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Viljandi Linnavalitsuse 13.03.2017
korraldusele nr 101
VILJANDI LINNAVALITSUS
ÜLIÕPILASTE SOTSIAALSE TOETUSE TAOTLUS
Taotleja nimi:
Isikukood:
Postiaadress:
Rahvastikuregistrijärgne elukoht:
Telefon _____________________________ E-post* ___________________________
*Soovin, et taotlusega seotud dokumendid saadetakse ülaltoodud e-posti aadressile: jah /

ei

Õppeasutuse nimi: ___________________________________________________________
Eelmise semestri (esmakursuslastel gümnaasiumi lõputunnistuse) keskmine hinne: ________
Palun määrata üliõpilase sotsiaalne toetus
*kevadsemestriks
*sügissemestriks
Leibkonna andmed kõigi liikmete kohta k.a taotleja
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Sotsiaalne seisund
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Leibkonna kolme eelneva kuu keskmine sissetulek ühes kuus: _____________eurot.
Taotluse juurde esitatakse leibkonna möödunud kolme kuu netosissetulekuid tõendavad
dokumendid (k.a pangakontode väljavõtted), eluasemekulude arved, tõendi kõrgkoolis õppimiseja õppevormi kohta, eelmise semestri hinnetelehe (esmakursuslastel sügisesel taotlusel
gümnaasiumi lõputunnistuse). Avalduse esitamise tähtaeg sügissemestril septembrikuu ja
kevadsemestril veebruarikuu jooksul.
Olen teadlik, et lisadokumentide esitamata jätmise korral või peale tähtaega saabunud avaldused
läbivaatamisele ei kuulu. Annan nõusoleku töödelda taotluses sisalduvaid isikuandmeid (sh
delikaatseid isikuandmeid) minuga seotud juhtumikorralduste lahendamisel. Olen teadlik, et
andmete varjamise või valeandmete esitamise korral nõutakse toetus tagasi. Taotluse
menetlemist puudutavate asjaolude muutumisel tuleb sellest taotlust menetlevat spetsialisti
viivitamata teavitada.
Toetus kanda:___________________________________________________________________
arvelduskonto number ja konto omaniku nimi

“______” ______.20______. a

Taotleja allkiri: ________________________________
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* täidab ametnik

Taotleja on Viljandi linna kodanik:
Lisadokumendid on järgnevas kaustas:

□ Jah
□ TTT

□ Ei
□ VPPT

□ Taotleja on kolmel eelneval kuul saanud toimetulekutoetust (TTT).
Möödunud kolme kuu eluasemekulud arvete alusel (täidetakse juhul, kui taotleja ei ole saanud
kolmel eelneval kuul TTT):
Kululiik
Normatiivsed kulud
Kalendrikuu
Üür
Korterelamu haldamisekulu
Korterelamu renoveerimislaen
Kaugküte
Mitte-kaugküte (kivisüsi, brigett, küttepuud jms)
Elektriküte
Elektrienergia
Vee soojendamine
Vesi ja kanalisatsioon
Olmejäätme vedu
Eluruumi kindlustus
Gaas gaasitarvikutega korteris
Maamaks
Eluasemekulud kokku
Leibkonna kolme eelneva kuu keskmine eluasemekulu ühes kuus
Leibkonna kolme eelneva kuu keskmine sissetulek ühes kuus
Leibkonna sissetulek peale eluasemekulude maha arvamist

Leibkonna toetuse saamise sissetulekupiir

* Täidab taotust menetlev ametnik
Otsus: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Otsuse kuupäev: “_____” _____________20____. a komisjoni otsuse nr:________________
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