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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗАРАДИ ЖИТТЯ” 

 
НАКАЗ 

 
01 квітня 2022 року м. Харків №2 

 
Щодо виконання плану 
заходів за перший квартал 
2022 року 

 

 
За погодженим Планом благодійної діяльності БО «БФ «Заради життя» (надалі 

БФ, Фонд) на 2022 рік із загальними зборами учасників БФ від 25  грудня 2021 року 
протокол № 30 (надалі-План), для реалізації благодійних програм БФ, 

Н А К А З У Ю: 
І. Подати на затвердження загальних зборів учасників БФ Звіт про благодійні 
програми за 1 квартал 2022 року: 
І) Проекти ЦЕНТРУ «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» в першому кварталі 2022 
році: 
1.1 В рамках проекту «Центр «Несподівана радість» 
- проаналізовано 139 заяв-анкет та сформовано 70 електронних особових справ 
кризових родин з дітьми до 3-х років з питань надання їм благодійної допомоги, 
відкрито 1 публічний збір коштів для 39 дітей мешканців с. Козіївка Богодухівського 
рн м. Харкова; 
- 70 дітям щомісячно допомогли на суму 175 696,33грн; 
- сб до ср з 12:00 до 17:00 працював соціальний робітник Помиткіна Олена за 
номерами телефона «Несподівана радість» +38(066)0070487 та +38(063)5133314; 
- щоденно волонтер Сировяткіна Катерина за проектом «Подарунок від іменинника» 
(можливість кожному в свій день народження надати будь-яку посильну допомогу 
для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей)  направляє в ФБ привітання 
іменинникам з проханням допомогти дітям. 
1.2 Через війну та у зв’язку з відсутністю волонтерів вимушені призупинити з 
25 лютого 2022 року дію проектів: 
«Допоможіть молочними сумішами», «Крило янгола» (публічний збір у населення 
міста продуктів дитячого харчування та засобів дитячої гігієни); 
«Облаштуємо дитячу кімнату нужденному малятку» (організовуємо пошук або 
покупку необхідного дитячого приладдя - ліжечок, колясок, дитячих меблів, шпалер, 
штор та інших речей для новонароджених і малюків більш старшого віку);  
«Подаруйте одиноким матусям смартфон» (організовуємо пошук або покупку  
одиноким матусям з дітками до 3-х років смартфони в хорошому стані); 
«Приймаємо консервацію»; 
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«Супер мама!» (допомога нужденним дітям з орфанними захворюваннями);  
«Допоможи народитися дитині» (допомога недоношеним немовлятам, 
новонародженим з ускладненнями та малюкам до 3-х років, які народилися в 
нужденних сім’ях. І все це — шляхом розвитку донорства плазми крові). 
1.3 Інша допомога в рамках проекту Центру «несподівана радість»: 
- надано 5  безоплатних юридичних консультацій; 
-  надано 5 кризовим сім’ям безоплатну консультацію лікаря-педіатра;  
- постійно працює група взаємодопомоги «Мамочки Заради життя» між кризовими 
сім’ями з дітками до 3-х років в чаті Вайбер; 
- про всі заходи проекту щотижня було проінформовано громадськість в Інтернеті за 
наступними посиланнями: 
https://zajizn-kh.com.ua/news/ 
https://www.facebook.com/zajiznkh 
https://www.facebook.com/kriloangelakh 
https://youtu.be/XvjIMFuiiLA 
ІІ) ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ; 
ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА 
КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ: 
1. Через війну у м. Харкові на телефон довіри ніхто не телефонував. 
2. Планували на 27 лютого 2022 року концерт «Віра, Надія, Любов», проте захід не 
відбувся через війну. 
3. Духовний захід «Запали свічку на захист дитячого життя» упродовж 2022  році 
відбувся у 2 храмах: у храмі  Священномученика Олександра, архієпископа 
Харківського 16 січня 2022 року та 13 лютого 2022 року у Храмі Святої 
Рівноапостольної Княгині Ольги. 
4. Марафон для волонтерів тимчасово припинено через війну. 
Результати марафону за 20.02.22 
� Олена Помиткина – 411 балів 
� Олена Єрмак – 415 балів 
� Сидоренко Інна – 127 балів 
� Анастасія Прокудова – 206 балів 
� Владислава Сластникова – 11 балів 
� Гуназа Джульєтта — 214 балів 
� Кузнєцова Оксана – 195 балів 
� Спіцина Василіса – 193 бали 
 
5. Руху Заради життя допомагають 76 волонтерів, щоденно ведеться робота  в чаті 
Волонтерів в месенджері Viber та коректується база даних волонтерів, цілодобово 
ведеться Гугл реклама Фонду та телефону довіри.  
 
5.1. Необхідно відзначити роботу волонтерів під час війни:  
Гомоніловой Алли, 
Усерднова Максима,  
Сировяткіной Катерини, 
Сітченко Людмили, 
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Помиткіной Олени, 
Кравченко Ользі, 
Деркач Людмили, 
Соколовій Галині, 
Бражко Юлії, 
Куценко Ользі,  
Міхєєвой Наталлі,  
Бессонова Лариса та Віталіни,  
Воропаєвой Катерини,  
Ботнарь Віктора,  
Унгурян Ользі,  
Беляніной  Світлани,  
Веремеєвой Надії,  
Гунази Джулієти,  
Захаренко Ірини,  
Ніколаєнко Наталії,  
Пастух Маргариті, 
Гончар Валентини, 
Прокудовой Анастасії та виразити їм щиру вдячність за відвагу та любов до 
Батьківщини! 
 
ІІІ. ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА 
ВІДНОСИН. МОЯ СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»: 
У 2022 році через карантин, а потім через війну зустрічі не проводились. 
 
ІV. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
ІV. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
За 1 квартал 2022 року понесені витрати в сумі 230 834,55 грн. 
(Обороти рахунку 949 та 92 за 3 міс. 2021 р.(sad) 
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проектом "Соціальна програма"-224181,51 
грн 
- Адміністративні витрати  - 6653,04 грн 
Інформація про витрати підтверджена первинними бухгалтерськими документами 
  
За 1 квартал 2022 року БФ одержав благодійну допомогу в сумі 357150 грн 70 коп та 
343,88 ЕВРО для виконання проектів визначених в п. 2 Плану: 
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проектом "Соціальна програма"- 348577,61 
грн, 343,88 ЕВРО 
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проектом "Освіта" –153 грн 00 грн. 
- Суми коштів на «Статутну діяльність» - 8423,09 грн. 
 
Залишок коштів на рахунках: 
на 01.01.2022: 23 931,00 грн, в т. ч. на поточному рахунку 13 390,65 грн, на 
депозитному рахунку 10 540,35 грн. 
на 01.04.2022: 121 319,48 грн, в т. ч. на поточному рахунку 108 639,22 грн, на 
депозитному рахунку 12680, 26 грн., на валютному рахунку - 343,88 ЕВРО 
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