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VÕHMA LINNAVALITSUS 

TOIMETULEKUTOETUSE TAOTLEMISE AVALDUS 

20 ______a____________________ kuu kohta 

 

Taotleja ________________________________isikukood______________________________ 

Aadress_______________________________________________________________________ 

Telefon____________________________ e-post _____________________________________ 
 

Perekonna andmed kõigi liikmete kohta (k.a taotleja) 

 

Perekonna- ja eesnimi              Isikukood või              Töö- või õppekoht,                 Sissetulek 

                                                  sünnikuupäev       sotsiaalne seisund    

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________________ 

Perekonna tulud tuluallikate järgi: 

Töötasu     ____________________ 

Toetused ja hüvitised Töötukassast   ____________________ 

Pensionid     ____________________ 

Töövõimetoetus     ____________________ 

Elatis või elatisabi    ____________________ 

Vanemahüvitis     ____________________ 

Peretoetused       ____________________ 

Üksik- või vallasema toetused  ____________________ 

Hooldustoetused    ____________________ 

Muud sissetulekud    ____________________ 

Perekonna tulud kokku  ____________________ 

 

Perekonna arvuline suurus: ____________ 

Eluaseme kasutamise alus:  □ omandiõigus  □ sotsiaal- või munitsipaalpind 

    □ üürileping   □ muu kasutusvaldus (sh tasuta) 

Elamispinna kirjeldus: tubade arv __________ üldpindala _______________________ 

Üürilepingu tähtaeg (lõpu kuupäev) _________________________________________ 

 

Sotsiaaltoetuse taotlejal on kohustus  jälgida, et toetuse taotlemisel edastatud info on täielik 

ja õige. Toetuse menetlemist puudutavate asjaolude muutumisel tuleb sellest toetust menetlevat 

spetsialisti viivitamata teavitada.  



Toimetulekutoetuse saamiseks kohustun esitama perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud tulusid, 

jooksval kuul alalise eluruumi eluasemekulusid ning kulude eest tasumist tõendavad dokumendid. 

Olen teadlik, et sotsiaaltöötajal on õigus minu poolt esitatud andmeid kontrollida. 

Annan nõusoleku töödelda taotluses sisalduvaid isikuandmeid (sh delikaatseid isikuandmeid) 

minuga seotud juhtumikorraldustes. Kinnitan enda poolt edastatud andmete õigsust ja olen 

teadlik, et andmete varjamise või valeandmete esitamise korral pean toetuse tagasi maksma.  

 

Palun minu toimetulekutoetus maksta välja: 

 

□ pangaarvele __________________________________________________________________ 

   (kontoomaniku nimi) 

Panga rekvisiidid ja arve number: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

□ sularahas 

 

Äraütleva vastuse korral palun saata mulle teade (kui pole teavitatud toetuse andja juures 

isiklikult):   □ kirjaga     □ e-posti teel 

 

 

“_____” ______________ 20____a.  Taotleja allkiri ________________________ 

 

 

 

Täidab ametnik 

Eluasemekulud: 

 

Kululiik Tegelikud kulud 

Üür  

Korterelamu haldamise- ja remondikulu  

Korterelamu renoveerimislaen  

Veevarustus ja reovee ärajuhtimine  

Vee soojendamine  

Kütus: kaugküte  

Kütus: mitte-kaugküte (puit, brikett jm)  

Elektriküte  

Olmejäätmete vedu  

Elekter  

Hoonekindlustuse kulu  

Majapidamisgaas  

Maamaks  

Kulud kokku  

Eelmise kuu eluasemekulud on makstud □ Jah            □ Ei 

 

“_____” ______________ 20____a.  Allkiri ________________________ 


