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Положення  

про «Центр «Фома»»  

Релігійної громади святого мученика Гавриїла Білостоцького 

Харківської  єпархії Української Православної Церкви  

  

1. Центр «Фома» Релігійної громади святого мученика Гавриїла Білостоцького 

Харківської  єпархії Української Православної Церкви (далі - Центр) є структурною 

частиною Релігійної громади святого мученика Гавриїла Білостоцького (далі – 

Релігійна громада).  

2. Центр утворено з метою поширення духовно-просвітницької діяльності Харківської 

єпархії УПЦ за підтримки Свято-Покровського чоловічого монастиря у його 

приміщенні за адресом м. Харків, вул. Університетська, 10. 

3. Основними завданнями Центру є:  

3.1. сприяння суспільству у формуванні християнського світогляду в дусі 

взаєморозуміння, толерантності, поважного ставлення до свободи релігії або 

переконань інших людей;  

3.2. сприяння справам милосердя та добродійності;  

3.3. організація та проведення благодійних концертів, кінопоказів, суспільних 

акцій та інших заходів;  

3.4. співпраця з навчальними і виховними закладами;  

3.5. організація волонтерської діяльності;  

3.6. проведення акцій, бесід та лекцій спрямованих на захист материнства  та 

сімейних цінностей;  

3.7. соціальна робота у лікарнях, сиротинцях та будинку престарілих; 

3.8. видавництво літератури релігійного характеру; 

3.9. проведення вступних бесід до церковних Таїнств; 

3.10. підтримка навчальних, тренінгових та інших проектів, що не суперечать 

правилам і традиціям Православної Церкви;  

3.11. сприяння спілкуванню та співпраці шляхом надання приміщення для 

коворкінгу та культурних заходів; 

3.12. звершення іншої діяльності, яка відповідає правилам і традиціям 

Православної Церкви та не суперечить чинному законодавству.             

4. Для здійснення діяльності Центр використовує майно та кошти Релігійної громади. 

5. Виконуючи свої завдання Центр пропонує громадянам та організаціям надати 

Релігійній громаді цільову благодійну допомогу, що буде спрямована на подальший 

розвиток діяльності Центру. 
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6. Суми, що вказані на сайті www.foma.kharkov.ua або у приміщенні центру, є 

відображенням бажаного розміру цільової благодійної допомоги, яку Центр просить 

надати Релігійній громаді. 

7. Цільова благодійна допомога Центру використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети та завдань, визначених 

в цьому положенні. 

8. Центр не має право розподіляти отриманні доходи (прибутки, пожертвування) або 

їх частини серед працівників та волонтерів Центру крім оплати їхньої праці та 

нарахування єдиного соціального внеску. 

9. Контроль за діяльністю Центру, в тому числі за користуванням, володінням і 

розпорядженням майна, здійснюється Парафіяльною Радою Релігійної громади.  

10. В разі припинення діяльності Центру все майно та кошти Центру залишаються у 

розпорядженні Релігійної громади.  

  

  Голова Релігійної громади 

  Воскобойніков Ф. В. 

 

  Реквізити: 

Релігійна громада святого 

мученика Гавриїла Білостоцького 

Харківьскої єпархії УПЦ, 

код ЕДРПОУ 36816816, 

IBAN UA 553515330000026008060381843. 

телефон +380 67 392 10 98 

http://www.foma.kharkov.ua/

