
ВИЗНАЧЕННЯ ОБМЕЖЕНОГО РАХУНКУ

Це рахунок у банку, кредитній спілці тощо, де родина, 
що отримує пільги за продовольчою програмою 
CalFresh, може зберігати гроші, які дозволено 
витрачати виключно на випадки, перелічені нижче.

 l Купівля будинку для проживання.

 l Відкриття власного бізнесу.

 l Освіта або професійна підготовка власника 
рахунку, а також осіб, що перебувають на 
його утриманні.  (Особами на утриманні 
вважаються люди, які перебувають на 
утриманні власника рахунку або мають 
статус утриманців, що враховується під час 
обчислення федерального прибуткового 
податку для власника рахунку.)

Перш ніж відкривати обмежений рахунок, ви можете 
отримати готівку чи інші ресурси (зокрема банківські 
рахунки, акції, нерухомість тощо), які не перевищують 
ліміт ресурсів, доступних для вашого використання.  
Підстави:

Якщо ви використаєте будь-яку суму коштів зі 
свого одного чи кількох обмежених рахунків для 
оплати в екстрених ситуаціях, навіть якщо такі 
ситуації пов’язані зі смертю або загрозою для 
життя, таке зняття коштів буде враховане в ліміті 
ресурсів у розмірі $2000 або $3250 (якщо в родині 
є принаймні одна особа, яка має інвалідність або 
якій більше 60 років включно).

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ОБМЕЖЕНОГО РАХУНКУ

 l В и  п о в и н н і  о т р и м у в а т и  п і л ь г и  з а 
продовольчою програмою CalFresh на час 
відкриття рахунку.

 l Дозволено мати більше одного обмеженого 
рахунку.  

 l Обмежений рахунок не має ліміту на 
максимальну суму заощаджень, які можуть 
на ньому зберігатися.

 l Кошти з усіх обмежених рахунків не 
зараховуються до ліміту ресурсів вашої 
родини. 

 l Ви повинні підписати Угоду про обмежений 
рахунок, перш ніж рахунок вважатиметься 
обмеженим.

 l Ви можете витрачати кошти виключно на 
перелік дозволених випадків.

 l Ви повинні зберігати кошти своїх обмежених 
рахунків, а також отримані з них відсотки 
окремо від будь-якого іншого рахунку.

 l Відсотки, отримані з обмежених рахунків, 
накопичуються на цих відповідних рахунках.

 l Ви повинні підписати Угоду про обмежений 
рахунок для кожного обмеженого рахунку 
окремо.

	 l Якщо ви маєте обмежений рахунок 
і  припиняєте  отримувати п ільги  за 
продовольчою програмою CalFresh, кошти з 
цього рахунку можуть розглядатися як ваші 
особисті власність і ресурси під час подання 
вами повторної заяви на отримання пільг.
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ЗВІТУВАННЯ ПРО ЗНЯТТЯ КОШТІВ

l Піврічне звітування родини
 
 l Не потрібно подавати звіт про зняття коштів 

протягом піврічного періоду, якщо ще не настав 
термін подачі наступного звіту про доходи 
(форма SAR 7) або строк повторної сертифікації.

 l Отримавши піврічний звіт, Округ перевірить 
ваші ресурси й винесе рішення стосовно 
відповідності знятих коштів переліку дозволених 
витрат.  Якщо ваші ресурси нижчі за 
встановлений ліміт ресурсів ($2000 або $3250), 
ви надалі матимете право на отримання пільг (у 
разі виконання інших умов для їх отримання).

l Звітування родини про зміни

 l Про зняття коштів з обмеженого рахунку 
потрібно повідомити протягом 10 днів від дати 
цієї операції.

 l Округ розгляне ліміт ресурсів протягом 10 днів 
від дати такого повідомлення.

 l Причина для зняття коштів допоможе визначити, 
чи матимете ви право на подальше отримання 
пільг.

 l Якщо ваші ресурси нижчі за встановлений 
ліміт ресурсів ($2000 або $3250), ви надалі 
матимете право на отримання пільг (у разі 
виконання інших умов для їх отримання).

ВИТРАТИ

l Купівля будинку для проживання

 Ви можете витратити кошти обмеженого рахунку на:

 l депозити, збори, початковий внесок, виплату 
основної суми;

 l іпотечні витрати;
 l ремонт і рухоме майно.

 Ви не можете витратити кошти обмеженого рахунку на:

 l придбання меблів;
 l товари для дому.

l Освіта або професійна підготовка власника 
рахунку чи осіб на його утриманні.

 Ви можете витратити кошти обмеженого рахунку на:

 l збори, плату за навчання, книжки, шкільні 
приналежності, обладнання, спеціальний одяг;

 l житло й харчування студента;
 l вартість перевезення до школи або закладу з 

професійної підготовки та назад;
 l послуги з догляду за дитиною, які можуть 

знадобитись особі під час відвідування 
навчання.

ВИТРАТИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

l Відкриття нового бізнесу

 Ви можете витратити кошти обмеженого рахунку на:

 l купівлю, ремонт та утримання обладнання для 
бізнесу;

 l інструменти, уніформу та інші захисні або 
обов’язкові елементи одягу та взуття;

 l виплату основної суми за кредитом і відсотків 
за активи бізнесу або товари тривалого 
використання;

 l оренду та оплату комунальних платежів за 
кабінет або загальну площу приміщення;

 l	 заробітну плату працівників;
 l матеріально-виробничі запаси, перевезення 

вантажу та витрати на доставку;
 l г р о ш о в і  з б о р и  з а  у г о д о ю ,  по д а т ки , 

страхування, послуги бухгалтерського обліку та 
інші професійні послуги.

 Ви не можете витратити кошти обмеженого рахунку на:

 l особисті витрати, зокрема розваги.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Округ вимагає підтвердження відкриття обмеженого 
рахунку та зняття коштів із нього.

l Приклади підтверджень відкриття рахунку або 
зняття коштів включають:

 l банківську розрахункову книжку, виписку з 
рахунку або квитанцію з банку, кредитної 
спілки тощо, у яких указано назву та адресу 
банку й найменування та номер рахунку;

 l ус і  баланси рахунку та операці ї ,  що 
здійснювалися з часу підписання Угоди про 
обмежений рахунок.

l Приклади підтверджень напрямків витрати 
коштів включають:

 l оплачений чек;
 l підписану накладну від постачальника товарів 

або послуг, у якій указано тип і суму витрат;
 l квитанцію;
 l банківську виписку з балансом обмеженого 

рахунку.
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