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VILJANDI LINNAVALITSUS
TOIMETULEKUTOETUSE TAOTLEMISE AVALDUS
Avaldaja nimi:
Isikukood:
Elukoha aadress:
Kontakttelefon:
E-post*:
*Olen nõus, et käesoleva taotlusega seotud dokumendid saadetakse ülaltoodud e-posti aadressile
*Ei ole nõus, et käesoleva taotlusega seotud dokumendid saadetakse ülaltoodud e-posti aadressile

Leibkonna andmed kõigi liikmete kohta k.a taotleja
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Sotsiaalne seisund

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Leibkonna tulud tuluallikate järgi:

Töötasu
Pensionid/ töövõimetoetus
Elatis
Vanemahüvitis
Peretoetused
Üksik- või vallasema toetused
Hooldustoetused
Muud sissetulekud
Perekonna tulud kokku

Avalduse täitmine jätkub leheküljel 2
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Eluaseme kasutamise alus:

omandiõigus
elamispind puudub

üürileping
muu kasutusavaldus (sh tasuta)

Eluruumi üldpind
Tubade arv
Pereliikmete 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 toetust menetlevat spetsialisti viivitamata
teavitada. Olen teadlik, et taotlust menetleval spetsialistil on õigus esitatud andmeid ja
dokumente kontrollida.
Allkirjastamisel kinnitan, et olen teadlik, et jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks
tuleb taotlus esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle
haldusterritooriumil asub tegelik elukoht. Tegelikuks elukohaks loetakse: rahvastikuregistrisse
kantud elukoht; rahvastikuregistrisse kantud lisa-aadressi järgne elukoht; rahvastikuregistrisse
kantud viibimiskoht või muu elukoht. Juhul, kui taotleja ei esita kuu viimaseks tööpäevaks kõiki
menetlemise jaoks olulisi dokumente, siis jäetakse taotlus menetlemata. Toimetulekutoetuse
kohta saab lisainformatsiooni sotsiaalametist ja Viljandi Linnavalitsuse koduleheküljelt:
http://www.viljandi.ee/toimetuletoetuse-taotlemine
Olen teadlik, et iga tehtud otsuse puhul on taotlejal õigus esitada otsusega mittenõustumisel 30
päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama: 1)
vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi; 2)
kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010
Tartu.
Olen teadlik, et kui mulle maksti eelmisel kuul toimetulekutoetust eluruumi alaliste kulude
katmiseks ja kui 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.
Olen teadlik, et lisadokumentide esitamata jätmise korral avaldus läbivaatamisele ei kuulu.
Annan nõusoleku töödelda taotluses sisalduvaid isikuandmeid (sh delikaatseid isikuandmeid)
käesoleva taotluse menetlemise eesmärgil. Olen teadlik, et andmete varjamise või valeandmete
esitamise korral nõutakse toetus tagasi.
Toetus kanda: _____________________________________________________________________
arvelduskonto number ja konto omaniku nimi

“_____” ____________ 20____. a

Taotleja allkiri____________________________
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