
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalkomisjonile

SÜGAVA PUUDEGA ISIKU TOETUSE AVALDUS

Puudega isiku andmed

Ees- ja perekonnanimi:

Isikukood:

Registreeritud elukoht:

Tegelik elukoht:

Telefon:   e-mail

Seadusliku esindaja andmed (täidetakse juhul, kui taotlust täidab seadusjärgne esindaja)

Ees- ja perekonnanimi:

Isikukood:

Registreeritud elukoht:

Tegelik elukoht:

Telefon:   e-mail

Palun määrata mulle igakuist sügava puudega isiku täiendavat toetust. Puude tõttu on mul 
lisakulutused kõrvalabile järgmistes toimingutes:

Palun eraldatud toetus ülekanda a/a,
(konto omaniku ees- ja perekonnanimi)

EE

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:
Puudega isiku isikut tõendava dokumendi koopia;
Puude raskusastme ja lisakulude määramise otsuse koopia;
Puudega isiku rehabilitatsiooniplaani  koopia (kui see on olemas);
Koopia kohtumäärusest eestkostja määramise kohta (kui on määratud);
Volitatud isiku/seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (vajadusel);
Geraatilise hindamise kokkuvõtte koopia (kui see on teostatud);

Muu  



Taotluse allkirjastamisega:

1. annan loa oma isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemiseks ulatuses, mis 
on vajalik minu avalduse lahendamiseks;

2. kinnitan esitatud andmete õigsust;

3. olen tutvunud hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimuste ja korraga. Võtan 
kohustuse teatada Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekande osakonnale asjaoludest, mis toovad
kaasa toetuse maksmise peatamise ja/või lõpetamise, 5 tööpäeva jooksul nende 
asjaolude tekkimisest.

Täiendavate  dokumentide  esitamise  vajadusest,  samuti  sellest,  millised  dokumendid  tuleb
määratud tähtajaks esitada, teatab Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus  taotlejale kirjalikult
esimesel võimalusel. Tähtaegselt täiendavate dokumentide mitteesitamisel teeb Kohtla-Järve
Sotsiaalhoolekandekeskus  otsuse  sotsiaaltoetuste  määramise  või  määramata  jätmise  kohta
olemasolevate dokumentide alusel.

Toetuse määramise või mittemääramise teatist soovin saada:   posti teel;   e-posti teel;  kohapeal

__________________                                              . 20 .a
(taotleja allkiri) (taotluse esitamise kuupäev)

 /Allkirjastatud digitaalselt/

Täidab avaldust menetlenud spetsialist:

Rahvastikuregistri andmetel on taotleja Kohtla-Järve linna elanik alates____________________

Esitatud ekspertiisi taotlus kehtib „___“___________20     a, kuni „___“____________20     a

Elamisloa kehtivus, kui puudega isik ei ole Eesti kodanik: 

 Pikaajaline elamisluba;  Tähtajaline elamisluba, kehtib kuni  „____“___________20     a

Eraldada toetust summas__________EUR.

Mitte eraldada toetust, seoses_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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