ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 24.07.2014р. № 1666
м. Вінниця
Про визначення місць для здійснення
благодійної та волонтерської діяльності
З метою забезпечення належних умов для здійснення благодійної
діяльності на території міста Вінниці, відповідно до статей 7 та 26 Закону
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», статей 3 та 6
Закону України «Про волонтерську діяльність», статті 10 Закону України
«Про міліцію», керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1.
2.

3.

4.

5.

Визначити місця для публічного збору благодійних пожертв згідно з
додатком №1 до даного рішення.
Департаменту адміністративних послуг міської ради погоджувати
розташування місць для публічного збору благодійних пожертв
благодійними організаціями із встановленням малих архітектурних
форм на підставі документів зазначених у додатку №2 до даного
рішення.
Вінницькому міському відділу УМВС у Вінницькій області з метою
виявлення, запобігання і припинення кримінальних правопорушень,
здійснювати контроль за дотриманням законодавства при проведенні
публічного збору благодійних пожертв у визначених даним рішенням
місцях.
Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з
громадськістю міської ради оприлюднити дане рішення у місцевих
засобах масової інформації.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови В.Слишинського.

Секретар міської ради

С. Моргунов

Додаток №1
до рішення виконкому міської ради
від 24.07.2014р. № 1666
ПЕРЕЛІК
місць, визначених для публічного збору благодійних пожертв
Лівобережжя
1. Площа Перемоги (Будинок офіцерів ВПС ЗСУ).
Правобережжя
1. Площа Небесної Сотні;
2. Вулиця 600-річчя,17 (площа біля ТК «Мегамол»).

Керуючий справами виконкому

С. Чорнолуцький

Додаток №2
до рішення виконкому міської ради
від 24.07.2014р. № 1666

ПЕРЕЛІК
документів на підставі яких має здійснюватись публічний
збір благодійних пожертв

1. Для осіб, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені
благодійної організації:
- нотаріально посвідчена довіреність керівника благодійної організації
(довіреність має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або
іншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до
фінансових звітів благодійної організації);
- копія статуту благодійної організації.
2. Для осіб, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь
благодійної організації від власного імені:
- контракт (договір) про благодійну діяльність з такою благодійною
організацією (контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк
збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, порядок
загального доступу до фінансових звітів благодійної організації та
відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору) або порядку
використання пожертв);
- копія статуту благодійної організації.
3. Для осіб, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або
на користь інших бенефіціарів (крім благодійних організацій):
- контракт (договір) про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або
одним із його законних представників (контракт (договір) має визначати,
зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх
цільового використання, обліку та звітності, а також відповідальність
особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром
і благодійниками у разі порушення контракту (договору) або порядку
використання таких пожертв.
4.
Для осіб, які займаються волонтерською діяльністю та волонтерських
організацій:
- рішення центрального органу виконавчої влади (Міністерства
соціальної політики України) про надання юридичній особі статусу
волонтерської організації;

- копія договору про провадження
укладеного з волонтерською організацією;

волонтерської

діяльності,

- копія посвідчення волонтера.

Керуючий справами виконкому

С. Чорнолуцький

Департамент правової політики та якості міської ради
Федчишина Людмила Анатоліївна
Начальник відділу правового, соціального забезпечення та експертиз

