
МІСТО ПАСИФІК 
  100 3RD Ave SE, Pacific, WA 98047 
  Тел: 253-929-1100 
  Факс: 253-939-6026 
  Email: Billing@ci.pacific.wa.us 
AMERICAN RESCUE PLAN PACIFIC EMERGENCY ASSISTANCE APPLICATION 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ПЛАН ПОРЯТУНКУ М. ПАСИФІК ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ 
 

Номер рахунку комунальних послуг: # 

Ім'я заявника:     

Розміщення заявників:        Власник              Орендар  

Номер телефону:   

Адреса служби:  

 PACIFIC, WA 98047 98047 

Залишок на комунальному 
рахунку: 

$  

   
Кількість пасажирів мешканців у вашому домі? __________ 
Кількість повнолітніх мешканців домогосподарства (вік 18+)? __________ 
Загальний дохід домогосподарства: $__________ 
 

      Підтвердження особи, наприклад, копія поточного державного посвідчення водія / посвідчення 
особи або паспорта для всіх дорослих (віком 18+) членів домогосподарства. 
 

Будь ласка, перевірте, який варіант (и) подає заявку: 
      Для надання комунальної допомоги: 

 Допустимі витрати мають бути витратами за комунальні послуги, понесені між 13 березня 2020 
року та представлені на рахунку комунального підприємства на ім’я заявника. 

 Кандидати повинні довести, що вони були фінансово постраждали від COVID-19, надавши 
документацію, яка підтверджує наступне: (Поставите галочку в однин із квадратиків) 

Відчули втрату роботи або зменшення доходу сім’ї; або 
Зросли витрати через COVID-19; або 
Іншим чином пережили фінансові труднощі через COVID-19. 

 Кандидати повинні кваліфікуватися як особи з низьким рівнем доходу або нижче 80% 
середнього доходу за територією, але пріоритет надаватиметься особам до 50% середнього 
доходу за територією.  Потрібна наступна документація: 

Підтвердження доходу кожного члена сім’ї за останні 60 днів. 
 Деякі приклади доходів домогосподарств включають, але не обмежуються 

ними: 
Заробітна плата/Чайові тощо. (Зарплата), Відсотки/Дивіденди/Пенсійні звіти, 
Аліменти/Утримання подружжя, Безробіття/Звіти про працю та промисловість, 
Звіт про соціальне страхування. 

      Для ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ: 
Поясніть, будь ласка, яка форма прийнятного використання фінансування (див. Інша сторона) 
запитується і чому: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
      Для допомоги в оренді готівкою: 
На додаток до вищезазначених вимог ДОПОМОГИ КОРИСТУВАННЯ: (Поставите галочку в однин із 
квадратиків) 

Повинен надати договір оренди або альтернативне підтвердження регулярних періодичних 
виплат за житло. 
Потрібно довести, що ви ризикуєте відчути бездомність або зараз відчуваєте нестабільність 
житла 

 

 Місто залишає за собою право перевіряти або запитувати додаткову інформацію для забезпечення відповідності та 
дотримання вимог програми.  Місто може відхилити будь -яку заяву, яка містить будь -яке хибне або оманливе 

підтвердження фактів, або може відкликати відповідність вимогам, отриманим шляхом шахрайства або будь -якого 
хибного чи оманливого подання фактів. 



 
 Підпис:                                                                                                                         Дата: 

 

For Official Use Only:                                       Approved:                              No                  Yes 

Approved UTILITY assistance: $                                                  Approved CASH assistance:$ 

      Proof of COVID-19 Impact               80% AMI             50% AMI              Proof of Income             Proof of Identity 

City Representative Name: (First)                                                     (Last) 

City Representative Signature: 

 
ПРОГРАМА АВАРІЙНОЇ ДОПОМОГИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ М. ПАСІФІК 

 
Критерії відбору:  
• Всі заявники, які мають право на участь, отримають 80% від суми заборгованості та належного 
за комунальні послуги міста Тихого океану на основі першого прильоту, першого 
обслуговування за умови: 

o Пріоритет надаватиметься домогосподарствам з низьким рівнем доходу, які не 
передаються 50% AMI. 

Оплата:  

 Усі грошові субсидії на оплату комунальних послуг будуть видаватися безпосередньо 
постачальнику комунальних послуг, місту Пасифік, на ім'я власника рахунку.  

 Виплата відбуватиметься, як це встановлено в Політиці, процедурі та Виставлення рахунків за 
комунальні послуги. 

 
ПРОГРАМА ЕКСТРЕНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ М. ПАСИФІК  

Прийнятне використання фінансування:  
Фінансування спрямовуватиметься на витрати на притулок, пов’язаний з COVID-19 (включаючи 
орендну плату або інші витрати на притулок); комунальні послуги; побутові приналежності та 
транспортні витрати на роботу; продовольча допомога; консультування та юридична допомога 
для запобігання виселенню чи безпритульності; екстрена допомога для поховань, ремонту 
будинку, погодних умов або інших потреб; доступ до Інтернету або допомога у сфері цифрової 
грамотності; або професійне навчання з метою подолання негативних економічних чи 
громадських впливів на здоров'я, які виникають через заняття працівника або рівень 
підготовки.  
Критерії відбору:  
• Усі заявники, які мають право на отримання готівки, отримають грошову виплату, розумно 
пропорційну негативний економічний вплив, на перший прийшов, перший служити основі за 
умови:  

o Пріоритет надаватиметься домогосподарствам з низьким рівнем доходу, які не 
передаються 50% AMI. 

o Кошти будуть виділені до вичерпання.  
• Допомога в оренді, що надається відповідному домогосподарству, не може дублювати будь-
яку іншу федеральну орендна допомога, що надається домогосподарству.  
Оплата:  
• Грошові гранти прийматимуть дві форми:  

o Буде видаватися безпосередньо власнику нерухомості / орендодавцю, на ім'я власника 
рахунку; або 

o Буде видано безпосередньо заявнику, для всіх інших цілей. 
• Грошові гранти повинні бути обґрунтовано пропорційні негативному економічному впливу, 
який вони мають на меті     
   Адреса Ні в якому разі субсидія готівкою не повинна бути більшою за суму, необхідну для  
   економічних наслідків, визначених заявником. 
• До випуску коштів може знадобитися завершений W-9. 



МІСТО ПАСИФІК 
  100 3RD Ave SE, Pacific, WA 98047 
  Тел: 253-929-1100 
  Факс: 253-939-6026 
  Email: Billing@ci.pacific.wa.us 

 
 
Кінг Каунті, Вашингтон - HUD обмеження доходу 

 


