а також письмове запевнення спонсора про підтримку або наявність 
контракту. Вони також можуть брати до уваги те, чи користувалася така особа певними 
державними програмами раніше.

Новий тест на державне утримання Department of Homeland Security (DHS, Департаменту 
національної безпеки США) включає в себе таке:

• Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, «EBT» або «Food Stamps», програма 
продуктових талонів)

• Федеральне державне житлове будівництво та допомога згідно з розділом 8 (Восьма 
програма)

• Medicaid (за винятком невідкладної допомоги та допомоги дітям віком до 21 року, 
вагітним жінкам і молодим матерям)

• Програми грошової допомоги (наприклад, SSI, TANF, General Assistance)

Більшість осіб, на яких поширюється нове правило, не має права на перераховані вище пільги. 
Послуги, не перераховані вище, не будуть враховуватися в тесті на public charge (державне 
утримання) в разі ухвалення рішень у межах США. Такі послуги включають програми WIC, CHIP, 
шкільні обіди, допомогу продовольчих банків, проживання у притулку, державні або місцеві 
програми охорони здоров’я та багато іншого.
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Чи є ви і ваші родичі громадянами США?
Public charge (державне утримання) НЕ застосовуються до вас.  Ви 
можете продовжувати отримувати допомогу, на яку ви маєте право.

У вас і ваших родичів вже є green card (дозвіл на постійне законне 
проживання)?
Public charge (державне утримання) і будь-які зміни згідно з новим 
правилом НЕ БУДУТЬ застосовуватись до вас у разі поновлення green 
card (дозволу на постійне законне проживання) або подання заявки 
на отримання громадянства США. Проте, якщо ви плануєте виїжджати 
з країни більш ніж на 6 місяців, бажано обговорити це питання з 
іміграційним юристом.

Ви подаєте заяву на один з наступних статусів або вже маєте його? 
Віза типу «TPS», «U» або «T», право на притулок, статус біженця або 
спеціальний статут неповнолітнього іммігранта? 
Public charge (державне утримання) застосовується не до всіх 
іммігрантів, включаючи зазначені тут категорії. Якщо ви вже 
подали заяву або перебуваєте в процесі подачі заяви на один з цих 
імміграційних статусів, ви можете продовжувати користуватися 
будь-якими державними програмами, вимогам до участі в яких ви 
відповідаєте.

Чи плануєте ви подавати заяву на сімейну green card (дозвіл на 
постійне законне проживання)?
Тільки користування програмами, перерехованими на першій сторінці 
буде братися до уваги. Ваш дохід, вік, здоров’я, освіта, розмір сім’ї та 
спонсорський контракт будуть також враховуватись. Перш ніж приймати 
рішення, вам слід проконсультуватися з фахівцем. З безкоштовними 
або недорогими послугами у вашій області можна ознайомитися за 
адресою: immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory.
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