
 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 

про доходи та майновий стан особи, яка звернулась за наданням 

матеріальної грошової допомоги 
Розділ I. Загальні відомості 

1.___________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

2. Місце проживання: 

___________________________________________________________ 
                                                    (поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) 

_____________________________________________________________________________

_ 

3. Особи, які входять до складу сім’ї заявника (зареєстровані у житловому 

приміщенні/будинку особи та члени сімей, що проживають окремо (дружина, чоловік, 

неповнолітні діти)  

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Відношення до 

заявника 

Число, 

місяць і рік 

народження 

Ідентифікацій

ний номер 

Сімейний 

стан 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Розділ ІI. Всі види доходів осіб, які входять до складу сім’ї заявника (зареєстрованих у 

житловому приміщенні/будинку та членів сім’ї, що проживають окремо (дружина, чоловік, 

неповнолітні діти) за період з ________ 20__ р. до __________ 20__ р.  

Прізвище, ініціали 

 

Відомості про доходи 

вид доходу 

сума 

доходу, 

грн. 

Джерело доходу 

(найменування 

організації, у якій 

отримано дохід)  
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Розділ ІІІ. Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні 

зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та членів їх сімей, що проживають 

окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)  

Прізвище, ініціали 

власника 

Будинок/ 

квартира 

Адреса 

житлового 

приміщення 

Загальна 

площа 

Кількість 

зареєстрованих 

     

     

     

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в установленому порядку, 

що перебувають у власності або володінні зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб та членів їх сімей, що проживають окремо (дружини, чоловіка, 

неповнолітніх дітей) 

Прізвище, ініціали 

власника 

Автомобіль 

марки 

Державний 

номерний знак 

Рік 

випуску 
Коли придбаний 

     

     

     

Розділ V. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні 

(користуванні) зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та членів їх сімей, 

що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) 

Прізвище, ініціали власника 

(користувача) 

Площа земельної 

ділянки 
Призначення земельної ділянки 

   

   

   

   

   

Розділ VІ. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг протягом 

12 місяців перед зверненням за матеріальною допомогою (на суму, яка на час звернення 

перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на 

місяць) зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та членів їх сімей, що 

проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) 

Прізвище, ініціали 

Вид придбаного майна, 

товарів або оплачених 

послуг 

Вартість, 

грн. 

Дата придбання  

майна, товарів або  

оплати послуг 

    

    

    

Я несу повну відповідальність за надання інформації при заповненні декларації та 

усвідомлюю, що в  разі подання мною неповних чи недостовірних відомостей про доходи 

та майновий стан зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб та членів сім’ї, що 

проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) мені може бути відмовлено 

в наданні матеріальної допомоги. 

 ___ ___________ 20__ р.           __________________            ________________________ 
                                                                                   (підпис)                                    (ініціал, прізвище) 

 

 


