
Імміграційний 
статус 

SSI: додатковий 
соціальний дохід 
(65+ та інваліди) 

CA: грошова 
допомога 

SNAP: 
продовольч
і талони 

NYCHA             
Housing: 
державне 
житло 

Full Medicaid: 
медичне 
страхування на 
повне мед. 
обслуговування  

Emergency   Me
dicaid: 
невідкладна 
медична 
допомога 

WIC: 
допомога 
для для 
вагітгих та 
годуючих 
жінок, а 
також 
малолітніх 
дітей  

Чи може отримання фінансової 
допомоги (CA/SSI) або перебування в 
будинку престарілих негативно 
позначитись на перспективах особи в 
подальшому отримати дозвіл на 
проживання/грін-карту шляхом подачі 
петиції про возз'єднання сім'ї або 
іншим безпільговим шляхом? 

Без документів/ 
віза просрочена 

НІ НІ НІ НІ НІ, за винятком 
вагітних жінок та 
неповнолітніх дітей 
до 19-ти років  

ТАК ТАК НЕ мають права на грошову допомогу  

Дійсна туристична, 
студентська або 
інша тимчасова 
неімміграційна 
віза  

НІ НІ НІ НІ ТАК, для 
проживаючих у 
штаті Нью-Йорк 

ТАК, за 
наявності 
доказу 
проживання у 
штаті Нью-
Йорк  

ТАК НЕ мають права на грошову допомогу 

TPS: Статус 
тимчасового 
захисту (на 18 
місяців, для тих, 
кто прибув у США 
не пізніше 11 
квітня 2022 р.) 

НІ ТАК - мають право 
на отримання 
допомоги по 
програмі 
соціального захисту 
(NYS Safety Net Cash  
Assistance) 

НІ НІ ТАК НІ ТАК Не вважається суспільним тягарем. 
Немає можливості напряму змінити 
статус TPS на статус постійного 
резидента. Якщо у майбутньому 
захочете змінити статус на постійний 
шляхом подачі петиції про возз'єднання 
сім'ї або іншим безпільговим шляхом, 
то допомога, отримана у статусі TPS, не 
зараховуватиметься як суспільний тягар 

Громадяни 
України, які 
отримали 
гуманітарний 
пароль, у тому 
числі ті, хто прибув 
через кордон з 
Мексикою, та 
учасники 
програми 
"Єднання заради 
України" 

ТАК (*для осіб, які 
отримали 
гуманітарний 
пароль для вїзду у 
США між 24 лютого 
2022р. та 30 
вересня 2023р. 
Федеральне право 
на SSI діє впродовж 
усього строку 
гуманітарного 
пароля.)  

ТАК* ТАК* Лише по 
програмі 
Розділ 8 

ТАК* НІ ТАК Немає можливості напряму змінити 
гуманітарный пароль на статус 
постійного резидента. Якщо у 
майбутньому захочете змінити статус на 
постійний шляхом подачі петиції про 
возз'єднання сім'ї або іншим 
безпільговим шляхом, то допомога, 
отримана на підставі гуманітарного 
пароля (отриманого між 24 лютого 
2022р. та 30 вересня 2023р.) не 
зараховуватиметься як суспільний тягар 

 

 


