___________________________________________
(найменування структурного підрозділу

___________________________________________
з питаньсоціальногозахистунаселення)

ЗАЯВА про
призначенняжитловоїсубсидії
Від _____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

зареєстроване (для орендарів - фактичне) місцепроживання: ___________________________
________________________________________________________________________________
контактний телефон _______________________ паспорт: серія _____ № __________________
___________________________________________________ /____ /______________/ _______ р.
(ким і коли виданий)

реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків _______________________________
(крімосіб, якімаютьвідмітку у паспорті про право здійснюватиплатежі за серією та номером паспорта)

Прошу призначитисубсидію для відшкодуваннявитрат на оплату житлово-комунальнихпослуг, на
придбанняскрапленого газу, твердого та рідкогопічногопобутовогопалива (необхіднепідкреслити).
Відомості
про
житлово-комунальніпослуги,
якимикористуються
(фактичнопроживають) у житловомуприміщенні/будинку
Вид послуги

Номер особового
рахунку

особи,

Найменуванняорганізації,
щонадаєпослуги

якізареєстровані

Примітки

Утриманнябудинків і споруд та
прибудинковихтериторій
Газопостачання
Централізованепостачання
холодної води
Централізованепостачання
гарячої води
Водовідведення
Централізованеопалення
Електропостачання
Вивезенняпобутовихвідходів
У
разі
коли
прийняттярішеннящодомоєї
заяви
потребуєокремогорішеннямісцевихорганіввиконавчоївлади/місцевогосамоврядуванняабоутвореної
ними
комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заявувідповідними органами абоутвореною ними комісією
(необхіднепідкреслити).
Я та особи, якізареєстровані (фактичнопроживають) у житловомуприміщенні/будинку, даємозгоду на
обробкуперсональнихданих про сім’ю, доходи, майно, щонеобхідні для призначенняжитловоїсубсидії, та
оприлюдненнявідомостейщодоїїпризначення.
У разізміниобставин, якіможутьвплинути на отриманняжитловоїсубсидії (зміни складу осіб, якізареєстровані
(фактичнопроживають), джерел доходу, перелікуодержуванихжитлово-комунальнихпослуг, придбання майна,
товарівабо оплати послуг на суму, щоперевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюсяпротягоммісяцяповідомити
про цеструктурнийпідрозділ з питаньсоціальногозахистунаселення.

___/______________ /_____ р.

________________________
(підпис)

Примітка.Цязаявазаповнюється особою,на яку відкритоособовийрахунокзісплатижитловокомунальнихпослуг(особою, яка фактичносплачуєвартістьодержуванихпослуг).

Звертаємоувагу:
• Громадянам, яківжеодержуютьсубсидію, додатковоподаватидокументи не потрібно
• Заявузаповнює
особа,
на
яку
оформлено
особовірахунки
(на
ім’яякоїприходятьплатіжнідокументи)
• Правильністьвказаноїінформаціїважлива для своєчасного та точного нарахуваннясубсидії

Зразокзаповнення заяви

1

Вказатиназвумісцевого
управліннясоціальногозахисту
населення (адресу можна
уточнити за тел. гарячоїлінії
області, щовказаний у додатку)

Управлінняпраці та соціальногозахистунаселення

1

(найменування структурного підрозділу

виконавчогокомітетуШевченківськоїрайонної ради у м. Полтава
з питаньсоціальногозахистунаселення)

ЗАЯВА
про призначенняжитловоїсубсидії
Від

2

КарпенкаАндріяМиколайовича
(прізвище, ім’я, по батькові)

вул. Шевченка, б. 500, кв. 1
контактний телефон

(050) 000-11-22

Вказатидані особи, на яку

03001, м. Полтава,

зареєстроване (для орендарів - фактичне) місцепроживання:

2

Інструкція

оформлено особовірахунки
(приходятьплатіжнідокументи)

паспорт: серіяАА № 123456

Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Полтава / 01

/ грудня

/ 1993

р.

(ким і коли виданий)

3
4

реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків1122334455
(крімосіб, якімаютьвідмітку у паспорті про право здійснюватиплатежі за серією та номером паспорта)

Прошу призначитисубсидію для відшкодуваннявитрат на оплату житлово-комунальнихпослуг, на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкогопічногопобутовогопалива (необхіднепідкреслити).
Відомості про житлово-комунальніпослуги, якимикористуються особи, якізареєстровані (фактично
проживають) у житловомуприміщенні/будинку
Вид послуги

Номер особового
рахунка

Утриманнябудинків і споруд та

Найменуванняорганізації,
щонадаєпослуги

1237

КП ЖЕО №1

667703

ВАТ «Полтавагаз»

Примітки

Ідентифікаційний код

4
Підкреслитивидиодержуваних
послуг, щопотребують
призначеннясубсидії

6

прибудинковихтериторій
Газопостачання
Централізованепостачання
холодної води
Централізованепостачання

3

є лічильник

1250-4886001-29 КП «Полтававодоканал» є лічильник

5

ПОКВПТ
-189-29-0

гарячої води

250-4886001-29
18-189-29-0

Водовідведення
Централізованеопалення

«Полтаватеплоенерго»

5
Цяінформаціяміститься
в платіжних документах
(квитанція, розрахункова книжка)

є лічильник

КП «Полтававодоканал» є лічильник
ПОКВПТ
немаєлічильника
«Полтаватеплоенерго»

23050674-5

Електропостачання
Вивезенняпобутовихвідходів

ПОКВПТ

є лічильник

«Полтаваобленерго»

6
Писати: «є лічильник» або
«немаєлічильника»

У разі коли прийняттярішеннящодомоєї заяви потребуєокремогорішеннямісцевихорганіввиконавчої

7 влади/місцевогосамоврядуванняабоутвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву
відповідними органами абоутвореною ними комісією (необхіднепідкреслити).
Я та особи, якізареєстровані (фактичнопроживають) у житловомуприміщенні/будинку, даємозгоду на
обробкуперсональнихданих про сім’ю, доходи, майно, щонеобхідні для призначенняжитловоїсубсидії, та
оприлюдненнявідомостейщодоїїпризначення.
У разізміниобставин, якіможутьвплинути на отриманняжитловоїсубсидії (зміни складу осіб, якізареєстровані
(фактичнопроживають), джерел доходу, перелікуотримуванихжитлово-комунальнихпослуг, придбання майна,
товарівабо оплати послуг на суму, щоперевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюсяпротягоммісяцяповідомити
про цеструктурнийпідрозділ з питаньсоціальногозахистунаселення.

9

1 /серпня

/ 2015 р.

8

________________________
(підпис)

Примітка.Цязаявазаповнюється особою,на яку відкритоособовийрахунокізсплатижитлово-комунальнихпослуг
(особою, яка фактичносплачуєвартістьодержуванихпослуг).

7
Підкреслити «розглядати» або
«не розглядати».
«Розглядати» підкреслюється
у випадках:
• у складісім’ї є особи, які
зареєстровані, але не проживають в
оселі
• особовірахункивідкриті на людину,
яка не зареєстрована за вказаною у
п. 2 адресою
• заявник є непрацездатною особою,
проживає один на площі,
2
щоперевищує 49 м (соціальна норма)

9

Дата заповнення заяви

8

Підписобов’язково

• сім’япротягом 12 місяців перед
зверненнямздійснилаодноразову
купівлюабо оплатила послуги на
суму, яка перевищувала 50 тис. грн

