Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale

Töö kaotanud vanematele makstava lapse koolitoetuse taotlus

Taotleja andmed
Ees- ja perekonnanimi:


Isikukood:












Registrijärgne elukoht:


Telefoninumber:


E-posti aadress:

Arvelduskonto nr:


konto omaniku nimi


Taotleja seos lapsega (lastega)

Lapse vanem

Lapsele määratud eestkostja

Sotsiaalhoolekande seaduse § 252 lõikes 1 nimetatud hooldaja

Taotleja kasvatab last (lapsi)

Ühiselt teise vanemaga (lapse eestkostja või hooldajaga koos elava isikuga)

Üksinda

Koolis käiva lapse (laste) andmed
1. Ees- ja perekonnanimi:


Isikukood:












2. Ees- ja perekonnanimi:


Isikukood:












3. Ees- ja perekonnanimi:


Isikukood:












4. Ees- ja perekonnanimi:


Isikukood:












5. Ees- ja perekonnanimi:


Isikukood:












6. Ees- ja perekonnanimi:


Isikukood:














Teise vanema (lapsevanemaga, lapse eestkostjaga või lapse hooldajaga koos last kasvatava isiku) andmed
Ees- ja perekonnanimi:


Isikukood:












Registrijärgne elukoht:



Toetuse taotlemisega seotud menetlusdokumendid saata

elektrooniliselt taotluses toodud e-posti aadressile

postiga taotluses toodud postiaadressile

Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid

koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta

koopia perekonnas hooldamise lepingust

koopia isiku tagaotsitavaks või teadmata kadunuks tunnistamise dokumendist


kinnitan, et lapse teine vanem ei täida lapse osas ülalpidamiskohustust ning ei maksa lapsele elatist


kinnitan, et olen toetuse esitamise ajal registreeritud Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana 

kinnitan, et teine vanem on toetuse esitamise ajal registreeritud Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Mulle on selgitatud minu (ja minu alaealise lapse) isikuandmete töötlemisega seonduvat, sealhulgas milliseid minu (või minu alaealise lapse isikuandmeid) võidakse töödelda, isikuandmete töötlemise eesmärki, andmete edastamist kolmandatele isikutele, isikuandmete töötleja andmeid ning andmesubjekti seadusest tulenevaid õigusi seoses isikuandmete töötlemisega. 
Annan oma nõusoleku: 
– minu (ja minu alaealise lapse) isikuandmete töötlemiseks, sh delikaatsete isikuandmete töötlemiseks; 
– minu (ja minu alaealise lapse) töötlemise edasiandmiseks kolmandatele isikutele, kui see on vajalik minule (ja minu alaealisele lapsele) toetuse määramiseks.
Nõusolek on antud vabatahtlikult.

Kinnitan oma allkirjaga, et kõik taotluses toodud andmed on tõesed. Annan nõusoleku esitatud andmete kontrollimiseks Rahvastikuregistrist, Eesti Töötukassast, Eesti Hariduse Infosüsteemist. Olen teadlik, et otsusega mitte nõustumisel on mul SHS § 146 alusel õigus esitada Pärnu Linnavalitsuse kaudu vaie maavanemale (haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest) või kaebus halduskohtule (halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest).

Taotluse esitamise kuupäev:


Taotluse esitaja allkiri:








OTSUS (täidab toetuse taotlust menetlev Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik)
□ Taotlust mitte rahuldada kuna taotleja pere ei vasta Pärnu Linnavolikogu määruse 19.09.2013 nr 21 Sotsiaaltoetuste kord § 12 sätestatud tingimustele (lg. ___ p.______ )
□ Taotlus rahuldada, määrata  töö kaotanud vanematele makstavaks lapse koolitoetuseks
 __________eurot tuginedes Pärnu Linnavolikogu määrusele 19.09.2013 nr 21 Sotsiaaltoetuste kord, § 12 ja Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määrusele nr 9 Sotsiaaltoetuste suuruse määramine, § 7
Avaldusega seotud lisadokumendid asuvad   □ Toimetulekutoetuse kaustas 
□ Töö kaotanud vanematele makstava lapse koolitoetuse avalduse juures   

Otsuse tegemise kuupäev _________ Ametniku nimi ja allkiri:______________________________


