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

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА ОПІКУВАННЯ 
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities 

ВІДДІЛ ДОПОМОГИ ДІТЯМ (DCS): 
1. Встановлює та вводить в дію розпорядження щодо виплати аліментів на дітей та відповідальності стосовно 
 забезпечення витрат на медичну допомогу. 
2. Переглядає розпорядження щодо виплати аліментів на дітей з метою  можливого внесення змін. 
3. Отримує, реєструє та розподіляє аліменти на дітей через Реєстр з виплат аліментів у штаті Вашингтон 
 (Washington State Support Registry,WSSR). 

Особа, яка за рішенням суду не отримала право опікування дітей 
Ви є тим із батьків, який за рішенням суду не отримав право опікування дітей.  Особа, яка за рішенням суду не отримала 
право опікування дітей, є біологічним батьком або визнаним батьком, який усиновив/удочерив дітей або є батьком за 
рішенням судових органів, біологічною матір'ю або визнаною матір'ю, яка усиновила/удочерила дітей або є матір'ю за 
рішенням судових органів, такі особи повинні сплачувати аліменти для надання фінансової підтримки дітям-
утриманцям.  Законами штату та федеральними законами встановлено цей обов'язок. 

Виплати аліментів для допомоги дітям 
Зазвичай ви повинні сплачувати аліменти для допомоги дітям.  Після надання вам повідомлення від DCS з вимогою 
щодо виплати аліментів для допомоги дітям, відділ DCS  не врахує ваші гроші для виплат, якщо ви їх надсилатимете до 
будь-якої іншої організації, крім WSSR, суду племені, агенції з допомоги дітям або суду  чи агенції з допомоги дітям в 
іншому штаті. Відділ DCS не врахує ваші гроші для виплат, якщо ви їх надсилатимете безпосередньо другій стороні 
вашого розпорядження щодо виплати  аліментів, якщо тільки ці кошти не було виплачено агенцією у якості допомоги для 
утриманця, наприклад через Адміністрацію з соціального забезпечення, Департамент праці та промисловості або 
Управління у справах колишніх військовослужбовців в цілях зобов’язання надання допомоги дітям.  
1. Негайно повідомте DCS, якщо агенція по справах допомоги дітям у іншому штаті чи племені, або судовий орган 

іншого штату просить вас направляти до них виплати аліментів. 
2. Не надсилайте платежі в жодне місце, за винятком адреси WSSR, наведеної нижче, якщо відділ DCS не повідомить 

вас у письмовій формі , що ми закрили вашу справу.   
Ви повинні сплачувати всі аліменти у Реєстр з виплат аліментів у штаті Вашингтон (Washington State Support Registry, 
WSSR). Ви можете платити одним із наступних методів: 
1. Відрахування з вашої заробітної плати.  Більшість розпоряджень щодо аліментів дозволяють DCS збирати аліменти 

шляхом відрахування з вашої заробітної плати або вимагають виплат через WSSR.  Якщо ваше розпорядження 
дозволяє DCS так робити, відділ DCS намагатиметься отримати гроші шляхом відрахування з вашої заробітної плати. 

2. Особистим чеком, грошовим переказом (money order), сертифікованим/завіреним чеком або чеком, виписаним 
касиром банку.  Надсилайте всі чеки та грошові перекази на адресу: 

  WASHINGTON STATE SUPPORT REGISTRY 
  PO BOX 45868 
  OLYMPIA WA 98504-5868 
3. Електронний переказ коштів (EFT). Електронний переказ коштів (EFT) дозволяє здійснювати автоматичне 

відрахування платежів на підтримку дітей з поточного або ощадного  рахунку кожного місяця. Для отримання більш 
детальної інформації телефонуйте за номером 800-468-7422. 

4. Інтернет. Платежі через Інтернет дозволяють відраховувати аліменти на підтримку дітей з поточного або ощадного  
рахунку. Для отримання більш детальної інформації, відвідайте веб-сайт відділу  DCS: https://secureaccess.wa.gov. 

5. Кредитна або дебітова картка. Для отримання більш детальної інформації, відвідайте веб-сайт відділу  DCS: 
https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/creditdebit-card-payments.. 

Якщо ваш банк поверне один з ваших чеків або не зможе скористатися переказом EFT або через Інтернет через недостатні 
фонди, відділ DCS прийматиме наступні платежі лише готівкою, через переказ грошей, чек касира, засвідчений чек або 
шляхом утримання зі заробітної плати. 
Вказуйте номер рахунку IN                                               на всіх платежах і кореспонденції. 
Якщо у вас є причини юридичного характеру для того, щоб не надавати фінансову допомогу вашим дітям або якщо відділ DCS 
помилково включив вас в цей процес, негайно повідомте відділ DCS. 
Якщо відділ DCS повідомив вас про тимчасове припинення збору фінансової допомоги вашій дитині, збір коштів може 
відновитися в майбутньому. Відділ DCS може не повідомляти вас перед прийняттям такого рішення. 
Якщо вас ув’язнено, або якщо ви відбуваєте покарання строком від шести місяців у в’язниці, колонії або в корекційному 
закладі, сума до сплати на утримання дітей може бути тимчасово знижена (зменшена) до $10 на місяць для кожної постанови 
про утримання дітей. Прохання про зменшення суми до сплати можете подати ви, мати або батько дитини, з яким вона 
мешкає, або відділ DCS. Якщо сума до сплати за вашою справою може бути зменшена, ви отримаєте повідомлення від відділу 
DCS з поясненнями умов зменшення суми до сплати та з переліком прав кожної особи щодо скликання слухань у разі незгоди. 
Сума до сплати збільшиться на 50 % суми за постановою на четвертий місяць після вашого звільнення та до 100 % вихідної 
суми за постановою через рік після звільнення.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0


NONCUSTODIAL PARENT’S RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 
DSHS 16-107 UK (REV. 11/2021) Ukrainian Сторінка 2 

Обов'язки щодо забезпечення виплат на медичну допомогу 
Якщо ваше судове розпорядження вимагає від вас надання страхування здоров'я вашим дітям, відділ DCS запровадить певні 
дії для реалізації цього обов'язку. Якщо ваше судове розпорядження вимагає від вас виплат на медичну допомогу готівкою, 
відділ DCS встановить суму в доларах, яку ви повинні сплачувати, та буде отримувати цю суму. 
1. Негайно повідомте відділ DCS, якщо у вашому судовому розпорядженні є будь-які зміни стосовно надання страхування 

здоров'я вашим дітям. 
2. Виплати на медичну допомогу готівкою включають пропорційну частку неповернутих витрат на медичну допомогу та частку 

внесків на медичну допомогу (виплати готівкою), якщо цього вимагає ваше судове розпорядження, коли не забезпечене  
страхування здоров'я. 

Якщо ваше судове розпорядження вимагає від того з батьків, який має право опікування, надати страхування здоров'я або 
сплачувати медичні витрати, не охоплені страхуванням, ви можете надати заяву щодо послуг повного уведення в дію 
розпоряджень щодо допомоги дітям та: 
1. Просити відділ DCS вжити заходів для реалізації обов'язку того з батьків, який має право опікування, щодо забезпечення 

страхування здоров'я. Відділ DCS може вжити заходів для реалізації цього обов'язку в залежності від обставин вашої справи. 
2. Направте запит до DCS, щоб вони отримали у того з батьків, який має право опікування, виплати на медичні витрати, які не 

охоплені страхуванням, в тому числі сумісні виплати, відрахування та страхові внески, як це зазначено в WAC 388-14A-1020. 
Якщо ваше судове розпорядження не вимагає від того з батьків, який має право опікування, надати страхування здоров'я, 
сплачувати частку страхових внесків або сплачувати медичні витрати, які не охоплені страхуванням, як це зазначено в WAC 
388-14A-1020, то ви можете надати заяву відділові DCS щодо перегляду вашого розпорядження з метою внесення змін, або 
можете надіслати прохання щодо внесення змін самостійно. 

Види апеляцій 
Рада з вирішення конфліктів.  Рада з вирішення конфліктів - це адміністративний (не судовий) процес у відділі DCS для 
вирішення питань у багатьох диспутах, пояснення правил та уточнення фактів. 
1. Рада з вирішення конфліктів може переглядати як справи з розпорядженнями про аліменти, які надані судом, так і справи з 

розпорядженнями про аліменти, які не надані судом. 
2. Рада з вирішення конфліктів може видати рішення без зустрічі з вами.  Якщо у вас призначена зустріч, ви можете 

обговорити свою справу з менеджментом DCS, який може виправити попередні рішення, прийняті відділом DCS.  Рада з 
вирішення конфліктів може змінити деякі дії, що запроваджують DCS співробітники, проте ця Рада не може змінити дії, 
проведення яких вимагає закон. 

Процес вирішення диспутів (слухання).  Слухання також є адміністративним (несудовим) процесом.  Слухання є більш 
офіційним процесом, ніж Рада з вирішення конфліктів, проте менш офіційним, ніж процедура суду. 
1. Закон штату пропонує проведення слухань тільки в деяких ситуаціях.  Якщо відділ DCS надсилає вам повідомлення, то в 

ньому сказано, чи маєте ви право на слухання.  Суддя з адміністративного права (Administrative Law Judge, ALJ) є головою 
засідання під час слухання.  Судді ALJ не є співробітниками відділу DCS. 

2. Під час слухання суддя ALJ переглядає вашу справу та розглядає питання з вашого диспуту.  Для того, щоб припинити дії 
відділу DCS із введення в силу вашого судового розпорядження з аліментів, ви повинні направити запит на проведення 
слухань у межах терміну 20 днів із моменту отримання повідомлення  (якщо ви отримали повідомлення у штаті Вашингтон) 
або 60 днів із моменту отримання повідомлення (якщо ви отримали повідомлення поза межами штату Вашингтон). 
а. Ви можете направити запит на слухання після закінчення 20-денного або 60-денного терміну часу.  Проте відділ DCS 

вчинятиме дії для введення в силу вашого судового розпорядження з аліментів до моменту, коли ми отримаємо 
прийняте на слуханнях рішення.  DCS не повертатиме жодних грошей, які отримано під час очікування прийнятого на 
слуханнях рішення. 

b.. Якщо ви направите запит на слухання пізніше, ніж через рік після отримання повідомлення, ви повинні надати поважну 
причину (поважну причину такої затримки з направленням запиту).  Суддя ALJ може не розглядати справу за таким 
затриманим запитом.  Однак у вас може бути право на зміну вашого судового розпорядження з аліментів у 
майбутньому, навіть якщо ви не маєте поважної причини затримки з направленням запиту. 

3. Вам буде надіслано копію рішення, прийнятого ALJ.  Рішення судді ALJ міститиме інформацію стосовно ваших прав на 
апеляцію. 

4. DCS повідомить обом сторонам у вашому судовому розпорядженні, коли співробітники отримають запит на збори Ради з 
вирішення конфліктів.  Обидві сторони можуть брати участь у процесі обговорення справи Радою з вирішення конфліктів. 

Якщо у вас є будь-які запитання, звертайтесь: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
У межах        регіону телефонування        
За межами        регіону телефонування        
Послуги TTY/TDD доступні для осіб із вадами мови та слуху. 
Відвідайте сайт за адресою: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 
 
Жодна особа не повинна бути дискримінована при влаштуванні на роботу, отриманні послуг або будь-яких аспектів діяльності 
цієї програми через її расу, колір шкіри, національне походження, переконання, віросповідання, стать, вік або інвалідність. Цей 
бланк  можна отримати в альтернативному форматі на замовлення.  

 

http://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support

