№ особової справи _____________
_______________ відділ соціального
захисту управління соціального захисту
департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради

ЗАЯВА
про виплату невикористаних сум житлових субсидій
Від __________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
зареєстроване (для орендарів - фактичне) місце проживання: ____________________________
_____________________________________ контактний телефон _______________________
паспорт: серія _____ № ______________ ___________________________ __________ ___ р.
(ким і коли виданий)
реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________________
(крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

Прошу виплатити частину невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату
послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, що в еквіваленті не перевищує
вартості (станом на 1 травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або
вартості 150 кВт·г електричної енергії (в разі використання природного газу/електричної енергії для
індивідуального опалення) (необхідне підкреслити).
Перерахування частини невикористаної суми субсидії здійснювати:
на особовий рахунок _________________________________
в банківській установі _________________________________
або виплатити її через відділення
поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта________________________

_____ ________________ 2017р.
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