ЗРАЗОК
ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи сім’ї пільговика
Заповнюється особою або законним представником особи, яка має право на пільги з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг, паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг з установлення квартирних телефонів та інші види пільг відповідно до законодавства.
До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення 
Рівненського міськвиконкому
                    (районна/міська держадміністрація, виконавчий комітет міської ради)

Ðîçä³ë I. Çàãàëüí³ â³äîìîñò³
1.Êîòÿê ²ëîíà Ìèêîëà¿âíà
                                                           (прізвище, ім’я, по батькові пільговика)
2. Ì³ñöå ïðîæèâàííÿ:   33001 ì.Ð³âíå, âóë.Ñîáîðíà, á.63, êâ.14
(ïîøòîâèé ³íäåêñ, íàñåëåíèé ïóíêò, âóëèöÿ, áóäèíîê, êîðïóñ, êâàðòèðà)
3. ×ëåíè ñ³ì’¿ ï³ëüãîâèêà 
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, 
ïî áàòüêîâ³
Ñòóï³íü ðîäèííîãî çâ’ÿçêó
Äàòà íàðîäæåííÿ
²äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð
Ïðèì³òêè
Êîòÿê ²ëîíà Ìèêîëà¿âíà
çàÿâíèê
31.01.1983
1234567890

Êîòÿê ²âàí Îëåãîâè÷
÷îëîâ³ê
28.03.1981
9876543210

Êîòÿê Þë³ÿ
²âàí³âíà
äî÷êà
13.02.2004
9517532846

Êîòÿê Îëüãà ²âàíàâíà
äî÷êà
07.09.2009
-

Êîòÿê Ðîìàí
²âàíîâè÷
ñèí
05.04.2018
-






Ðîçä³ë II. Äîõîäè ï³ëüãîâèêà ³ ÷ëåí³â éîãî ñ³ì’¿ 
Ç 1âåðåñíÿ  2019 ð. äî 1 áåðåçíÿ 2020 ð.
Ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè
Â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè

âèä äîõîäó
ðîçì³ð äîõîäó
äæåðåëî äîõîäó
Êîòÿê ².Ì
Äîïîìîãà ïðè íàðîäæåíí³
9460,02
ÓÏÑÇÍ.ì.Ð³âíå
Êîòÿê ².Î.
ïåíñ³ÿ
9857,00
ÏÔÓ ì.Ð³âíå

Íå ïðàöþº, ÿê ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü íå çàðåºñòðîâàíèé, ³íøèõ äîõîä³â íåìàº.
Êîòÿê Þ.².
ñòèïåíä³ÿ
6253,00
ÍÓÂÃÏ
Я усвідомлюю, що в разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей про доходи мені може бути відмовлено в наданні пільг або припинено їх надання. 
__________________                              __________________
       (підпис заявника)                                                                      (дата)

моб.тел. 097 123 45 67

*Про поновлення пільг у березні 2021року – ПОВІДОМЛЕНІ!!!

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 36 від 27.01.2016}


























































Примітка
щодо заповнення декларації про доходи пільговика

	Декларації заповнюються особисто пільговиком! (Нагадуємо про відповідальність надання персональних даних)
	В п.3 зазначаються лише члени сім’ї пільговика, що зареєстровані з ним за однією адресою.
	В розділі II зазначаються доходи пільговика та членів його сім’ї за попередні 6 місяців до місяця звернення.
	В цьому розділі вказуються доходи всіх членів багатодітної сім’ї, не залежно від місця їх реєстрації (всі види соціальних допомог, заробітні плати, пенсії, стипендії тощо) або підтверджуючі документи в разі відсутності доходів.
	* Звертаємо Вашу увагу, що пільги надаються на 12 місяців, по закінченню терміну, що дає право на пільгу, пільговик особисто несе відповідальність за її поновлення.
	
	
	

