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Як представляти себе на 
слуханні в 
адміністративній справі 

❖ Ця інформація передбачена для вас, лише якщо ви проживаєте у штаті 

Вашингтон. 

❖ Усі інформаційні листки, на які ми залишили тут посилання, можна знайти на 

вебсайті WashingtonLawHelp.org. 

❖ У цьому керівництві ми посилаємося на державні правила (скорочено WAC), 

яких має дотримуватися кожна організація щодо різних частин процесу 

слухання. 

Чи слід мені читати цей документ? 

Так. Вам слід ознайомитись з цим документом, якщо ви отримуєте пільги або 

подавали заявку на отримання пільг від Департаменту соціальних служб і служб 

охорони здоров’я (DSHS) або на Medicaid (Apple Health) від Управління охорони 

здоров’я (HCA), і ви не згодні з усним чи письмовим рішенням, прийнятим 

організацією щодо цього.  

Тут ми пояснюємо, як ви можете оскаржити це рішення за допомогою 

адміністративного слухання WAC 388-02-0085 (DSHS);  

WAC 182-526-0085 (HCA). 

❖ Департамент соціальних служб і служб охорони здоров’я (DSHS): Ви 

можете скористатися цією можливістю, якщо, наприклад, DSHS відхиляє 

вашу заявку (відмовляє вам) на отримання грошової допомоги чи талонів на 

харчування, зменшує або припиняє надання вам грошових пільг або талонів 

на харчування, каже, що вас покарано за недотримання їхніх правил, або 

стверджує, що ви отримали зайву плату. 

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0085
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0085
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❖ Управління охорони здоров’я (HCA): Ви можете скористатися цією 

можливістю, якщо, наприклад, HCA відхиляє вашу заявку (відмовляє вам) за 

програмою Apple Health, або зменшує чи припиняє надання послуг за нею. 

Про що я дізнаюся? 

Ви дізнаєтесь про наступне: 

• Коли і як ініціювати адміністративне слухання. 

• Як підготуватися до адміністративного слухання. 

• Що відбувається під час та після слухання? 

❖ У цьому інформаційному бюлетені термін «організація» використовується 

щодо будь-якого з двох агентств, чиє рішення ви хочете оскаржити. 

Що робити, якщо мені потрібен перекладач? 

Якщо вам важко розмовляти англійською або розуміти англійську, або ви не 

можете спілкуватися розмовною мовою, ви маєте право на безкоштовного 

кваліфікованого та неупередженого перекладача WAC 388-02-0120 (DSHS);  

WAC 182-526-0120 (HCA). Члени родини та друзі не можуть бути вашим 

перекладачем на слуханні. 

Справи проти Департаменту соціальних служб і служб охорони здоров’я 

(DSHS): Щоб запросити перекладача, зверніться до адміністративного 

координатора у вашому місцевому офісі DSHS або зателефонуйте до Офісу 

адміністративних слухань (OAH) за номером (360) 664-2700 або 1-800-583-8271. 

Скажіть їм, що вам потрібен перекладач. 

Справи проти Управління охорони здоров’я (HCA): Заповніть будь-яку форму, 

яку ви отримали разом з вашим листом, і надішліть її факсом на номер  

1-360-586-9080. Або ви можете зателефонувати за номером 1-855-923-4633 чи  

1-800-562-3022, щоб зробити запит телефоном. 

❖ Ви маєте право на отримання повідомлень про ваше слухання мовою, якою ви 

розмовляєте вдома WAC 388-02-0130 (DSHS); 182-526-0130 (HCA). 

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0120
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0120
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0130
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0130
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❖ Якщо в будь-який час під час слухання ви відчуєте, що перекладач погано 

виконує свою роботу, ви можете попросити суддю з адміністративного 

права (ALJ) надати іншого перекладача. 

Який кінцевий термін для подання запиту про проведення 

адміністративного слухання? 

Справи проти Департаменту соціальних служб і служб охорони здоров’я 

(DSHS) та Управління охорони здоров’я (HCA): Організація повинна надіслати 

вам письмове повідомлення, якщо вона планує відмовити, зменшити або 

припинити (скасувати) ваші пільги, накласти на вас санкції (покарати вас), або 

вирішить, що вона виплатила вам завелику суму пільг (переплатила вам) або 

надала вам пільги, щодо яких організація пізніше визначила, що ви не маєте на 

них права WAC 388-458-0002 (DSHS); WAC 182-518-0005 (HCA).  

Ви можете подати запит на адміністративне слухання в будь-який час протягом 

90 днів від дати отримання повідомлення від організації. 

Повідомлення, яке надає вам організація, має містити обидва наступні пункти: 

• Які кроки вживає організація. 

• На яке правило чи правила вона спирається. 

Якщо ви отримуєте пільги та просите про слухання протягом десяти днів після 

дати, зазначеної в повідомленні, або до дати очікуваного припинення виплати 

або зменшення ваших пільг організацією, організація повинна продовжувати 

надавати вам пільги, доки суддя з адміністративних справ не вирішить вашу 

справу. Якщо організація припиняє надання вам пільг без письмового 

повідомлення, вимагайте адміністративного слухання з проханням про 

продовження пільг . 

❖ Є два винятки з правила про продовження виплат. 1. Департамент 

соціальних служб і служб охорони здоров’я (DSHS) може скасувати ваші 

талони на харчування, навіть якщо ви попросили про слухання, якщо ваш 

період доступу скінчився WAC 388-458-0040(5)(c). 2. Якщо ви отримуєте 

Medicaid з медичної потреби, Управління охорони здоров’я (HCA) може 

припинити покриття ваших видатків, якщо період вашого доступу 

закінчився, навіть якщо ви попросили про слухання WAC 182-504-0130. 

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-458-0002
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-518-0005&pdf=true
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-458-0040
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-504-0130&pdf=true
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Якщо організація припиняє виплату або виплачує вам менший розмір пільг, будь-

які подальші пільги, які ви отримуєте, можуть стати переплатою — боргом, який 

ви матимете перед організацією, — якщо ви програєте справу. Можливо, вам 

доведеться повернути кошти за період до 60 днів допомоги. Прочитайте  

«Як боротися з переплатою готівки або медичної допомоги» та «Боротьба з 

переплатою харчової допомоги», щоб дізнатися більше про те, як організації 

стягують переплати. 

Як подати запит на адміністративне слухання? 

Це можна зробити різними способами WAC 388-02-0100 (DSHS); 182-526-0095 

(HCA). 

Письмово: Напишіть до Офісу адміністративних слухань (OAH): P.O. Box 42488, 

Olympia, WA 98504. 

❖ У разі термінової ситуації, вам слід зателефонувати до Офісу 

адміністративних слухань (OAH) за номером (360) 664-8717 або  

1-800-583-8271, щоб попросити їх провести слухання якнайшвидше 

(«прискорене» слухання). 

❖ Ви маєте право попросити безкоштовного перекладача. 

Усно: Ви можете зателефонувати до Офісу адміністративних слухань (OAH) або 

повідомити представнику організації, що ви хочете проведення слухання. 

Організація може попросити вас надіслати письмовий запит. 

Як я можу дізнатися дату свого слухання? 

Після того, як ви попросили про проведення слухання, Офіс адміністративних 

слухань надішле вам Повідомлення про проведення слухання із зазначенням 

часу, дати і місця слухання.  

Я отримав повідомлення про слухання. В ньому зазначено, що 

слухання відбуватиметься телефоном. Чи можу я замість цього 

вимагати проведення слухання з особистою присутністю? 

Зателефонуйте до OAH якомога раніше за номером, зазначеним у повідомленні, 

щоб попросити про слухання з особистою присутністю. Слухання з особистою 

присутністю – це зазвичай краще. 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-fight-an-overpayment-of-cash-assistanc?ref=QI4ln
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/fighting-a-food-assistance-overpayment?ref=gmYyg
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/fighting-a-food-assistance-overpayment?ref=gmYyg
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0100
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0095
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Справи проти Департаменту соціальних служб і служб охорони здоров’я 

(DSHS): Ви маєте право на проведення слухання в місцевому відділі громадських 

послуг (CSO) Департаменту соціальних служб і служб охорони здоров'я (DSHS). Ви 

можете знайти найближчий до вас відділ громадських послуг за посиланням 

dshs.wa.gov/office-locations. 

Справи проти Управління охорони здоров’я (HCA): Ви можете попросити про 

слухання з особистою присутністю. Ви повинні мати вагомі причини для свого 

прохання. Перегляньте WAC 182-526-0360, щоб дізнатись про деякі приклади 

вагомих причин. 

Що таке зустріч перед слуханням? 

Ви можете записатися на зустріч з представником організації. Зазвичай цей 

представник не є юристом. Вони представлятимуть організацію на вашому 

слуханні (WAC 388-02-0175 – 388-02-185 (DSHS); WAC 182-526-175 – 195 (HCA)). 

Запитайте представника організації про: 

• Пояснення чому агентство відмовляє, змінює або припиняє ваші пільги, 

або вживає будь-яких інших заходів проти вас. 

• Надання вам копій усіх правил, які організація використовує для 

обґрунтування своїх дій. 

• Те, чи будуть в організації свідки на засіданні. Якщо так, запитайте, хто 

вони і про що представник агентства запитуватиме їх. 

• Ознайомлення й отримання копій відповідних документів з вашої 

електронної справи. 

Це дасть вам змогу краще зрозуміти проблеми з обох сторін і допоможе вам 

підготуватися до слухання. Можливо, вам навіть вдасться залагодити справу. 

Якщо ви не домовитеся, ви все одно матимете слухання. Представник організації 

не повинен тиснути на вас, щоб ви скасували (відкликали) ваш запит на 

проведення слухання. 

❖ Залежно від того, про що йдеться у вашій справі, документи у вашій 

електронній справі можуть включати листи, повідомлення, нотатки про 

справу, опис справи, медичні звіти та оцінки, розрахунки готівки та базового 

https://www.dshs.wa.gov/office-locations
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0360
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0175
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0185
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0175
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0195
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харчування, нотатки та документи WorkFirst, заяви або перевірки 

відповідності вимогам. 

Як ще я можу підготуватися до слухання? 

Задовго до вашого слухання організація має надати вам пакет усіх документів, які 

вони використовуватимуть під час слухання.  

Якщо ви не отримаєте пакет за тиждень до початку слухання, зателефонуйте 

представнику організації.  

Якщо ви вважаєте, що організація надала вам пакет занадто пізно, щоб ви могли з 

ним ознайомитись і зрозуміти все, попросіть суддю з адміністративних справ 

перенести слухання або вжити інших чесних заходів щодо вас, оскільки ви не 

отримали пакет вчасно, щоб підготуватися до слухання. 

Перед слуханням ви повинні надіслати судді в Офіс адміністративних слухань і 

представнику організації ідентичні копії всіх документів, фотографій та інших 

паперів, які ви використовуватимете на слуханні, щоб показати, чому ви 

вважаєте, що організація помиляється.  

Більшість слухань відбуваються телефоном. Суддя та представник організації 

повинні отримати ваші документи вчасно до вашого слухання. Ви повинні 

надіслати їх заздалегідь, навіть якщо ваше слухання відбувається особисто.  

Запитайте в Офісі адміністративних слухань та в представника Департаменту 

соціальних служб і служб охорони здоров’я, як вони хочуть, щоб ви надіслали їм 

документи. Завжди зберігайте оригінал для себе. 

Що таке попереднє слухання?  

Це схоже на засідання перед слуханням, але відбувається під протокол.  

Це означає, що на попередньому слуханні присутній суддя з адміністративних 

справ, який веде протокол засідання (WAC 388-02-195 - WAC 388-02-0205 (DSHS); 

182-526-0195 (HCA)). 

❖ Якщо проводиться попереднє слухання, ви зобов'язані відвідати його. 

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0195
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0205
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0195


 

7910UK “Self-representation administrative hearing” 

| July 2022 
 

 
p. 7 

 

Що мені принести на слухання? 

• Письмовий перелік пунктів, які ви хочете пояснити судді з 

адміністративних справ. 

• Будь-які документи, зображення чи інші документи, які показують, чому 

ви вважаєте, що Департамент соціальних служб і служб охорони здоров’я 

помиляється. 

• Свідків, які будуть свідчити з вашого боку. 

• Друга або родича, щоб підтримати вас. Вони не повинні давати свідчення. 

• Друга, родича або іншу особу, яка буде представляти вас на слуханні. Їм не 

обов'язково бути юристами. 

❖ Більшість людей представляють самі себе на слуханнях. Знання цього може 

допомогти вам краще відчути свою здатність представляти себе. 

Що відбувається на слуханні? 

Слухання проводить суддя з адміністративних справ. Суддя з адміністративних 

справ працює на Офіс з адміністративних слухань (WAC 388-02-0375 (DSHS);  
182-526-0375 (HCA)). 

Ці слухання мають менше правил (є менш формальними), ніж судові слухання. 

Суддя з адміністративних справ веде протокол слухання і робить нотатки. 

На початку слухання суддя з адміністративних справ пояснить, що він не працює 

на Департамент соціальних служб і служб охорони здоров’я, ніколи не бачив 

вашої справи та нічого не знає про вас чи вашу справу, окрім того, що зазначено у 

вашому запиті на слухання. 

Суддя з адміністративних справ пояснює, що, вирішуючи вашу справу, він 

враховує лише: 

• Документи, які ви та організація надаєте (подаєте) судді з 

адміністративних справ. 

• Свідчення під присягою. 

http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0375
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0375
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Суддя з адміністративних справ приведе до присяги кожного, хто даватиме 

свідчення. 

Зазвичай далі виступає представник організації.  

Він пояснює судді з адміністративних справ, чому організація вважає своє 

рішення правильним, і надає пояснення щодо документів організації, які вона 

надала судді з адміністративних справ для підтвердження своєї правоти (її 

докази).  

Після того, як представник організації закінчить, ви можете поставити йому 

запитання щодо того, що він казав. Якщо у представника організації є свідки, ви 

можете допитати їх, коли вони закінчать давати свідчення.  

Суддя з адміністративних справ може поставити представнику організації та/або 

свідкам запитання, щоб уточнити те, що вони сказали 

Потім ви розповісте своє бачення ситуації. Пам'ятайте: Все, що суддя з 

адміністративних справ знає про вас або вашу справу, це те, що зазначено у 

вашому запиті на слухання. Ви повинні розповісти судді з адміністративних справ 

усе, що хочете, щоб він знав.  

Подивіться на свої записи. Розкажіть судді з адміністративних справ, що саме 

сталося з вашої точки зору. Коли ви закінчите, представник організації та суддя з 

адміністративних справ можуть допитати вас. Після цього, будь-які свідки, які у 

вас є, можуть дати свідчення. Представник організації та суддя з 

адміністративних справ можуть допитати ваших свідків. 

Як я маю поводитись під час слухання? 

Ваша поведінка дуже важлива. Суддя з адміністративних справ чує або бачить вас 

лише один раз. 

Деякі поради: 

• Будьте ввічливими. Нікого не перебивайте. 

• Будьте непохитним , але не підвищуйте голос. 

• Не використовуйте лайливу та іншу образливу лексику. 

• Дивіться на суддю, поки говорите. 
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• Не закочуйте очі та не використовуйте інші зневажливі чи образливі 

жести. 

• Одягайтеся акуратно. 

Щоб отримати додаткові поради, прочитайте «Коронавірус (COVID-19):Поради 

щодо слухань за допомогою телефону та відеозв'язку» . Рекомендації, зазначені в 

цьому документі також дієві для слухань з особистою присутністю. 

Коли я дізнаюся рішення судді? 

Суддя з адміністративних справ не приймає рішення під час слухання. Він 

надішле вам своє рішення у письмовому вигляді приблизно через місяць. Це буде 

або попереднє рішення, або остаточне рішення.  

Між ними є важлива відмінність. Ознайомтесь з наступне запитанням «Я отримав 

попереднє рішення. Чи можу я оскаржити його, якщо я з ним не згоден?» 

Я отримав попереднє рішення. Чи можу я оскаржити його, якщо 

я з ним не згоден? 

Якщо ви або організація не згодні з попереднім рішенням, ви можете подати 

апеляцію до апеляційного судді, який працює в апеляційній раді організації 

(BOA). Ця апеляція є клопотанням про перегляд (WAC 388-02-0217 (DSHS); 182-

526-0530 (HCA)).  

Інструкції щодо подання клопотання про перегляд та його граничні терміни 

додаються до попереднього рішення. 

Ця апеляція подається лише в письмовій формі. Ви не постанете перед 

апеляційним суддею. Апеляційний суддя розглядає лише документи та свідчення 

зі слухання. Ви не можете нічого додати. Якщо ви надішлете письмове 

звернення до апеляційної ради організації, Департамент соціальних служб і 

служб охорони здоров’я може відповісти письмово. Якщо Департамент 

соціальних служб і служб охорони здоров’я звернеться до апеляційної ради, ви 

можете відповісти. 

Апеляційний суддя надішле вам і організації своє рішення про перегляд. Якщо ви 

не згодні з ним, закон штату дозволяє вам подати клопотання про перегляд 

адміністративного рішення до вищого суду вашого округу або вищого суду 

округу Терстон. Якщо ваше слухання стосувалося громадської допомоги, сплата 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/coronavirus-covid-19-tips-for-phone-and-video-hearings
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/coronavirus-covid-19-tips-for-phone-and-video-hearings
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/coronavirus-covid-19-tips-for-phone-and-video-hearings
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0215
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0530
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0530
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за подання клопотання до вищого суду не стягуються. Ви повинні подати 

клопотання про перегляд адміністративного рішення протягом 30 днів із дати 

перегляду рішення. Якщо ви не можете найняти адвоката, прочитайте «Як 

подати клопотання про перегляд у вищому суді», щоб дізнатися більше. 

Я отримав остаточне рішення. Чи можу я оскаржити його, якщо 

я з ним не згоден? 

Якщо ваше повідомлення про слухання містить літеру «B» у номері справи, ви 

отримали остаточне рішення (WAC 388-02-0217 (DSHS); 182-526-0605 (HCA)).  

Якщо ви чи організація не згодні з остаточним рішенням судді з 

адміністративних справ, ви не можете подати апеляцію до апеляційної ради 

організації. Ви можете попросити суддю з адміністративних справ переглянути 

своє рішення. Це відрізняється від звернення про перегляд рішення до когось 

іншого (апеляція). 

Рішення судді з адміністративних справ щодо перегляду є остаточним рішенням 

організації. Організація більше не зможе його оскаржити. Якщо ви не згодні з 

переглянутим рішенням, ви можете оскаржити його, подавши клопотання про 

перегляд адміністративного рішення. 

Ви можете пропустити запит на перегляд і оскаржити остаточне рішення у 

вищому суді на підставі клопотання про перегляд адміністративного рішення. 

Щоб дізнатися більше, прочитайте «Як подати клопотання про перегляд у 

вищому суді». 

  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-petition-for-superior-court-review?ref=8VaXQ
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-petition-for-superior-court-review?ref=8VaXQ
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-02-0215
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=182-526-0605
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-petition-for-superior-court-review?ref=8VaXQ
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-petition-for-superior-court-review?ref=8VaXQ
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Отримати юридичну допомогу 

• Подайте заявку онлайн за допомогою CLEAR*Online – nwjustice.org/apply-

online 

• Виникла юридична проблема в окрузі Кінг (окрім виселення або 

звернення стягнення на заставлене майно)? Зателефонуйте за номером 2-

1-1 (або на безкоштовний номер 1-877-211-9274) у будні з 8:00 до 18:00. 

Вас з’єднають з особою, що надає правову допомогу. 

• Виникла юридична проблема за межами округу Кінг (окрім виселення 

або звернення стягнення на заставлене майно)? Зателефонуйте на гарячу 

лінію CLEAR за номером 1-888-201-1014 у будні з 9:15 до 12:15 або подайте 

заявку онлайн на сайті nwjustice.org/apply-online. 

• Зіткнулися з виселенням? Зателефонуйте за номером 1-855-657-8387. 

• Маєте питання щодо звернення стягнення на заставлене майно? 

Зателефонуйте за номером 1-800-606-4819. 

• Пенсіонери (віком від 60 років), що мають юридичні проблеми за 

межами округу Кінг, також можуть зателефонувати до служби CLEAR*Sr за 

номером 1-888-387-7111. 

• Глухі люди або люди з вадами слуху чи мовлення можуть 

зателефонувати за будь-яким із цих номерів, використовуючи службу 

ретрансляції за вашим вибором. 

Служба CLEAR та 2-1-1 забезпечать перекладачів. 

Ця публікація надає загальну інформацію про ваші права та обов’язки. Вона не замінює 
конкретних юридичних консультацій. 

© Northwest Justice Project 2022. 1-888-201-1014. 

(Дозвіл на копіювання та розповсюдження надається мережі Alliance for Equal Justice і фізичним 
особам лише для використання в некомерційних цілях) 
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https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online

