Зразок заповнення заяви Інструкція
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Назва структурного
підрозділу з питань
соціального захисту
населення

Дані про особу,
яка звертається
за субсидією

Поставити
Підкреслити
необхідний вид
послуг
Поставити
якщо у вас є
така ситуація

Підкреслити необхідну ознаку,
за якою субсидія може
надаватись
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О
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Поставити та
зазначити
реквізити
вибраного банку
Підкреслити
необхідний вид
послуг

(... - у зразку наведені не всі види
послуг. У бланку заяви буде
повний список послуг. Зверніть
увагу!)

Вказати інформацію,
зазначену в квитанціях

Зазначити наявність або
відсутність лічильника
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Дата подання заяви та підпис

Зразок заповнення декларації

Інструкція
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Назва структурного
підрозділу з питань
соціального захисту
населення

ПІБ особи, яка
звертається за
субсидією

Вказати
інформацію,
зазначену в
квитанціях чи
технічному
паспорті

ПІБ особи, яка
звертається за
субсидією

Для дитини зазначити
номер та серію свідоцтва
про народження
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Зазначити дані про
чоловіка/дружину/
неповнолітніх дітей/
батьків неповнолітніх
дітей та членів сім'ї осіб зі
складу домогосподарства,
місце проживання яких
відмінне від адреси
домогосподарства
Зазначити доходи, що
відсутні у Державній
податковій службі та
Пенсійному фонді
України (грошові
перекази, стипендія,
отримана за кордоном та
інші)
Доходи вказуються: за ІІІ та ІV
квартали попереднього
календарного року - у разі, коли
житлова субсидія призначається з
початку неопалюваного сезону (з
травня);
за І та ІІ квартали поточного
календарного року - у разі, коли
житлова субсидія призначається з
початку опалюваного сезону (з
жовтня);
за два квартали, що передують
місяцю, який передує місяцю
звернення за призначенням
житлової субсидії, - у разі, коли
житлова субсидія призначається
не з початку опалювального
(неопалювального) сезону.

Зазначити дані про
транспортні засоби
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Інформація про
здійснення фінансової
операції, яка перевищує
50 тис грн та від дати якої
не пройшло 12 місяців
Інформація про
придбання безготівкової
та/або готівкової
іноземної валюти,
банківських металів на
суму, що перевищує 50
тис грн протягом 12
місяців
Інформація про
наявність коштів на
депозитних рахунках у
розмірі, що перевищує
100 тис грн (суми коштів
на різних депозитних
рахунках мають
додаватися - 40 тис грн один рахунок та 90 тис
грн - другий рахунок судсидія не надається)
Зазначити дані про осіб,
які сплачують аліменти

Інформація про
наявність у власності
житлових приміщень

Вибрати з наведених
варіантів та зазначити 1 або 2
(див. примітки ** )
(... - у зразку наведений не повний текст. Зверніть увагу!)

Дата подання заяви та підпис

