
• Якщо ви не надішлете заповнений звіт, зокрема, але не виключно, не відповісте на всі запитання звіту SAR 7 та не
приєднаєте необхідні докази, надання допомоги може бути відкладено, змінено або скасовано. За потреби можна
приєднати додатковий аркуш.

• Надані у звіті факти можуть призвести до підвищення, зниження чи скасування пільг.
• Надішліть заповнений звіт до 5-го числа місяця, наступного за звітним. Отриманий після 11 числа звіт вважатиметься

несвоєчасним.
Приклади
Дохід • Заробітна плата 

• Відпускні виплати
• Послуги з догляду в 

домашніх умовах (IHSS)
• Аліменти на дитину чи 

внаслідок розлучення
• Страхування чи мирові угоди
• Дохід від здавання в оренду 

нерухомості або надання  
допомоги в цій сфері

• Усі види державної допомоги
• Державна компенсація у зв’язку

із втратою працездатності

Майно • Автомобілі 
• Готівковий залишок грошової 

допомоги на картці EBT 
• Дім 

Плата за • Сплата оренди 
житло • Комунальні послуги

Видатки • Медичні видатки 
• Сплата внесків до фонду 

медичного страхування
• Допомога з догляду за 

дитиною або утриманцем 

Штрафні санкції
ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ШАХРАЙСТВО, СПРЯМОВАНЕ НА
ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ ЗА ПРОГРАМОЮ CASH AID Якщо
ви навмисне не дотримуєтеся правил програми Cash Aid,
розмір допомоги Cash Aid може бути зменшено на певний
період, а вас може бути оштрафовано на суму до $10,000
і/або ув’язнено на строк до 3 років.
Виплата допомоги за програмою Cash Aid може бути
припинена з таких причин:

• За ненадання повної інформації або надання неправдивих
фактів: на 6 місяців уперше, на 12 місяців на другий раз і
довічно втретє.

• За подання однієї або більше заяв на отримання допомоги
в декількох справах за один період: на 2 роки за перше
порушення, на 4 роки – за друге й довічно – за третє.

• За доведену вину у скоєнні шахрайства з метою отримання
допомоги: зупинення програми на 2 роки за крадіжку на суму
до $2,000; на 5 років за суму від $2,000 до $4,999,99; довічно
за суму понад $5,000.

• Довічне позбавлення пільг передбачено: за надання працівникам
Округу неправдивих документів, які підтверджують ваше місце
проживання, з метою отримання допомоги у двох чи більше округах
або штатах одночасно; за надання працівникам Округу недостовірних
фактів про дитину, що не має права на пільги або якої не існує
взагалі; за отримання шляхом шахрайства грошових пільг на
загальну суму понад $10,000; за третє обвинувачення в шахрайстві,
за яким вина доведена в суді або на адміністративних слуханнях.
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ІНСТРУКЦІЇ ТА ШТРАФНІ САНКЦІЇ – ЗВІТ SAR 7 ДЛЯ 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ
Програми Cash Aid і CalFresh

Потрібна допомога? Зателефонуйте в Округ.
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ШТРАФНІ САНКЦІЇ ЗА ШАХРАЙСТВО З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ
ПРОДОВОЛЬЧИХ ПІЛЬГ ЗА ПРОГРАМОЮ CALFRESH: Якщо ви
навмисне не дотримуєтеся правил програми CalFresh,
надання пільг за програмою CalFresh може бути скасовано на
12 місяців за перше порушення, 24 місяці за друге і довічно за
третє порушення. Штрафні санкції можуть сягати $250,000,
або вас може бути ув’язнено на строк до 20 років.
Якщо вас у судовому чи адміністративному порядку визнано
винним у таких злочинах:

• Якщо ви продавали або обмінювали пільги за програмою
CalFresh на вогнепальну зброю, боєприпаси чи вибухові
речовини, ці пільги можуть бути скасовані довічно навіть
після першого порушення.

• Якщо ви продавали або обмінювали пільги за
програмою CalFresh на психотропні препарати, обіг
яких суворо контролюється, ці пільги можуть бути
скасовані на 24 місяці після першого порушення та
довічно після другого.

• Якщо ви продавали або обмінювали пільги за
програмою CalFresh на суму понад $500, надання
таких пільг може бути зупинено довічно.

• Якщо ви надали працівникам Округу неправдиву
інформацію про свою особу чи місце проживання з
метою отримання пільг за програмою CalFresh за
кількома справами одночасно, отримання таких пільг
може бути скасовано на 10 років.

Під валовим доходом слід розуміти суму, яку ви отримуєте до стягнення всіх відрахувань (прикладами відрахувань є: податки,
внески до фонду соціального забезпечення та до пенсійного фонду, сплата внесків до плану медичного обслуговування,
стягнення частини зарплати за рішенням суду тощо).

• Самозайнятість
• Чайові
• Відсотки або дивіденди
• Пільги робітникам, що страйкують
• Відшкодування податків
• Безробіття
• Соціальне страхування
• Додатковий соціальний 

дохід/державні додаткові 
виплати (SSI/SSP)

• Чековий рахунок
• Ощадні облігації 
• Земля

• Виплата іпотеки 
• Страховий поліс власників житла

• Оплата навчання в коледжі та 
навчальних матеріалів 

• Обов’язкова шкільна плата
• Аліменти на дитину чи 

внаслідок розлучення

• Оклад
• Дохід у натуральній формі, як-от 

проживання як оплата за роботу, 
безкоштовне проживання/комунальні 
послуги/одяг/їжа

• Виграші в азартних іграх/лотереї
• Готівка, подарунки, позики, стипендії
• Інші приватні або державні виплати у 

зв’язку з виходом на пенсію або 
інвалідністю

• Компенсація працівникам
• Виплати у зв’язку з виходом на пенсію 

ветеранів або працівників залізниці

• Ощадний рахунок
• Поліси страхування життя
• Трасти

• Податок на майно
• Плата за вивезення сміття і відходів

• Транспортні витрати
• Проживання й харчування
• Плата за житло


