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НАЦIОНАЛl>НА СОЦIАЛЬНА 

CEPBlCHA СЛУЖБА УКРАIНИ 
(Нацсоцслужба) 

. . вул.:.. Еспланадна, 8/10, м. Ки'~'в , 01601, тел . : (044) 289-87-89 
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вiд _____ _ N~ _ ____ _ На № _____ вiд _____ _ 

Про пiдтр11мку соцiального проекту Обласнi та Киi·вс1,ка мiс1,ка 

державнi адмiнiстрацii' 

Всеу1~раi·нсысий благодiйний 

фо1щ "Ссрцс до ссрця" 
вул. Рейтарська. 9. оф. 1. м. к11·1·в. О 1034 

1-Iацiональною соцiальною сервiсною службою Укра·iни опрацьовано лист 
Всеукра'iнського благодiйного фонду ,.Серце до серця" вiд 08.02.2021 No 003/02, 
що надiйшов вiд Мiнiстерства соцiально·i rюл iтики Укра'iни. стосовно сприяння 

у проведеннi 1 7-то'i Всеукра'iнсько'i благодiйно'~' акцi'i ,.Серцс до серця·· пщ 
гаслом .. Почуй свiт' ·. та повiдомлясться. 

Вiдповiдно до За1<01-1у У1<ра'i11и «Про волонтерс1,1<у дiяльнiсть» та 

Положення про Нацiо1-1алы-1у соцiальну сервiсну службу У1<ра'i1-1и, затвердженого 
постановою Кабiнету Miнi cтp in Укра'iни вiд 26.08.2020 №_1 7Ю. Нацсо!lслужба 
визначена централы-1иl\11 органом ви1<он,ш,10'i нл,щи. LUO рсалiзу( держав11у 

полiтику у сферi волонтерсы<0·1 дiяльностi. 

В межах сво'iх повноважень реалiзацiя державно·i полiтики у сфер i 

волонтерсь1<о'i дiяльностi здiйснюсгься. зокрема, органами державно'~' влади та 

органами мiсцевого самоврядування. 

Враховуючи зюначсне з метою ро:~ витку бщ1годiйно·1 дiяльностi н Укр,йнi 
та peaлi :iaцi·i соцiальних прое1<тiв. я1<i дiюл, в iнтересах дiтей просимо. в мсжих 

1<омпете1-щi·1, сприяти у розповсюдженнi iнформацi·, про проведення 1 7-то'i 
Всеукра·1нсь1<о'i благодiйно'i шщi'i "Cepue до серця"' серед керiвникiв мiських, 
районних, районних у мiстах. державних aдl\1 iнicтpauiй , гол i в територiальних 
громщt. а також громадс1, костi. ·тк:щнiв со1.tiш 11,1ю·1 сфсри. охорони Jдоров·11. 
освiтн . кул ,,турн. UJ li\ГOJtif,i11нкiв. BO.' IOIIЛ.:pi11 . .\ ICllC/li!Tiв T0l !l0. 

Додаток 11а 4 щж. в I ею. 

Застуш1ш, голов1-1 
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( Про, ·рама 

орпшi:шнi"i та 1Ipoвc;tc1Jш1 17 Bccy1ep1i'i11c1,1e1ii atщi·i «Серне ;ю Серщш -
«По•1уй cniт!»» 

J метою ·ш1еу11iвлi дiапюсп1 111юго мсд.1 1 11101 ·0 облад1ш11ш1 дли нiтсй з вадами 

CJ1yxy у ДИПI'Ji лiю1р11i Ytep~t°illИ 

1 Ор1 ·а11i·Jанiй11ий стан 

Утворс11ш1 Ор1 ·а11iзанiй11их 1еомiтстiв 

В обласних центрах, районах та мiстах Укра'iни утворюються 

Органiзацiйнi комiтети з проведення 17 a,щii. «Ссрцс до ссрця» пiд гаслом 

«Почуй свiт!» (налi - А1ецi11) з метою за,еупiвлi дiапюстичного меди~шого 

обшщшшш, дJш нiтсй ·3 вадами слуху у дИПl'ti J1iю1p11i, на чолi з Головою. 

Органiзацiйнi комiл.:ти утворююты.:н. 11106 цiнти на 6J1ai·o АкцiУ вiд свого iменi. 

тому повнiстю вiдповiдають :ш сво'i .L!i'i. Органiзацiйнi комiтети органiзовують 

волонтерiв, котрi безпосередньо займатимуться громадською работою 

(органiзацiя масових заходiв. конкурсiв, змагань, вiкторин, виставок, аукцiонiв 

тощо. суспiлы1им ·Jбором коштin). До склалу Органiзацiйних комiтетiв входять 

представники стру1с1урн1-1х пiдроздiлiв освiтн i науки; молодi та спор·~у: охоронн 

3доров·н ; культури; служб у t.:правах дiтей обласних та мiських державних 

адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування; центрiв позашкiльно'i освiти. 

центрiв соцiальних служб для ciм ' 'i, дiтей та молодi, засобiв масовоi' iнформацi"i, 

громадських органiзащи. регiональних представникiв Всеукра'iнського 

благодiйного фо11ду «Серце до серщт та i11ших зацiкавлених орпшiзацiй. 

пiдпри(мt.:тв та установ. Склад вищезазначених органi :шцiйних комiтетiв 

знт1н:: рджусл,ся вiдповi;щими розпорядчими документам и (розпорядження. 

спiльнi накюи). Онеративне керiвництво А1щiсю здiйсню( на державному рiвнi 

- Всr;:у кра'iнський органiзацiйний комiтет. на регiональних (обласних) рiвнях -

мic1.tctзi органiзацiйнi комiтети пiд контролем регiонат,11их представникiв. Пiд 

•1ас 11ровсден ня акцi·1· ·шбез11ечу<::тьс>1 iнфорщщiй11п 11iдтр11м1<а ш11яхо11 1 спiвпраui 

i ·з ·шсобами масово't' iнформацi't'. 

Пiдбiр rшртнсрiв та спонсорiв 

Оскiш,1<и. для оргннiзацi't' збору та сумiжних заходiв нсобх iдн i кошти. 

13ссукра't'111.:ы<ий бла го;1iliш1й фо11д «Серцс :н> сср101» прово..:.~.ить ,1кт11внi 1юшук 11 

с110111.:орiв i 1шрл1срiв л1 1>1 забс'Jпече11ю1 ycix pe1·io11iв Укра't'нн 1юлiгрпфiчною 

11родукцi(ю та всiм нсобх iдним дm1 провсдення Акцi't'. Мiсцевi органiзацiйнi 

комiтети вiд свого iменi також можуть звертатися до спонсорiв та партнерiв для 

бiл1,111 якiс11о·t' та ефекгив11о·t' органiзацi't' Лкцi't' 11а мiсцях. також можуть бути 

·1ш 1у 1 1е11i 1(()1\IТII M iL:llC I\И:\ бюджетiв j l<OIIIТII. lllO 11е ·~аборо11енi 'IИIIIIHM 

·:;iKOll\!,' l,ll!L:"I ВО:\1 Y1,p,i't'1111. 
О;111н~1 ' ! 11ai1Bi\ЖJ IIIl\illlll.\ Cl'illlil! с с11iв11ра11н iJ J,l(()l)(\\(И MHCOL\t)I. 

i11форм,щi't'. l laцio11ш11,н i та дсржавнi тсJ1ерадiокuнал и широко в11свiтлюватимуть 

J ti}IJ ШiiL:ТI, З 11ро11сдс1-1ю1 АкцiУ. TJ)HIICJ IIOBHТIIMYТI> 11еребiг Акцi't' Л\ сумiжних 



JH .\ o,1iв . а також с-1угуватю1уть :t:rя опр11:1юд 1-1сння резу:1ьтат~в збору та 

по.:.t с1.-1ыu11.\ 3аку11iнс: 1ь че: t11ч11 0 1 ·0 06.1а.111а11ш1. 

lнформацiйн11й супровiд 

Акцiя 2022 року проходити :\lе з I квiтня по I червня. 3 фiнюо.,1 

прове..1ення I червня. Перед та протяго .,1 прове.1е11ня Aкui·i на 

зага.1 ьноу кра·1нськ 1 t.\. регiона"1 ьн11х те:1ера.1iоко\ 1 панiях тра~ 1с110вати.\1 еться 

реклаын11й ро.1и к Акцi·i. Головна щ:та - ..1онести .::ю насе.1ення iнфор\!ацiю про 

суспi:1ьний збiр коштiв та заохочення взяти участь в Aкui'i. Також. iнфорчацiя 

про ..1ен ь Aкui'i буде присутня на плакатах Aкui'i. в друкован их в
иданнях по всiй 

Укра·iнi та в iнтернет - просторi . У реклаш1их роликах та на друкованiй проду1щi·1 

будуть наявнi логопши спонсорiв та партнерiв. 

11 Проведешш aкuii. 
Меха11iзм зб1-1рашш коштiв 

У визнuчений тер\1iн прове.1ення Акцii. - з I квiтня ,ю I червня 2022 року 

11рашонаТ1 1\1 ут1, 1ю.1шпер11 11i.1 ч ас рi ·1но ,1 а11iт1111х захо_1iв. 1110 11рохО.'15ПЪ у 

закрит11.\ 11р1шiшснш1х uC>u нu c1 1c11ia.11,110 вi :1вс.1снi11 тср 1 порi ·1. Кожсн з н11х 

.\1атю1е на собi бейдж - i ..1енп1фiкюор. зах11ще 111111 печаткою Всеукра'iнського 

б.1аго.1iйного фонду «Серце до серця» : iндивiдуальний 1-101\lep iдентифiкатора 

бу..1е сп iвпадати з такю1 як на скриньцi (урна для збору коштiв). до яко'i вiд 

перехожих зб11рати i\ 1е грошi ,:tан,111 волонтер. Волонтери ;-,1апшуть також 

11ак: 1е11к1н.:ер..1ечка . якi нак.-1е1онтю1уть yci.\l. хто к11..1;_п1н1е кошн1 до с кр11ны,11 . 

шо с11р11ялше кpaшiii вi :5) a:1i"Jaui·1 кi. 1 1, 1,остi 11еба iiдужих лю_:_1е 11 та створюватю1е 

нiдпов iдну святкову авюсферу i довiру. 

Також. акuiя мае вiдбутися в ycix загальноосвiтнiх. позашк.iл ьних . 

професiйно-технiчних. виших навчал ьних закладах у перiод з I кв iтня по 1 

чер1Зня 2022 року. В них за1-с1ада.\ повин11i бути встанов.1е11i скри111, ю1 . визнач енi 

вiдпов i,Jюьнi особ 11 Ja ·1\ зберiгш-111я . Акuiя ,, 1-1ав,1 а. 1ь1-111 х ·1ак.1а.1ах 

в i .:1Gуватш.1еться J 111нрокю1 Jа.-,у,1е 1111ю1 у,11-1iвсы..:о·,· та с1у..::tснтсько'i \1оло,1 i. 

11с,Jа 1 ·огiв. виклада•1iн. бал,кiн тощо та ,10жс су 11роводжува111ся проведення.,1 

рi знощ1нiтних \1асов11х захо.1 i в - коннертiв. аукцiонiв. яр,,1арок. в1 1ставок. 

З .\lara111, ТОЩО. Тш..:о;к в 1ti .111i Лкнiя .\IОЖС: 11i .-16yвaТ1IC}I на Пi,JПрИО I СТI.Н1 .\. 

opraнi3auiяx та уста11овах pi '!1111.\ фор.\1 в. 1 ; 1 с11\!с 1·i. 

Ко1щерт та iншi 1ш1совi заход11 

У _:_iнi фiналу акцi ·1 - 1 червня 2022 року в районах. \1iстах областей 

Укр,йн 11. обласних uентрах Укра'iн и . \1icтi КиЕ·в i .,1ають вi: 1бутися святковi 

КО!-ЩС])ПI ·за : частю .J. IIПl'llf .\ j \IOllO.JiЖHII .\ творч 11х ко.1ек-, и вiв. Щ)'I IICТII 11а HII.\ 

в 11ступа 111 .,1ут 1 , 6сзкоштонно. 1uоб 1юка·н1т11 свою 11 i.1тр1 1 .\lку А кнi ·1·. Ко11нерт - 1 1с 

своср 1-1 11 а по.1я ка д.1я кожного. хто Т11\1 ч11 iнш11 .\1 чнно.\1 прнсднався .'10 

блаrо.1i11ного Jбору коштiв за.1.1я ..:tопо ,,10п1 ..1 iтяJ\1 . Акuiя 2022 проводиться п iд 

п1сло\1 «По•1у11 свiт ! ». T0\IY крi\1 концер1;-' протяrо\ 1 дня вiдбуватю1уться . п1 кож. 

i11шi розважа; 1 ьнi захо,Jн_ як. напр11к.-1а.:t. аукнiонн . на котрнх ~южна Gy..1c 

11 р11_1\1а 111 1 а.1жс 111 Фо11 .1: . ко 11 к:,рс11. ·1 \lа1 ·, 11111н. ч ; 1 рафо 1111 -, а 11ar,1:t11. 11ю 

с11рш1 П l\1_\ 1·1, CH}I I к,1в i11 ,11 \HIL'фcpi llj)\! l!C. lCl lll>I ,\ к 1 ti·1· . 



Заохо•н~шш 1tiш1ыюстi в0Jю1псрiн A,cцi"i 

Bccyкpn"iнcь1<11ti 6лuгодiй11ий фо
н:t «Серце ло серня» УкраУн и щор

iч 11 0 з 

метто заохочен1-1я дiяльностi во.~ю11терiв та роз1.1_1ире1-11-1ю ·i"x св iтогляду 

орга 1-1iзову€ у сiчнi та ли пнi-серпнi поУздки 1-1айкращих волонтер iu та 

органiзаторiв АкцiУ до кра"i1-1 Е:'вропи, зокрема Польщi. Нiмеччи1-1
и. Угорщ111-111. 

АвстрiУ. Чех iУ. Угорщини. Словач чини. 

111 Розрахунок A1щi"i 

Пiдраху,юк зiбраних кош
тiв 

Проведения акцiУ у навчальних закладах (школи, вузи. позашкiль 11! 

заклади). на пiдприсмствах 
i установах маЕ· закiнчитися I червня 2022 року . l-k 1 

кошти зiбранi пiд час акц
iУ мnють бутн перерnхова1-1i

 у повнiй сум i на рс1ху 1101< 

фонду через вiддiлен1-1я «Пр
нватбш-11<>>. « Кредоба1-11<» або

 iншого банку . 

Фiнал акцi'i в iдбуватиметься I червня 2022 року у всiх районах i мiстах 

УкраУни. пiд час якого чи
сленнi во;юнтерн збиратимуть на в

улицях УкраУни 

кошти. До кiнця дня 2 червю~ 2022 року всi кошти r-,,1 ают1, бути перерахованi на 

ра .. ,у 11ок фо1 щу . 

У 1.:i з iбранi 11 ; t11i А к цi·1· 1,01111·11 Ci:, :t:, 1 1, 11 1..'рl..'рахов,111 i 11 а uш 11, i в1.:1,ки й рах~ 1-101, 

фонду i загальна су ,\/а бу,1е 011p11:110:t11c11 a у ЗМ I . 

Ко11трот, зiбра1шх коштi
н 

Контроль над з iбраними коштами здiйс1-1юuатимел,ся ск1 111кшюю 

Нагшщовою Радою. а також
 вiJt1ювiщ111 i\ 111 органами державно"~' ш1ад и. Пс111-111i1 

ко11тро.1 1, також може ·щ i йс11ювал 1 коже11 6ажаю•11111. На i1 перн l..'т-сторi1щ i Фlн1ду 

(vv vv ,-v. scп.:cc!oscп:a .com.Lta ) булс подана зш ·ал~, 11а сума i роJ·щ: 11е11ш1 я1< no 11 a 

витрачапъся для закупiвл i спецiал~,1юго медоблалнан
ня. 

IV Меди•ше обладшшш1 - дип1•шм лiкуuальним заклад
ам 

Заку11iвли т;~ 11срсщ1•1а 1,н•ли•11101 ·0 общщш111ш1 

Заку 11i ш1я .'v1едич1ю1 ·0 обла/t11ш 111}1 ·з: tiйс11ювап1 1-. 1 l..'п,ся Ja 11р 111-1ц 11 1 ю,, 1 

с11iпвiд1-ю111ення цi11а/н кiсл, . J liю1pc1,1ш l'ала Всl..'укра·~"11с1,когu блнголi й 1 юго фо111 tу 

«Cepue ~? сершr». до скл аду }lкo·i' вход 11тиi\ 1ут1, пров iд11i спенiал iстн 13 галуз i 

1.:урдолоп1 та оториноларинголо
гiУ оберутъ 11айкраш. i пропозицiУ щодо закупinл i 

М_:дИЧI-/ОГО обладнання для надання як iс1ю·1· MCДll'I IIO'i° ..101Юi\lOl ' I/. Mcд l·l'IIIC 

оо~ а~нання п~редаватиметы.:я у .:н1п1 • 1i ; 1 i карн i в 0G;н1сл1х Укра·1·111 1 у порн:1ку. 

в11з11,1че1-ю,1у Л1карс1,кою Ра,.:.юю. 

Ко11троль за мсди•11111м облаю~а11ш1м 

, , За обла~1_ 1~11:111я r-. 1. придбаним ~сеукра·iнсью,1,,1 благодii1 11 и 1, 1 фондОI\I «Ссрщ~ 

-'1~ . 1.х111tя >~_- з, t1н1.:111ш1с1тю1еться рп1~о nскторн111·1 ко1 1тро: 11, ·з боку Фо 11_1, - . 

l l :нш1;~>во 1 Рад11 та 11ерtт'lа .,1 ентонш-н1ii ek· 11юcepc,:t11 iii ко1 прол t, гpor-. ;a . t}III ·ti ·i" 11 

ЯНIХ ()t)СЛ \ТОВ)1ВсlПIМ)1ТЬl.:Я 1-1 а заз , 
, . -

Б _, < н,~че~-юr-. ,у мед1 1• 1 но1,1у обладнан н i обов ·юконо 

( 
ЕЗКОШ ГОВНО! В uьому допоr-.1 агатиi\1е офiцii1н а iнтернет - сторiнка Фонд)~ 

,v,.v ,,1 . sercetioseгca сот Lia) де н р ~ · б --

. • , .. , · . · , еrстр1 можна уде зна 11тн вичсрпну i нфор,,шцiю 

ЩО,JО K0,1\/-IOJ O,tJll-lllltl щ:,111ч1юго o(i1a;_J.ll<lHll}I. ·3аку п.r1е11 0У Фo11: t O .\I . тобто !\ ll (JlL' 

·-··--



розташу ваню1. LLiн11 тоща. На кожно\lу 06;щд1-1а1-11-1i . що передано у користувс11-1ня 
до лiкарнi I\Ia( бути налiплено символ акцi'i - чср1.юне сердечко з ш1ш1со~, «Cepuc 
до серця» . 

Рахунок для благодiйних внескiв: 

АТ КБ «Пр11ватба1-1к»: 
IBAN UA 17 305299 000002600~043604327, Е'ДРПОУ 34354227 

ПАТ «Кредобаню> 
IBAN UA 39 3253650000002600501306399. Е' ДРПОУ 34354227 

Найменування платежу : «Благодiйний внесок для 
областi (мiста)». 

Голов.а Прав.лiшш Я11а Сидор 

назва 


