
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства соціальної 

політики України  

29 січня 2021 року  № 37 
 

 

До управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням 

компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду  

на непрофесійній основі 
Розділ I. Загальні відомості 

1. __________________________________________________________________________________ 
       (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) 

2. Місце проживання / перебування 

____________________________________________________________________________________ 
                        (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) 

3. Члени сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, 

члени сім’ї, які проживають окремо  

Прізвище, ім’я,  

по батькові                      

(за наявності) 

Число, місяць, 

рік народження 

Ступінь 

родинного 

зв’язку 

Найменування та 

реквізити 

документа, що 

посвідчує особу  

Реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків                      

(за наявності) 

1 2 3 4 5 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Розділ II. Доходи фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі, членів сім’ї, члени сім’ї, які проживають окремо, за період з _____ 20 __ р. до _____   

20 __ р. (відповідно до Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для 

надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики від 16 

червня 2020 року № 419, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 02 липня 2020 року за        

№ 611/34894)  

 

 

 

 

Прізвище, ініціали Відомості про доходи 

вид доходу розмір доходу джерело доходу 

1 2 3 4 

        

       

        



        

        

        

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

фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, членів сім’ї, 

члени сім’ї, які проживають окремо 

Прізвище, ініціали власника 

(користувача) 

Площа земельної 

ділянки 

Форма 

власності 

Призначення 

земельної 

ділянки 

1 2 3 4 

        

        

        

        

Розділ ІV. Відомості про наявність додаткових джерел для доходу за період з _______20__ р. 

до ____________ 20__ р. 

Вид джерела для доходу Характеристика засобів отримання 

доходу 

Інформація про 

використання 

наявного доходу 

1 2 3 

здавання у найм або оренду 

житлового приміщення (будинку) або 

його частини 

    

робота одного чи кількох членів сім’ї 

без оформлення трудових відносин у 

встановленому порядку 

    

інші джерела для доходу     

Разом     
 

 

 

 

 

________________________________ 
(підпис фізичної особи, яка надає соціальні послуги 

з догляду на непрофесійній основі) 

___________________ 
(дата) 
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