___________________________________________________
___________________________________________________
До _________________________відділу соціального захисту
управління соціального захисту департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради
від _______________________________________________
____________________________________________________
зареєстрований (-а)___________________________________
___________________________________________________
Фактично проживаю __________________________________
____________________________________________________
паспорт:серія ______ № ___________ виданий ____________
_________________________“___“_______________ 20___ р.
Ідентифікаційний № _______________________,
Контактний телефон ___________________
Прошу призначити (надати)

Призначити (надати)
вперше
повторно

Одноразову матеріальну допомогу для мешканців м. Львова
Одноразову матеріальну допомогу на виконання депутатських повноважень для мешканців
м.Львова
Щомісячну виплату сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей
Одноразову матеріальну допомогу багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше
дітей
Одноразову допомогу багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для
їхнього відпочинку або оздоровлення
Погасити заборгованість за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування
Компенсацію вартості путівки особі, що супроводжує інваліда І групи з числа осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Доплату до пенсії ветеранам УПА

Я та члени моєї сім’ї даємо згоду на обробку персональних даних, у тому числі на збір інформації про сім’ю,
доходи, власність та майно, яка необхідна для отримання усіх видів допомоги, зазначених мною у заяві.
Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про склад сім’ї, соціальний статус, доходи тощо, що вплинули або
могли вплинути на встановлення права на допомогу та/або визначення її розміру, будуть перевірені згідно з чинним
законодавством України.
Про відмову у призначенні (ненаданні) або припиненні виплати допомоги (повернення надміру
нарахованих/виплачених коштів) у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про сім’ю, доходи, власність
та майно, які необхідні для отримання усіх видів допомоги, зазначених мною у заяві, мене попереджено.
У зв’язку з цим мене повідомлено про умови та порядок надання, виплати, припинення усіх видів допомоги,
зазначених мною у заяві, про права осіб, стосовно яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та
осіб, яким передаються такі дані.

“_____“_____________ 20 __ р.

___________________________________________
(підпис заявника, уповноваженого представника)

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято “____“________ 20 _ р. та зареєстровано під № _______.
Для
розгляду
заяви
необхідно
додати
до
“_____“_________
20
_
р.
такі
документи:
_________________________________________________________________________________________
________________________“Ознайомився“_____________________________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи)

(підпис заявника,уповноваженого представника)

------------------------------------------------------------------------(лінія відрізу)----------------------------------------------------------------------------

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято “____“ __________ 20 _ р. та зареєстровано під № ________________.
Для
розгляду
заяви
необхідно
додати
до
“____“__________
20
_
р.
такі
документи:___
___________________________________________________________________________
______________________________________“Ознайомився“______________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи)
(підпис заявника, уповноваженого
представника)

До заяви необхідно подати такі документи:
1. Довідка про реєстрацію місця проживання.
2. Акт обстеження матеріального стану заявника (за потребою).
3. Довідки про доходи заявника та членів його сім’ї за шість попередніх місяців.
4. Документ, який підтверджує певний соціальний статус.
5. Копія паспорту громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника
податків.

