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ЗАЯВА 
ПРО НАДАННЯ ЦІЛЬОВОÏ ГРОШОВОÏ ДОПОМОГИ ВІД ФОНДУ ДОПОМОГИ 

ОЛОМОУЦКИМ ДІТЯМ  
 

Дитина, учень або повнолітній учень :   

Прізвище:  Ім'я: Дата народження: 

Місце проживання (місто, вулиця, 

номер) 

Відвідувана школа-назва, клас: 

 

Законний представник або особа, відповідальна за виховання дітей, учнів 

(не заповнюється  повнолітніми учнями ): 

Прізвище: Ім'я: Дата народження: 

Місце проживання (місто, вулиця, номер) 

 

 

Інші особи, мешкаючі у спільному домогосподарстві: 

Ім'я та прізвище Дата народження: Відносини з заявником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Призначення грошової допомоги ( для чого буде використаний):  

Діяльність / гурток, лікувальний /реабілітаційний захід, включно назви, адреси та 

ідентифікаційного номеру закладу, який забзпечує дозвілля або перебування, лижне 

тренування, перебування у школі в природі. Можна подати заявку на кілька видів діяльності. 

 

 

 

 

Можлива загальна сума грошової допомоги: максимально 5000 чеських крон. Якщо у зв'язку 

з заявою, з надзвичайних причин вам потрібна сума понад 5000 чеських крон, прикладіть до 

заяви лист з описом фактів, які заслуговують на особливу увагу. 

 

 

 

Телефон та електронна пошта законного представника, або повнолітнього учня: 

 
 

 
 

В Оломоуці  _________________ Підпис заявника ________________________
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Обов'язковий додаток до заяви 

До заяви додайте довідку з Уряду праці Чеської Республіки про розмір допомоги на 

дитину 

 
Якщо заявник не отримує допомогу на дитину, він / вона повинен документально 

підтвердити наступне: 

 

Підтвердження суми доходу  
(заповнюється лише в тому випадку, якщо законний представник не є одержувачем допомоги на дитину, 

також повинен бути наданий повнолітнім учнем ) 

 

Мати дитини: Iм'я та прізвище 

Заповненює роботодавець 

Підтверджуємо, що працівник мав за останні календарні три місяці чистий щомісячний дохід у 

розмірі 

_____________________ чеських крон, прописом________________________________ 

 

 Дата   ____________________ 

Печатка та підпис роботодавця 

 

 

 

Батько дитини: Iм'я та прізвище 

Заповненює роботодавець 

Підтверджуємо, що працівник мав за останні календарні три місяці чистий щомісячний дохід у 

розмірі 

______________чеських крон, прописом ______________________________ 

______________________ 
 

Дата  ____________________ 

Печатка та підпис роботодавця 

 

 

 

У випадку, якщо батьки або один з батьків не працевлаштовані, надаються деякі з 

наступних документів:  

 підтвердження розміру батьківської допомоги,  

 підтвердження про матеріальну допомогу у скрутному стані,   

 підтвердження розміру пенсії за віком або по інвалідності, 

 або інші документи підтверджуючі дохід 

 


