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Viljandi Vallavalitsuse 20.06.2018
korraldusele nr 2-3/589

TOIMETULEKUTOETUSE TAOTLUS

Taotleja:
Telefon:
Aadress:

20_____ a ______________ kuu kohta
Isikukood:
E-post:

<25. a õppurist taotleja, kes taotleb toimetulekutoetust perekonnast eraldi, märgib leibkonnaliikme
isikukoodi, kes toimetulekutoetust taotleb
_________________________________________________________________
Perekonna koosseis:
Ees- ja perekonnanimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Isikukood

Töö- või õppekoht

Perekonna tulud tuluallikate järgi:
Töötasu
Töötutoetus
Töövõimetuspension
Töövõimetoetus
Peretoetused
Üksikvanema
toetused
Elatis
Vanemahüvitis
Hooldustoetused
Pensionid (nende liik)
Muud sissetulekud

Perekonna tulud
kokku
Annan nõusoleku töödelda taotluses sisalduvaid isikuandmeid (sh delikaatseid isikuandmeid) minuga
seotud juhtumikorralduste lahendamisel.
Kinnitan enda poolt esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et taotlust menetleval sotsiaaltöö spetsialistil
on õigus esitatud andmeid ja dokumente kontrollida ning andmete varjamise või valeandmete esitamise
korral pean toetuse tagasi maksma. Toetuse menetlemist puudutavate asjaolude muutumisel kohustun
sellest taotlust menetlevat sotsiaaltöö spetsialisti viivitamatult teavitama.
Palun minule määratud toimetulekutoetus välja maksta:
□ ___________________________________________________________________________________
(Arvelduskonto number ja omaniku nimi)

□___________________________________________________________________________________
(Eluasemekulude tasumiseks asutusele)

□ Sularahas
“_____” _________________ 20____a nimi ja allkiri

_____________________________________

Eluruumi kasutamise õiguslik alus:
□ Omandiõigus

□ Muu kasutusvaldus

□ Elamispind puudub

□ Üürileping (üürileandja nimi ja kontaktandmed)

Elamispinna iseloomustus:
Üldpind
Tubade
arv

Pere
liikmete
arv

Normpind

Kasutatav
küte

Täiendavate eluasemekuludega õppurite (<25. a) arv: ______________________________________

Eluasemekulud
1.

Üür

2.

Korterelamu haldamise kulu (sh remondiga seonduv)

3.
4.

Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse
Olmejäätmete veo tasu

Tegelikud kulud

5.1 Kaugküte
5.2 Kaugkütteta (puit, brikett, kivisüsi, gaas, kombineeritud küte)
5.3 Elektriküte
6.
7.
8.

Veevarustus ja reovee ärajuhtimine
Kuivkäimlate ja septikute tühjendamine
Elektrienergia

9.

Majapidamisgaas

10. Maamaksukulu (arvestuse aluseks on kolmekordne elamualune
pind)
11. Hoonekindlustuse kulud
12. Muu ühekordne eluasemekulu
Eluasemekulud kokku:
Eelmisel kuul tasumisele kuulunud eluasemekulude tasumine:

□ JAH

□ EI

□ OSALISELT

Olen teadlik, et kui mulle maksti toimetulekutoetust eluruumi alaliste kulude katmiseks ja ma ei ole
neid tasunud, siis on Viljandi Vallavalitsusel õigus need kulud minu toimetulekutoetusest tasuda.

Toimetulekutoetuse määramisel ei arvestata kulude hulka üüri summat, kui üürijaks ja üürnikuks on
omavahel abielus olevad isikud (elukaaslased) või esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased
(ülalpidamiskohustusega isikud perekonnaseaduse mõistes).

“_____” ____________ 20___a.

Nimi ja allkiri _______________________________________

