Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви
Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (Оферта)
спрямована на невизначене коло фізичних осіб (Благодійник) та є публічною
пропозицією
БЛАГОДІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
“БЛАГОДІЙНИЙ
ФОНД
“МОНОФОНД” (Фонду), в особі Виконавчого Директора Китайгори Олександра
Вікторовича, який діє на підставі Статуту, укласти договір щодо надання
благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:
Оферта набуває чинності з дня розміщення її на Сайтах Фонду в мережі
Інтернет за адресою: monofond.org.
Оферта діє безстроково. Фонд має право скасувати Оферту в будь-який
час без пояснення причин. У Оферту можуть бути внесені зміни і доповнення, які
вступають в силу з дня їх розміщення на Сайті Фонду.
Предмет договору
Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача
Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення
благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Фонду, в тому числі
переказ коштів іншим благодійним організаціям України. Благодійник
самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви, а
також дає згоду на перерозподіл/використання пожертви в інших проектах,
якщо збір коштів закритий або не актуальний. Виконання сторонами цього
Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із
сторін.
Акцепт договору
Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден з усіма умовами
Оферти та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення
цілей, передбачених Статутом Фонду, з яким він може ознайомитися на Сайту
Фонду. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та
згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів,
підтверджує право Фонду використати частину Благодійної пожертви на
покриття комісії від переказу коштів Фонду, а також погоджується, що пожертва
не може бути повернена Благодійнику.
Сторони погоджуються, що з моменту акцепту Оферти, цей Договір є
укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642
Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну
діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після
здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого
документа не тягне за собою недійсність цього Договору

Оферта може бути акцептована Благодійником будь-яким з наступних
способів: шляхом перерахування Донором коштів на користь Фонду платіжним
дорученням за реквізитами, вказаними в Оферті, із зазначенням “пожертвування
на статутну діяльність” або “пожертвування на реалізацію Благодійної програми
“Гривня в день”, в рядку: “призначення платежу”, а також з використанням
платіжних терміналів, пластикових карт, електронних платіжних систем і інших
засобів і систем, що дозволяють Благодійнику перерахувати Фонду кошти.
Датою акцепту оферти і, відповідно, датою укладення Договору є дата
надходження грошових коштів від Благодійника на розрахунковий рахунок
Фонду.
Права Благодійника
Благодійник має право здійснювати контроль за використанням Фондом
Благодійної пожертви за цільовим призначенням.
Права та обов’язки Фонду
Фонд має право:
- отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до
предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
- за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної
пожертви;
- використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні
витрати Фонду у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України
«Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Фонд зобов’язаний:
- використовувати отримані пожертви для досягнення цілей,
передбачених Статутом Фонду.
- щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання
Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті:
monofond.org;
Доступ до інформації Фонду.
Фінансова звітність Фонду оприлюднюється шляхом розміщення на сайті
Фонду: monofond.org.
Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за
перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.
Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він
ознайомлений із Згодою на обробку персональних даних та надає свою згоду на
збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому
чинним законодавством України.

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на
сайті Фонду та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може
бути використана Фондом для направлення листів та повідомлень, в тому числі в
електронному вигляді. При цьому, Фонд зобов’язується не надавати інформацію
про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо
передбачених законодавством України.
Реквізити Фонду
Благодійна організація “Благодійний фонд "Монофонд"
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