KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUSE SOTSIAALKOMISJON
SISSETULEKUST SÕLTUVA SOTSIAALTOETUSE MÄÄRAMISE AVALDUS

Taotleja ees-ja perekonnanimi:___________________________________________________________________
Isikukood:/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/Elukoht:______________________________________
Telefon __________________________
e-mail________________________________________
Andmed perekonnaliikmete kohta: ( abikaasa, elukaaslane ,lapsed, vanemad jt.)
Ees-ja perekonnanimi
Isikukood

1
2
3
4
5
6
Sissetulek
Eluasemekulud
Kulud

Staatus

/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Sissetulek pereliikme kohta peale eluasemekulude
mahaarvamist ________________
hooldustasu_______ elektrienergia _______ gaas _________

Sissetulek

Pere sissetulek kokku _____________

Kokku _____________________

Palun määrata mulle sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust: /toetuse kasutamise otstarve/
Toetused toimetuleku leevendamiseks
Määratud
Hüvitised vähekindlustatud peredega lastele
Määratud
§ 25 lg 3 p 1 prillid ja invaabivahendid
§ 25 lg 4 p 1 lasteasutuste toitlustuskulud
osaline kompenseerimin KUNI 100€
KUNi 50% kuid mitte rohkem, kui 16 eurot
kalendriaastas
lapse kohta kuus.
§ 25 lg 3 p 2 balloonigaas kuni
§ 25 lg 4 p 3 õppevahendid KUNI 50% kuid
30€ üks kord poolaastas
mitte rohkem kui 50€ perekohta aastas
§ 25 lg 3 p 3 küttepuud
§ 25 lg 4 p 4 riided ja jalanõud KUNI 50%,
kuni 100€ kalendriaastas
mitte rohkem kui 100€ perekohta aastas
§ 25 lg 3 p 5 ettenägematu toetus
§ 25 lg 4 p 5 õppeekskursioon KUNI 32 €
KUNI 200€ kalendriaastas
õppeaastas lapse kohta
§ 25 lg 3 p 6 järelravi – j a raviteenuse,
§ 25 lg 4 p 6 õpilase sõidupiletid
retseptiravimite ja medtransport KUNI
KUNI 100%
50% kuid mitte rohkem kui 100 €
kalendriaastas
§ 27 lg 5 loetlemata toetus
Keelduda määramisest linnavolikogu määrus nr 106 § 25 lg 3 p__ §, 27lg 6 p____ või linnavalitsuse määruse nr7 § 1 lõik 1 punkt alusel.
Toetus palun kanda/maksta välja ______________________________________________________________________

E_E_/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ /
Toetuse määramise/mittemääramise teatavaks tegemist soovin:
küsin ise telefoni teel
ei soovi vastust
vastuvõtul sotsiaaltoetuste spetsialisti juures
e-posti aadressile
lihtkirjaga posti teel
toetuse pangaarvele üle kandmisega
Kinnitan esitatud andmete õigsust. Annan loa oma isikuandmete töötlemiseks (s.h. delikaatsete isikuandmete) ulatuses, mis on vajalik
minu avalduse lahendamiseks).

“.......” ................................... 20..... a.
NB! “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord” § 27 lg 3 alusel

.................................................

Sissetulekutest sõltuvaid toetusi määratakse vähekindlustatud isikutele ja peredele , kelle netosissetulek iga pereliikme kohta pärast
eluasemekulude mahaarvamist jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahe (2) kordset määra. (toimetulekupiir 140 eurot)
Perekonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud, kui ta on perekonnaseaduse
järgi kohustatud ülal pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.
NB! Единоразовые пособия зависящие от доходов, назначаются малообеспеченным людям и семьям, чей нетто доход на
каждого члена семьи , после вычета расходов на жилье, остается меньше границы утвержденного 2-ух разового
государственного прожиточного минимума. (прожиточн. минимум 140€).
К доходам семьи относятся так же доходы члена семьи, живущего отдельно от ходатайствующего и который в
соответствии с Законом о семье обязан содержать ходатая или несовершеннолетних детей, проживающих с ходатаем.

Sotsiaaltööta arvamus:

