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Viljandi Linnavalitsuse 13.03.2017
korraldusele nr 101
VILJANDI LINNAVALITSUS
TOIMETULEKUTOETUSE TAOTLEMISE AVALDUS
20_______. a _________________ kuu kohta
Taotleja nimi:
Isikukood*:
*<25 a õppurist taotleja, kes taotleb toimetulekutoetust perekonnast eraldi, märgib leibkonnaliikme isikukoodi, kes toimetulekutoetust taotleb:_______________________________
Elukoha aadress:
Telefon ____________________________ E-post* ________________________________
*Soovin, et taotlusega seotud dokumendid saadetakse ülaltoodud e-posti aadressile:

jah /

ei

Täiendavate eluasemekuludega õppurite (<25 a) arv _______
Leibkonna andmed kõigi liikmete kohta k.a taotleja
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Sotsiaalne seisund
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Leibkonna tulud tuluallikate järgi:

Töötasu
Töötutoetus
Pensionid
Elatis
Vanemahüvitis
Peretoetused
Üksik- või vallasema toetused
Hooldustoetused
Muud sissetulekud

Avalduse täitmine jätkub leheküljel 2

Perekonna tulud kokku

1/2

omandiõigus
elamispind puudub

Eluaseme kasutamise alus:

üürileping
muu kasutusavaldus (sh tasuta)

Eluruumi üldpind
Tubade arv
Pere liikmete arv
Üürilepingu tähtaeg (lõpu kuupäev)
Eluruumi omaniku nimi
Eluruumi omaniku kontaktandmed
SOTSIAALTOETUSE TAOTLEJAL ON KOHUSTUS JÄLGIDA, ET TOETUSE TAOTLEMISEL ON
EDASTATUD INFO TÄIELIK JA ÕIGE. Toetuse menetlemist puudutavate asjaolude muutumisel

tuleb sellest taotlust menetlevat spetsialisti viivitamata teavitada.
Olen teadlik, et kui mulle maksti eelmisel kuul toimetulekutoetust eluruumi alaliste kulude
katmiseks ja ma ei ole neid tasunud, siis on linnavalitsusel õigus need kulud minu
toimetulekutoetusest tasuda. Toimetulekutoetuse arvestamisel ei võeta üüri arvesse, kui üürijaks
ja üürnikuks on omavahel abielus olevad isikud või esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad
sugulased.
Annan nõusoleku töödelda taotluses sisalduvaid isikuandmeid (sh delikaatseid isikuandmeid)
minuga seotud juhtumikorralduste lahendamisel. Kinnitan enda poolt edastatud andmete õigsust.
Olen teadlik, et taotlust menetleval spetsialistil on õigus esitatud andmeid ja dokumente
kontrollida ja andmete varjamise või valeandmete esitamise korral pean toetuse tagasi maksma.
Toetus kanda: ________________________________________________________________________
arvelduskonto number ja konto omaniku nimi

“_____” ____________ 20____. a
*Täidab ametnik
Kululiik
Eluasemekulud kokku

Taotleja allkiri______________________________
Tegelikud kulud

Normatiivsed kulud

Üür
Korterelamu haldamiskulu
Korterelamu renoveerimislaen
Kaugküte
Mitte-kaugküte (kivisüsi, küttepuud jms)
Elektriküte
Elektrienergia
Vee soojendamine
Vesi ja kanalisatsioon
Olmejäätme vedu
Eluruumi kindlustus
Gaas gaasitarvikutega korteris
Maamaks
Eelmise kuu eluasemekulud makstud

jah

/

ei
2/2

