__________________________________
(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;
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 паспорта (для осіб, які
мають відмітку у паспорті про право здійснювати
платежі за його серією та номером)

Примітки

Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому
приміщенні /будинку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за
період з __________ 20__ р. до __________ 20__ року
Відомості про доходи
Прізвище, ініціали
Вид доходу

Сума доходу без урахування податку з
доходів фізичних осіб, гривень

Джерело доходу

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
або оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата здійснення купівлі 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 у подвійному розмірі.
____________________________

____ ______________ 20___ р.

(підпис заявника)
________
Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних
послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

_____________________

Інструкція
про порядок заповнення бланку

Д е к ла р а ці ї пр о д о х од и і вит р а т и о с і б ,
я к і з ве р ну л ис я з а п р и з н а ч е нн я м ж ит л о во ї с у б с и д і ї
У розділі І вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому
приміщенні (або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і
вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не
прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні
послуги.
У розділі ІІ заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна
плата, пенсія, допомоги (крім її частини, виплата якої здійснюється
одноразово, зокрема, при народженні дитини, стипендія, грошове забезпечення,
аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від
підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та
немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від
розміщення депозитів тощо), осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні
(або фактично проживаючих зазначених у договорі оренди), за попередній
календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів
фізичних осіб із залученням установи, організації, підприємства, де отримується
дохід.
У розділі ІІІ вказується інформація про одноразову купівлю майна або
оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії
на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень.

