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Статут фонду допомоги оломоуцьким дітям 
 

встановлений статним містом Оломоуц 

 
Стаття. 1 

Основні положення 
(1) Статутне місто Оломоуц на підставі рішення Ради міста Оломоуц від 19.12. 2016 
засновує Фонд допомоги оломоуцьким дітям (далі іменований "Фонд") в якості 
інструменту прямої підтримки доступу до освіти і позашкільних заходів, відповідно до 
концепції сімейної політики міста Оломоуц на 2016-2018 роки Фонд є, на умовах, 
регульованих цим Статутом, призначений для надання допомоги дітям і учням у віці 5-19 
років (включно) з сімей з низьким доходом і  виключно для покриття прямих витрат, 
пов'язаних з їх участю в шкільних, а також для покриття прямих витрат, пов'язаних з 
участю дітей віком від 5 до 18 років та супроводжуючих їх осіб у 
лікувальних/реабілітаційних заходах.  
(2) Фонд є грошовим фондом міста, створеним відповідно до Закону 250/2000 Coll. про 
фінансові правила територіальних бюджетів. Для потреб Фонду було відкрито окремий 
поточний банківський рахунок статутного міста Оломоуц, у банку Česká spořitelna, a. s., 
під номером 7188712/0800 під назвою "Фонд допомоги оломоуцьким дітям ". Все 
розпорядження коштами Фонду здійснюється  безготівково. 
 
 

Стаття.  2 
                                                    Доходи Фонду 

(1) Доходи Фонду складаються з: 
         а) грошових пожертв фізичних та юридичних осіб, 
         б) кошти з бюджету статутного міста Оломоуц, вкладені у Фонд,  
         c) надходження з попередньо вкладених вільних фінансових ресурсів  Фонду. 

(2) Будь-які надходження до Фонду не стають доходами статутного міста Оломоуц і 
повинні у повному обсязі бути залишені фонду для використання. 

 
 

Стаття.. 3 
Витрати Фонду 

(1) Кошти Фонду можливо використовувати відповідно до правил, приведених у цьому 
Статуті та оголошених запитах, виключно з метою надання грошової допомоги 
спеціального призначення відібраним заявникам для цілей, викладених у Статті 1 (1) 
цього Статуту. 
(2) Надання грошової допомоги означає безготівкову оплату рахунку або іншого 

варіанту на оплату надання послуг для дитини або учня, виданого постачальником 
шкільних і позашкільних заходів або лікувальних послуг. Виплата з фонду може 
бути проведена тільки в розмірі, затвердженому Радою міста Оломоуца. Метою 
грошової допомоги є відшкодування обраним заявникам витрат, які вони несуть у 
безпосередньому зв'язку за участю дитини або учня, що відповідає умовам цього 
Статуту, у шкільних та позашкільних заходах, а також витрат, пов'язаних з участю 
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дітей віком від 5 до 18 років та їх супроводжуючих у оздоровчих, 
лікувальних/реабілітаціїних заходах. 

(3) Витратами Фонду також є виплати, надані České spořitelně, a. s., пов'язані з 
відкриттям банківського рахунку Фонду та обслуговуванням відповідно до статті.1 
§3). 

 
 

Стаття.  4 
                                                  Комісія Фонду 

(1) Створюється комісія Фонду у складі трьох членів. Рада міста Оломоуц призначає 
свого голову, заступника голови та секретаря. Комісія Фонду готує пропозицію про 
підтримку відібраних кандидатів до Ради міста Оломоуц. 
(2) Секретар Комісії у співпраці з Департаментом освіти та Департаментом соціальних 
справ магістрату міста Оломоуц обробляє документи заявників для участі у засіданнях 
комісії.  
(3) Засідання комісії Фонду проводяться за необхідності, як правило, раз на місяць. 
Засідання скликається секретарем комісії.  Крім членів комісії, в якості гостей можуть 
бути присутніми юридичні та фізичні особи, які зробили пожертвування до Фонду, а 
також члени виборних органів статутного міста Оломоуц. Вони повинні заздалегідь 
повідомити секретаря комісії, якщо вони бажають приймати участь. 
(4) Комісія оцінює відповідність заявки Статуту Фонду, умовам наданих запитів та 
доцільності надання грошової допомоги конкретному заявнику. 
(5) Комісія Фонду щорічно обговорює та подає Раді міста Оломоуц звіт про управління 
Фондом за попередній рік. Цей звіт також надсилається секретарем комісії юридичним 
та фізичним особам, які внесли внески до Фонду. 
 
 

Стаття.5 
Умови для заявників 

(1) Претенденти на цільову грошову допомогу від Фонду можуть бути лише: 

а) законні представники або особи, відповідальні за виховання дітей віком 5-18 
років, які приймають участь у дошкільній, початковій або середній освіті, 

      б) студенти у віці 18-19 років, включно тих, хто відвідує середню освіту формою 
денного навчання, і це за умови, що ці діти або учні мають постійне місце 
проживання на території міста Оломоуц або відвідують школу на території міста 
Оломоуц.  

(2) Терміни подання заяви та інші умови та деталі подання заяви публікуються у запиту, 
опублікованому на веб-сайті статутного міста Оломоуц, на його офіційній дошці, через 
школи та іншими звичайними способами, щонайменше за 30 днів до дати проведення 
засідання комісії Фонду. Водночас публікуються форми заяв, які також доступні у відділах 
Департаменту соціальних справ та Департаменту освіти магістрату міста Оломоуц. 

(3) Заявники повинні додати до заяви повідомлення в Уряд праці Чеської Республіки про 
надання допомоги на дитину або документи, що підтверджують розмір доходу 
домогосподарства (тобто осіб, які проживають із заявниками в спільному 
домогосподарстві), і вказати очікувану суму і мету використання грошової допомоги. 
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(4) З розгляду будуть виключені заяви з наступних формальних причин: 
(а) заявник, чиє домогосподарство перевищує загальний щомісячний дохід, 
призначений для отримання права на допомогу на дитину, 
(б) заявник, який не додав до заяви всі обов'язкові документи.  

Секретар комісії негайно повідомляє заявника, заява якого була знята з розгляду з 
формальних причин. 
(5) Заяви можуть подаватися на постійній основі, відповідно до умов запиту до тієї доби, 
поки не буде вичерпана сума коштів, затверджена Радою міста Оломоуц для розподілу у 
відповідному календарному році. Максимальна сума грошової допомоги для однієї 
дитини або учня в рамці одного запиту встановлена в розмірі 5000 чеських крон, у 
винятковому випадку (наприклад, дитина або учень з інвалідністю, який отримує 
допомогу по догляду в розмірі не менше I. ступеня залежності, смерть одного з батьків в 
родині, дитина або учень, що знаходяться під опікою замісної сім'ї і т.д.), Рада міста 
Оломоуц може прийняти рішення про надання грошової допомоги в розмірі до 10 000 
чеських крон. У рамках кожного запиту може бути подана лише одна заява на грошову 
допомогу для одної дитині чи учня. 
(6) Заяви, подані в письмовій формі, приймаються Департаментом освіти магістрату 
міста Оломоуц через реєстратуру, особисто в Секретаріаті департаменту, поштою або 
електронною поштою. 
 
 

Стаття.6 
Відбір претендентів 

(1) Заявники, чиї заяви відповідають умовам, передбаченим статтею 5 Статуту, можуть 
отримати від Фонду грошову допомогу на цілі, зазначені в заявці. Немає законного 
обов'язку робити грошову допомогу. Рішення, що до надання грошової допомоги 
приймає відповідно до  §102. пункту 3 Закону про муніципалітети Рада міста Оломоуц.  
(2) Комісія пропонує Раді міста Оломоуц надати грошову допомогу, зокрема, відповідно 
до наступних критеріїв: 

а) дотримання умов для заявника відповідно до статті. 5 Статуту, 
б) оцінка факторів, що ускладнюють соціальне становище дитини або учня 
(зокрема, інвалідність, проживання в умовах, непридатних для належної підготовки 
до школи, і т. д.), 

          (c) відповідність грошової допомоги потребам дитини або учня. 
(3) Секретар комісії повідомляє всіх заявників про результати процедури відбору не 
пізніше ніж через 15 днів після рішення Ради міста Оломоуц та забезпечує виплату 
коштів з Фонду.  
(4) Сума грошової допомоги, після затвердження Радою міста Оломоуца, повинна бути 
переведена безпосередньо на банківський рахунок постачальника шкільних або 
позашкільних заходів або постачальника лікувальних/реабілітаціїних послуг на підставі 
платіжних документів, наданих заявником. 
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Стаття. 7 
Контроль за наданою грошовою допомогою 

(1) Подаючи заяву, заявник визнає, що уповноважені співробітники статутного міста 
Оломоуц мають право перевірити, чи ефективно використовуються надані кошти і чи 
приймає участь підтримувана дитина або учень в заході або реабілітаційному 
перебуванні, для яких був надана грошова допомога.  

(2) У випадку, якщо перевірка виявить, що підтримувана дитина або учень не бере участі 
в заході або реабілітаційному перебуванні без поважної причини або що він / вона 
приймає участь недостатньо, цей висновок буде прийнятий до уваги при розгляді 
наступної заяви, що стосується тієї ж дитини або учня, і в грошової допомозі може 
бути взагалі відмовлено. 

 
 

Стаття.8 
Прикінцеві положення 

Цей статут був затверджений Радою міста Оломоуц 9. 12. 2022 і вступає в силу 1. 1. 
2023. Він повністю замінює статут, затверджений міською радою Оломоуца 
9.3.2020. 
 
 
 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
мер міста Оломоуц  

 Ing. Otakar Štěpán Bačák 
1. заступник мера  

                                                                                                             міста Оломоуц 
 
 
 


