____________________________________________
(найменування структурного підрозділу

____________________________________________
з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії
Розділ I. Загальні відомості
1. _____________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку:
загальна площа ____ кв. метрів; опалювальна площа ____ кв. метрів; будинок індивідуальний чи багатоквартирний
(необхідне підкреслити); кількість поверхів у будинку __________
3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народження

Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
Серія
паспорта (для осіб, які мають
та номер паспорта

Примітки

відмітку у паспорті про право
здійснювати платежі за його серією
та номером)

Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб, які зареєстровані (не
зареєстровані — для орендарів), за період з __________ 20__ р. до __________ 20__ року
Прізвище, ініціали

Вид доходу

Відомості про доходи
Найменування організації, де отримує
дохід (для фізичних осіб — підприємців
— група платника єдиного податку)

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис.
гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії
Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна, товарів або
оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата придбання майна,
товарів або оплати
послуг

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані
(фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні
житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену)
суму житлової субсидії.

____/______________ /_______ р.					

________________________

											

(підпис заявника)

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок зі сплати житлово-комунальних послуг
(особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).
Особи, для яких враховується дохід за попередні три місяці, додають довідки про доходи за цей період.

Звертаємо увагу:

• Громадянам, які вже одержують субсидію, додатково подавати документи не потрібно
• Декларацію заповнює особа, на яку оформлено особові рахунки (на ім’я якої приходять
платіжні документи)
• Правильність вказаної інформації важлива для своєчасного та точного нарахування субсидії

Зразок заповнення декларації
1

1

Управління праці та соціального захисту населення
____________________________________________
(найменування структурного підрозділу

виконавчого комітету
Шевченківської районної ради у м. Полтава
____________________________________________
з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії
Розділ I. Загальні відомості
Карпенко Андрій Миколайович
1. _____________________________________________________________________________________________________

2

(прізвище, ім’я, по батькові)

2

2. Характеристика житлового приміщення/будинку:
загальна площа ____
75 кв. метрів; опалювальна площа ____
55 кв. метрів; будинок індивідуальний чи багатоквартирний
(необхідне підкреслити); кількість поверхів у будинку __________
9
3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я,
по батькові

3

Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків
або серія та номер
Серія
паспорта (для осіб, які мають
та номер паспорта

Дата
народження

Карпенко Андрій Миколайович
Карпенко Ганна Федорівна

Примітки

3

відмітку у паспорті про право
здійснювати платежі за його серією
та номером)

01.01.1946

AA 123456

1122334455

12.01.1950

AB 123456

6677889900

4
4

5

Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб, які зареєстровані (не
1 січня 20__
14 р. до __________
31 грудня 20__
14року
зареєстровані — для орендарів), за період з __________
Прізвище, ініціали

Карпенко Андрій Миколайович
Карпенко Ганна Федорівна

Вид доходу

6

пенсія
пенсія
заробітна плата

Відомості про доходи
Найменування організації, де отримує
дохід (для фізичних осіб — підприємців
— група платника єдиного податку)

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис.
гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії
Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна, товарів або
оплачених послуг

5

Пенсійний фонд
Пенсійний фонд
ТОВ «Надра»

Вартість, гривень

6

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані
(фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні
житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену)
суму житлової субсидії.

1 серпня
2015 р.
____/______________
/_______

8

________________________
(підпис заявника)

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг
(особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).
Особи, для яких враховується дохід за попередні три місяці, додають довідки про доходи за цей період.

7
9

Дата заповнення заяви

8

Підпис обов’язково

Вказати назву місцевого
управління соціального захисту
населення (адресу можна
уточнити за тел. гарячої лінії
області, що вказаний у додатку)
Ця інформація міститься в
платіжних документах (квитанція,
розрахункова книжка) або в
технічному паспорті
Дані заповнити акуратно та
розбірливо, у форматі, як
вказано у зразку
Якщо людина зареєстрована за
адресою, але там не проживає,
вказати в графі «Примітки» «не
проживає»
Види доходів вказуються за
12 місяців 2014 року або за
останні 3 місяці
Вказати вид доходу:

• заробітна плата
• пенсія
• матеріальна допомога (крім
одноразової)
• стипендія
• аліменти
• доходи від підприємницької
діяльності
• доходи від здачі майна в оренду
(продажу майна, сільгосппродукції)
• інші
В однієї людини може бути декілька
видів доходів
Розмір доходу вказувати не потрібно

Дата придбання майна,
товарів або оплати
послуг

7

9

Інструкція

Вказати ім’я людини, що
оплачувала придбання майна,
товарів або оплату послуг

