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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ  

АКЦІЇ «ПЕРШИЙ ПОРТФЕЛИК - 2021» 

 

 

І. Загальні положення: 

Благодійна акція «Перший портфелик-2021» (далі - Акція) організовується з 

благословення Архієпископа Володимира Війтишина правлячого митрополита Івано-

Франківської митрополії УГКЦ. 

Благодійна акція «Перший портфелик-2021»  проводиться в рамках реалізації 

програм,направлених на надання соціально - психологічної допомоги для дітей, сімей з 

числа соціально-незахищених верств населення Івано-Франківської області. 

ІІ. Мета акції: 

 Покращення якості життя  дітей, які через складну політичну та економічну ситуацію 

в Україні опинились в складних життєвих обставинах, шляхом надання адресної 

благодійної допомоги у вигляді канцтоварів та шкільного приладдя. 

ІІІ. Організатори акції: 

1.БО «БФ «Карітас -Івано-Франківськ УГКЦ»  

2.Івано-Франківське Архієпархіальне управління УГКЦ 

 

ІV. Учасники акції: 

Діти сироти, діти позбавлені батьківської опіки, діти-інваліди, діти із 

малозабезпечених, багатодітних сімей, діти  учасників бойових дій, поранених та  

загиблих та  діти  вимушено – переселених осіб з  східних областей України та АРК, які 

ідуть у перший клас. 

V. Критерії відбору 

До числа набувачів благодійної акції «Перший портфелик-2021» можуть бути 

зараховані діти - першокласники: 

-  сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує  3180,00 грн.  



До числа набувачів благодійної акції «Перший портфелик-2021» можуть бути 

зараховані діти - першокласники: 

-  учасників бойових дій, які загинули під час виконання військового обов’язку на 

Сході України; 

-  проживають в сім’ї , яка має статус малозабезпеченої, багатодітної сім’ї; 

-  сироти, або позбавлені батьківського піклування; 

-  мають статус дитини з інвалідністю або  батьки дитини є інваліди І, ІІ групи; 

- батьки яких є учасниками бойових дій і на момент звернення перебувають на 

строковій службі в зоні бойових дій; 

-  з родин вимушено переміщених осіб; 

Для підтвердження статусу заявника та зарахування до числа набувачів благодійної 

акції необхідно пред’явити  документи: 

1. Лист-прохання від  пароха на ім’я о. Володимира Чорнія, директора БО «БФ 

«Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ»,про те, що сім’я потребує допомоги, незалежно 

від конфесійної приналежності. 

2. Довідку про  малозабезпеченість сім’ї або інші довідки, які підтверджують статус 

набувача. 

3. Довідку про склад сім’ї. 

4. Довідку про доходи кожного члена сім’ї. 

5. Довідку про встановлення групи інвалідності. 

6. Довідку з військового комісаріату для осіб учасників бойових дій. 

7. Довідку про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території 

для ВПО. 

8. Копію паспорта та ідентифікаційного коду одного із батьків, або опікунів. 

9. Копію свідоцтва про народження дитини. 

 

VІІ. Термін проведення 

1.Акція проводиться з 02 серпня 2021 року по 31 серпня 2021 року. 

2.Вручення портфеликів для першокласників відбудеться 27 серпня 2021 року о 12 

год. на парафії Успіння Пресвятої Богородиці, вул. Крихівецька, 102, с. Крихівці.  

 

 



VІІІ . Збір благодійний пожертв 

1. Кошти можна перераховувати за такими реквізитами:  

- картковий рахунок 5169 3305 2156 5058 ПРИВАТ БАНК  

- розрахунковий рахунок UA 86 325365 000000 2600408809263 в АТ «Кредобанк» 

ЄДРПОУ 13652164 

Призначення платежу: благодійна пожертва для акції "Перший портфелик" 

IX. План використання зібраних благодійних пожертв 

- на придбання шкільного приладдя та канцтоварів для цільової групи, згідно пункту 

ІV. Учасники акції. 


