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Шановний замовник комунального підприємства:  
 
Місто Пасифік прагне підтримувати надійні послуги для наших мешканців через їхні особисті 
труднощі, а також під час надзвичайної ситуації у зв’язку з коронавірусом. Місто отримує 
фінансування через Американський план порятунку – American Rescue Plan Act (ARPA), який може 
бути використаний для надання грошової допомоги двом окремим програмам домогосподарствам у 
місті, які зазнали негативного економічного впливу від пандемії COVID-19, а також забезпечити 
грошову допомогу платникам комунальних послуг під час надзвичайного стану. 
 
ПРОГРАМА АВАРІЙНОЇ ДОПОМОГИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ М. ПАСІФІК 
 
У відповідь на глобальну пандемію COVID-19 та надзвичайне оголошення губернатора Інслі ми 
призупинили штраф про несвоєчасну оплату та відключення комунальних послуг.  Проголошення 
губернатора Інслі закінчиться 30 вересня 2021 року.  Прострочені суми за вашим останнім 
рахунком мають будуть сплачені. Якщо проголошення губернатора буде продовжено, місто прийме 
рішення згідно з найновішим проголошення. 
 
Завдяки програмі екстреної допомоги комунальним підприємствам м. Пасифік, мешканці  Пасифіку 
мають можливість подати заявку на допомогу. Кваліфіковані заявники можуть отримати 
допомогу у розмірі до 80% суми заборгованості за комунальні послуги на основі живої черги, 
першої служби. Усі грошові субсидії на оплату комунальних послуг будуть видаватися 
безпосередньо постачальнику комунальних послуг, місту Пасифік, на ім’я власника рахунку.   
 
Щоб прийняти участь: 

 Допустимі витрати мають бути витратами на 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: 

o Відчули втрату роботи або зменшення доходу сім’ї; або 
o Зросли витрати через COVID-19; або 
o 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.  Додаткова документація яка може знадобитися: 

o Підтвердження доходу кожного члена сім’ї за останні 60 днів.  Якщо не вдається 
надати довідкову документацію, заявники можуть подати банківські виписки для 
підтвердження вкладів. 

o Деякі приклади доходів домогосподарств включають, але не обмежуються ними: 
 Заробітна плата/Чайові тощо. (Платіжна квитанція) 
 Відсотки/Дивіденди/Пенсійні звіти 
 Утримання аліментів/ підтримка подружжя 
 Звіти про безробіття/праці та промисловості 
 Заява від соціального страхування 

o Підтвердження “фінансового шоку” щодо несподіваних витрат через COVID-19, 
таких як медичні витрати, ремонт автомобіля тощо. 

 
Якщо ви не маєте права або вирішуєте не подавати заявку на отримання фінансової середнього 
доходу за територією, наш офіс пропонує власникам рахунків, що не сплачують, План розстрочки 
платежів (ПРП). План розстрочки платежів вимагає однакових платежів на виплату, щоб погасити 
вашу прострочену суму в додаток до вашого звичайного місячного рахунку.  Якщо ви орендар, 
ПРП має бути схвалений та підписаний як орендарем, так і власником.  Невиконання угоди ПРП 
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обкладається усіма зборами та припиняє постачання води.  Після відключення послуг для 
відновлення послуг необхідно сплатити повний залишок (включаючи всю прострочену та поточну 
суму) та плату за повторне підключення у розмірі $40.00 доларів США.  Форма договору ПРП має 
бути подана до 30 вересня 2021 року. 
 
На будь-які прострочені рахунки, які не подали заявку на отримання фінансової допомоги або ПРП, 
буде стягуватися плата в розмірі штрафи за несвоєчасну оплату, нарахована на 1 жовтня 2021 
року та , що припиняться постачання води у будь-який час після 15 жовтня 2021 року. 
 
ПРОГРАМА ЕКСТРЕНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ М. ПАСИФІК  
 
Завдяки програмі екстреної грошової допомоги мешканці Пасифіку мають можливість подати 
заявку на грошову допомогу, щоб допомогти пом’якшити наслідки пандемії COVID-19.  
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.  Ця програма доступна за 
принципом живої черги. 
 
Щоб прийняти участь: 

 Має бути мешканцем міста Пасифік. 

 Кандидати повинні довести, що вони були фінансово постраждали від COVID-19, надавши 
документацію, яка підтверджує наступне: 

o Відчули втрату роботи або зменшення доходу сім’ї; або 
o Зросли витрати через COVID-19; або 
o 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.  Додаткова документація яка може знадобитися: 

o Підтвердження доходу кожного члена сім’ї за останні 60 днів.  Якщо не вдається 
надати довідкову документацію, заявники можуть подати банківські виписки для 
підтвердження вкладів. 

o Деякі приклади доходів домогосподарств включають, але не обмежуються ними: 
 Заробітна плата/Чайові тощо. (Платіжна квитанція) 
 Відсотки/Дивіденди/Пенсійні звіти/Аліменти/Утримання подружжя 
 Звіти про безробіття/праці та промисловості 
 Заява від соціального страхування 

o Підтвердження “фінансового шоку” щодо несподіваних витрат через COVID-19, 
таких як медичні витрати, ремонт автомобіля тощо. 

 Для допомоги в оренді готівкою: 
o Повинен надати договір оренди або альтернативне підтвердження регулярних 

періодичних виплат за житло. 
o Потрібно довести, що ви ризикуєте відчути бездомність або зараз відчуваєте 

нестабільність житла 
З будь-яких питань звертайтесь до нашого офісу. Ми відкриті з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 
17:00  
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З повагою, 
 
Тарра Менні 
Асистент з оплати комунальних послуг 
(253) 929-1122 
 tmannie@ci.pacific.wa.us  tmannie@ci.pacific.wa.us  
 
Анжеліка Нобал 
Старший діловод з комунальних послуг 
(253) 929-1104 
 anoble@ci.pacific.wa.us  
 
Додатки:  Заява про надання фінансової допомоги 

    Додаток до Плану оплати в розстрочку 
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