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1. ЗАГ АЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. БЛАГОДIЙНА ОРГАIПЗАЦIЯ «БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД «МIЙ ДIМ 
- УКР АIНА» (далi за тестом - «Фонд») е благодiйною органiзацiею, створеною 
фiзичною особою у виглядi благодiйного фонду. 

1.2. Найменування Фонду: 
1.2.1 повне украiнською мовою - БЛАГОДIЙВА ОРГ АШЗАЦIЯ 

«БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД «МIЙ ДIМ- УКР АIНА» 
1.2.2. скорочене украiнською мовою: БО «БФ «МIЙ Д1М - УКР Аiн.А» 
1.2.3 повне англiйською мовою: «МУ НОМЕ IS UКRAINE)> 

CНARITAВLE FOUNDATION 
1.2.4 скорочене найменування англiйською мовою «МУ НОМЕ IS 

UКRAINE)) C.F. 
1.3. Фонд е благодiйною недержавною неприбутковою органiзацiею. Фонд 

набувае статусу неприбутковоi органiзацii у порядку, визначеному чинним 
законодавством Украiни. 

1.4. Фонд у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею Украiни, Законом 
Украiни «Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацii», iншими 
нормативно-правовими актами, а також цим Статутом та внутрiшнiми 
документами Фонду. 

1.5. Фонд е юридичною особою з моменту його державноi реестрацii в 
установленому чинним законодавством порядку, мае самостiйний баланс, вiд 
власного iменi набувае особистi майновi та немайновi права, несе обо в' язки, 
укладае угоди з юридичними та фiзичними особами (резидентами та/або 
нерезидентами Украiни), мiжнародними органiзацiями, iншими об'еднаннями 
чи органiзацiями, що не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству, а 
також може виступати у якостi позивача та вiдповiдача в судових органах. 

1.6. Фонд здiйсюое свою благодiйну дiяльнiсть на засадах законностi, 
повноi прозоростi, вiдкритостi, гуманностi, спiльностi iнтересiв та рiвностi прав 
учасникiв, гласностi, добровiльностi та самоврядування. 

1.7. Держава та П органи не вiдповiдають по зобов'язанням Фонду, як i 
Фонд не вiдповiдае по зобов'язанням держави та П органiв. 

1.8. Фонд може у встановленому порядку вiдкривати передбаченi чинним 
законодавством рахунки в банкiвських установах Украiни та за П межами (в 
тому числi валютнi). Фонд мае круглу печатку зi своiм найменуванням, 
штампи, фiрмовi бланки, власну символiку та iнmi атрибути, необхiднi для 
здiйснення дiяльностi, визначеноi цим Статутом. 

1 . 9. Фонд не мае обмежень у територii та мiсцi здiйснення власноi 
благодiйноi дiяльностi. Сфери, вид, мiсце ( територiю ), строки i бенефiцiарiв 
благодiйноi дiяльностi Фонду можуть визначатися в установчих документах, у 
благодiйних програмах та iнших рiшеннях органiв управлiння Фонду. 

1.1 О. Засновником Фонду е дiездатна фiзична особа, що прийняла рiшення 
про його заснування. Учасниками Фонду е його засновник та iнmi учасники, якi 
в установленому Статутом порядку набули право участi в Фондi пiсля його 
заснування. 



2. ЦIЛI ТА СФЕРИ БЛАГОДIЙНОi ДIЯЛЬНОСП 
2.1 Цiллю дiяльностi Фонду е надаIПIЯ допомоги для сприяння 

законним iнтересам бенефiцiарiв у сферах благодiйно1 дiяльностi, визначених 
цим Статутом, а також розвиток i пiдтримка цих сфер у суспiльних iнтересах. 

2.2 Сферами дiяльностi Фонду, в межах чинного законодавства 
УкраУни, е: 

1) 
2) 
3) 

ОСВlта; 

охорона здоров' я; 
. . 

еколопя, охорона довюлля та захист тварин; 

4) запобiгання природним i техногенним катастрофам та лiквiдацiя Ух 
наслiдкiв, допомога постраждалим внаслiдок катастроф, збройних конфлiктiв i 
нещасних випадкiв, а також бiженцям та особам, якi перебувають у складних 
життевих обставинах; 

5) опiка i пiклувания, законне представництво та правова допомога; 
6) соцiальний захист, соцiальне забезпечения, соцiальнi послуги 1 

подолания бiдностi; 

7) культура та мистецтво, охорона культурно~ спадщини; 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 

наука i науковi дослiдження; 
спорт i фiзична культура; 
права людини i громадянина та основоположнi свободи; 
розвиток територiальних громад; 

розвиток мiжнародно1 спiвпрацi УкраУни; 

13) стимулювания економiчного росту i розвитку економiки УкраУни та i'Y 
окремих регiонiв та пiдвищения конкурентоспроможностi УкраУни; 

14) спрИЯIПIЯ здiйсненню державних, регiональних, мiсцевих та 

мiжнародних програм, спрямованих на полiпшения соцiально-економiчного 
становища в Укра1нi; 

15) сприяния обороноздатностi та мобiлiзацiйнiй готовностi кра1ни, 
захисту населения у надзвичайних ситуацiях мирного i военного стану. 

2.3. Головною цiллю дiяльностi Фонду r падания благодiйноi допомоги 
особам, що постраждали внаслiдок збройноi arpecii та бойових дiй на 
територii Украiви та якi втратили житло, або житло яких отримали 

пошкодження, зокрема: падания продовольчо1 та непродовольчо1 благодiйноУ 

допомоги особам похилого вiку, багатодiтним сiм'ям, сiм'ям, що втратили 
годувалъника, особам з iнвалiднiспо, iншим фiзичним та/або юридичним особам, 

у тому числi закладам (держаним, комунальним, приватним), юридичним 

особам приватного чи публiчного права, релiгiйним органiзацiям - у примiщеннi 
яких проживаютъ такi особи, з метою вiдновлеIПIЯ житла та/або покращення 

житлових умов постраждалих осiб, захист прав осiб, якi опинилися у скрутних 

життевих обставинах та маютъ втрачене або пошкоджене внаслiдок бойових дiй 

житло, запобiгання мiграцiУ населения, а також розвиток патронажу, 

волонтерства та наставництва щодо таких осiб, сприяния полiпшенню 

законодавства, що регулюе благодiйну дiялънiстъ в Украшi та створення 

сприятливих умов та сприятливоУ державно~ полiтики для благодiйництва, 

сприяння пропагуванню iдей благочинностi та iнформування громадськостi про 
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дiяльнiсть меценатiв, благодiйникiв, благодiйних органiзацiй 1 програм та 
можливостей здiйснения благодiйноi дiяльностi в Украiнi. 

2.4. Здiйснения Фондом благодiйноi дiяльностi у формi надания 
конкретних послуг (виконания робiт), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацii 
або лiцензуванню, допускаеться пiсля такоi сертифiкацii або шцензувания в 
порядку, установленому чинним законодавством Украiни. 

2.5. Види здiйснення благодiйноi дiяльностi Фондом: 
2.5.1. безоплатна передача у власнiсть бенефiцiарiв коштiв, iншого майна, а 

також безоплатне вiдступления бенефiцiарам майнових прав; 

2.5.2. безоплатна передача бенефiцiарам права користування та iнших 
речових прав на майно i майновi права; 

2.5.3. безоплатна передача бенефiцiарам доходiв вiд майна i майнових прав; 
2.5.4. безоплатне надания послуг та-/або виконания · робiт на користь 

бенефiцiарiв; 

2.5.5. благодiйна спiльна дiяльнiсть та виконання iнших контрактiв 
(договорiв) про благодiйну дiяльнiсть; 

2.5.6. публiчний збiр благодiйних пожертв; 
2.5.7. управлiння благодiйними ендавментами; 
2.5.8. виконання заповiтiв, заповiдальних вiдказiв i спадкових договорiв для 

благодiйноi дiяльностi; 

2.5.9. проведения благодiйних аукцiонiв, негрошових лотерей, конкурсiв та 
iнших благодiйних заходiв, не заборонених законом. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ 
3 .1. Для реалiзацii мети та цiлей благодiйноi дiяльностi, визначеноi цим 

Статутом, Фонд мае право: 

3 .1.1. надавати прюритет благодiйноi допомоги, фiнансовоi та 

нефiнансовоi пiдтримки, в тому числi надания соцiальноi продовольчоi та 
непродовольчоi допомоги, консультацiй, пiклувания незахищеним верствам 

населения, що постраждали внаслiдок збройноi aгpecii та бойових дiй, зокрема, 
але не виключно: особам похилого вiку, багатодiтним сiм'ям, сiм'ям, що 

втратили годувальника, особам з iнвалiднiстю, iншим фiзичним та/або 
юридичним особам, у тому числi закладам (держаним, комунальним, 
приватним), юридичним особам публiчного та приватного права, релiгiйним 
органiзацiям - у примiщеннi яких проживають такi особи, розвитку патронажу, 
волонтерства та наставництва, захисту прав людей, якi опинилися у скрутних 

життевих обставинах, мають втрачене або пошкоджене внаслiдок бойових дiй 
житло, вiдновленню та/або покращенню житлових умов, дiяльностi iз 

запобiгання мiграцii населения, тощо; 

3 .1.2. самостiйно вирiшувати питания про надання благодiйноi допомоги i'"i 
бенефiцiарам, використовувати цiльовi пожертвування, що надаються 

благодiйниками на реалiзацiю благодiйних програм згiдно з умовами цих 

пожертвувань, виконувати благодiйнi програми самостiйно або разом з iншими 

благодiйниками; 

3.1.3. самостiйно визначати форми, об'екти, суб'екти та обсяги благодiйноi' 
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допомоги; 

3.1.4. здiйснювати благодiйну дiяльнiсть спiльно з фiзичними та 
юридичними особами на засадах, визначених чинним законодавством Украiни; 

3.1.5. обмiнюватися iнформацiею, знаниями та досвiдом щодо здiйснення 
благодiйнiй дiяльностi, а також фахiвцями та спецiалiстами Фонду з 
вiдповiдними благодiйними органiзацiями як Украiни, так i зарубiжних краiн; 

3.1.6. реалiзовувати власнi цiльовi та комплекснi благодiйнi програми, 
пiдтримувати програми iнших благодiйних органiзацiй, що не суперечать 
статутним цiлям та завданням Фонду; 

3 .1. 7. органiзовувати збiр благодiйних пожертвувань та внескiв у 
грошовiй та негрощовiй формах вiд фiзичних та юридичних осiб (резидентiв 
та нерезидентiв ), iноземних держав, у станов, мiжнародних органiзацiй; 

3.1.8. вiдкривати рахунки (у нацiональнiй та iноземнiй валютах) в установах 
банкiв, мати депозитнi вклади в установах банкiв вiдповiдно до чинного 
законодавства, мати самостiйний баланс; 

3.1.9. проводити благодiйнi лотереi, благодiйнi кампанii по збору 
благодiйних пожертвувань, благодiйнi масовi заходи, благодiйнi аукцiони; 

3 .1.1 О. вiдвiдування працiвниками Фонду мiжнародних та украiнських 
форумiв, семiнарiв, майстер-класiв, навчальних програм i т.п., з метою 
покращення дiяльностi Фонду та/або для забезпечення його статутноi 
ДIЯЛЬНОСТI; 

3 .1.11. засновувати юридичнi особи для досягнення цiлей, визначених цим 
Статутом; 

3.1.12. надавати допомогу для органiзацii та фiнансування видавничоi 
дiяльностi з благодiйництва та питань дiяльностi Фонду, засновувати засоби 
масов01 iнформацii, видання iнформацiйних бюлетенiв, публiкацiй та 
навчальних матер1ал1в; 

3 .1.13. займатися видавничою дiяльнiстю без мети отримання прибутку; 
3.1.14. володiти рухомим i нерухомим майном, коштами, цiнними 

паперами тощо, мати майновi та немайновi права у встановленому чинним 
законодавством порядку; 

3 .1.15. взаемодiяти та укладати у встановленому законом порядку з 
благодiйниками, украiнськими та iноземними юридичними та фiзичними 
особами, органами державноi влади та мiсцевого самоврядуваirnя угоди, що не 
суперечать статутнiй дiяльностi Фонду; 

3.1.16. створювати вiдокремленi пiдроздiли Фонду (фiлii та 
представництва), вiддiлення, бути засновником та/або учасником iнmих 
неприбуткових органiзацiй, в тому числi мiжнародних, навчальних центрiв, а 
також спiлок, асоцiацiй, уставов, iнших добровiльних об' еднань, що сприяють 
виконанню статутних завдань Фонду, сплачувати пожертви за участь у них, 
здiйснювати спiльну благодiйну дiяльнiсть; 

3 .1.17. надавати благодiйну допомогу неприбутковим органiзацiям, що 
беруть участь у виконаннi благодiйних програм, пов'язаних iз цiлями Фонду; 

3.1.18. мати власну символiку, яка пiдлягае державнiй реестрацii у 
порядку, визначеному чинним законодавством для реестрацii символiки 
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благодiйноi органiзацii; . . .,, . 
3.1.19. популяризувати свое iм'я (найменування), симвошку, благодшн~ 

програми, веб-сторiнку у мережi iнтернет, соцiальних мережах, засобах масово1 
iнформацii, тощо; . ... 

3.1.20. виступати iнiцiатором та/або брати участь в оргаюзацн _та 
проведеннi форумiв, конференцiй, семiнарi~ i пр~свiтницьких заходm, 
дослiджень, консультацiй, пов'язаних з метою д~яль~о~Тl _Фонду, запро1;11Ува~и 
до Украi'ни укра1нських та/або iноземних спец1ал~спв та прац1вниюв 
благодiйних i громадських установ та органiзацiй; 

3 .1.21. бути одержувачем та набувачем гуманiтарно1 допомоm; 
3.1.22. сприяти органiзацiI благодiйних конкурсiв, аукцiонiв, негрошових 

лотерей та благодiйних заходiв i брати у них участь у встановленому 

законодавством порядку; 

3 .1.23. здiйсmовати господарську дiяльнiсть без мети одержання прибутку, 
що сприятиме досягненню статутних цiлей Фонду; 

3.1.24. iншi правазгiдно з чинним законодавством. 
32. Вiдповiдно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд мае 

обов'язки: 
3.2.1. забезпечувати виконання сво1х статутних завдань; 
3.2.2. забезпечувати вiльний доступ до своiх звiтiв, документiв про 

господарську та фiнансову дiяльнiсть у порядку, передбаченому чинним 
законодавством Укра1ни; 

3.2.3. iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством Укра1ни. 

4. УЧАСНИКИ ФОНДУ. УМОВИ I ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДО 
СКЛАДУ УЧАСНИКIВ ФОНДУ, ВИКЛЮЧЕНЯЯ З НЬОГО. ПРАВА ТА 

ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКIВ ФОНДУ. 
4.1. Учасниками Фонду можуть бути дiездатнi громадяни Украi'ни, 

iноземнi громадяни, особи без громадянства, якi досягли 18 ро:кiв або мають 
необхiдний обсяг дiездатностi вiдповiдно до законодавства, а також юридичнi 
особи приватного права, якi визнають програмнi принципи та Статут Фонду, 
сплачують вступнi та iншi внески, виконують рiшення органiв управлiння 
Фонду, приймають участь у його дiяльностi та сприяють досяmенню ним цiлей, 

визначених цим Статутом. 
4.2. Не можуть бути учасниками Фонду органи державно~ влади та 

органи мiсцевого самоврядування, а також iншi юридичнi особи публiчного 

права. 

4.3. Засновники Фонду та члени органiв управлiння Фонду е його 

учасниками автоматично, без необхiдностi подання такими особами письмових 

звернень щодо прийому 1х до складу учасникiв Фонду та затвердження такого 

питания Правлiнням Фонду. 

4.4. Прийом та виключення зi складу учасни:кiв Фонду проводиться у 

порядку, визначеному цим Статутом, на пiдставi добровiльного волевиявлення 

особи . у формi письмового звернення, за рiшенням Правлiння Фонду, 
погодженим Наглядовою радою Фонду (у разi ii' створення). Правлiння Фонду 
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мае право вiдмовити будь-якiй особi у прийомi до складу учасникiв Фонду, не 

поясmоючи причини такого р1шення. 

До моменту створення НаглядовоI ради Фонду, рiшення про прийняття 

та/або виключення учасника зi складу Фонду, а також рiшення про 

встановлення розмiру внескiв, приймаються Загальними зборами учасникiв 

Фонду. Рiшення щодо прийому та/або виключення зi складу учасникiв Фонду 

приймаються у будь-який час, з метою виконання мети та цiлi благодiйно1 

дiяльностi Фонду. 

4.5. Учасники Фонду сплачують вступний та членськi внески у розмiрi, 

встановленому Загальними зборами Фонду. 

4.6. Змiни або доповнення до Статуту у зв'язку з прийняттям осiб до 

складу учасникiв Фонду чи вибуттям осiб зi складу Фонду не вносяться. 

4.7. Голова Правлiння Фонду веде Реестр учасникiв Фонду. Факт участi 

у Фондi фiксуеться в Реестрi учасникiв Фонду. 

4.8. Правлiння Фонду, за погодженням з Наглядовою радою, може 

прийняти рiшення про прийняття до складу учасникiв Фонду за умови, якщо 

вiдповiдна особа: 

1) визнае положения установчих документiв Фонду; 
2) визнае мету дiяльностi та завдання Фонду; 
3) сприятиме дiяльностi Фонду. 

4.9. Учасники Фонду - юридичнi особи - реашзують свш права 1 
обов'язки через своiх представникiв. 

4.10. Учасник Фонду, який сво1ми дiями перешкоджае статутнiй 

дiяльностi Фонду, може бути виключений без згоди на це такого учасника, за 

рiшенням Правлiння Фонду, погодженим з Наглядовою радою ( у разi Гi 

утворення ). 
4.11. Рiшення про виключення учасника з Фонду (крiм рiшення про 

виключення засновникiв Фонду) приймаються простою бiльшiстю голосiв осiб, 

якi присутнi на засiданнi або зборах. При цьому особа, що виключаеться з 

учасникiв Фонду, участi в голосуваннi не бере. 

Засновник Фонду може не може бути виключений зi складу учасникiв Фонду 
без його письмовоi" згоди на це. 

4.12. Участь у Фондi може бути припинено за рiшенням Правлiння, 

погодженим Наглядовою радою (крiм рiшення про виключення засновникiв 

Фонду), без згоди учасника, що виключаеться, в наступних випадках: 

1) при недотриманнi учасником статутних вимог Фонду, етичного 

кодексу Фонду; 

2) при несплатi вiдповiдних внескiв в порядку, встановленому 

Загальними зборами Фонду; 

3) вчинення дiй, якi дискредитують Фонд, завдають шкоди його 

репутацi1 або iнтересам благодiйникiв чи набувачiв благодiйно1 допомоm; 

4) вчинення iнших дiй, якi суперечать програмним принципам, 

внутрiшнiм та статутним документам Фонду; 

5) перерва в наданнi благодiйно1 допомоги тривалiстю два роки i 
бiльше; 
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6) не участь в дiяльностi Фонду протягом дванадцяти послiдовних 
календарних мiсяцiв i бiльше; 

7) вчиненнi дiй, якi Загальнi збори Фонду визнають несумiсними iз 
цiлями Фонду; 

8) офiцiйного повiдомлення про припинення учасника як юридичноi 
особи ( його лiквiдацiю) або визнання такоi особи банкрутом; 

9) у разi визнання недiездатностi, смертi фiзичноi особи або визнання 
ii безвiсти зниклою; 

10) накладення на учасника Фонду в порядку, визначеному 
законодавством, спецiальних санкцiй чи обмежувальних заходiв. 

4.13. В разi виходу (виключення) iз Фонду його учасника вiдповiднi 
внески, сплаченi таким учасником Фонду, не повертаються. 

4.14. Учасник Фонду мае право у будь-який час вийти з нього, письмово 
попередивши про це Голову Правлiння Фонду за 30 календарних днiв до дня 
свого виходу. 

4.15. Учасники Фонду мають право: 
4.15.1. брати участь у всiх заходах, якi проводить Фонд; 
4.15 .2. обирати i бути обраним до членiв Правлiння Фонду або Наглядовоi 

ради Фонду; 

4.15.3. використовувати iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали та розробки 
Фонду; 

4.15 .4. вносити до ycix органiв Фонду пропозицii з питань, що пов'язанi з 
дiяльнiстю Фонду; 

4.15.5. розробляти та реалiзовувати в рамках благодiйноi дiяльностi Фонду 
благодiйнi програми Фонду; 

4.15.6. створювати персональнi професiйнi, творчi, освiтнi центри, 

майстернi, майстер-класи, тощо, для реалiзацii цiлей та завдань Фонду; 

4.15. 7. виносити на розгляд пропозицii та зауваження щодо роботи Фонду; 
4.15.8. брати участь у пiдготовцi i обговореннi рiшень та планiв роботи 

Фонду; 
4.15.9. звертатися iз запитами до Правлiння Фонду, Наглядовоi ради 

Фонду, та одержувати на них вщповщ1; 

4.15.10. отримувати повну i вичерпну iнформацiю з питань дiяльностi 

Фонду; 
4.15 .11. звертатися до Фонду для захисту своiх прав та iнтересiв; 
4.15.12. скликати, в разi потреби, Загальнi збори учасникiв Фонду, 

враховуючи умови цього Статуту щодо порядку скликания Загальних зборiв; 
4.15 .13. користуватись iншими правами, передбаченими цим Статутом. 

4.16. Учасники Фонду зобов'язанi: 
4.16.1. виконувати вимоги та дотримуватися положень цього Статуту, 

виконувати рiшення органiв управлiння Фонду i всебiчно сприяти його 

статутнiй дiяльностi; 
4.16.2. брати безпосередню участь у дiяльн?стi Фо~ У формах, 

передбачених цим Статутом та рiшеннями оргаюв управшння Фонду, в 
реалiзацii його статутних цiлей та завдань; 
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4.16.3. брати участь у заходах, що проводяться Фондом; 
4.16.4. виконувати доручення, покладенi на них Фондом; 
4.16.5. сприяти розширенmо зв'язкiв та розповсюдженюо iнформацi"i про 

дiяльнiсть Фонду; 
4.16.6. пропагувати цiлi та мету дiяльностi Фонду серед потенцiйних 

благодiйникiв з метою залучення фiнансових засобiв; 
4.16. 7. надавати Фонду iнформацiю, необхiдну для його дiяльностi; 
4.16.8. сплачувати вступнi та всi вiдповiднi внески, розмiр 1 порядок 

сплати яких визначаються за рiшенням Загальних зборiв; 
4.16.9. дотримуватись положень Етичного кодексу Фонду; 
4.16.1 О. виконувати iншi обов'язки, передбаченi цим Статутом. 
4.17. Учасники Фонду мають рiвнi права та обов' язки. 

5. ОРГАНИУПРАВЛIНВЯФОНДОМ 
5 .1. Вищим органом управлiння Фонду е Загальнi збори учасникiв ( далi 

- Загальнi збори). 

5 .2. Поточне управлiння Фоном та забезпечення фiнансово-
господарськоi дiяльностi здiйсюоеться Правлiнням Фонду та Головою Правлiння 
Фонду, який обирасrься Загальними зборами. 

5 .3. Контролюючi функцii здiйсюое Наглядова рада фонду (у разi 11 
створення ). 

5.4. Загалънi збори учасникiв Фонду 
5.4.1. Вищим органом управлiння Фонду е Загальнi збори учасникiв. 
5.4.2. Загальнi збори учасникiв скликаються за необхiднiсnо, та е 

правомочними у разi присутностi на них не менше як 50% загальноi кiлькостi 
учасникiв Фонду (ix представникiв ). Загальнi збори скликаються на вимогу 
Голови Правлiння Фонду, Правлiння Фонду, Голови наглядовоi ради Фонду, 
10% учасникiв Фонду (ix представникiв) або одного iз засновникiв Фонду. Дату, 
час та мiсце проведения Загальних зборiв визначае Правлiния Фонду. Загальнi 
збори не можуть бути призначенi на дату, пiзнiшу вiд 30 календарних днiв вiд 
дати надходження вiдповiдноi вимоги. 

5.4.3. Про дату i час проведения Загальних зборiв та порядок денний 
учасники Фонду повiдомляються Головою Правлiння не пiзнiше нiж за 10 
календарних днiв до дати проведения Загальних зборiв. У Загальних зборах 
мають право брати участь yci учасники Фонду. Повiдомления про проведения 
Загальних зборiв надсилаеться учасникам поштовим вiдправленням з описом 
вкладения або за допомогою електронного зв 'язку у формi електронного 
документа. У повiдомленнi про Загальнi збори учасникiв Фонду зазначаються 
дата, час, мiсце проведения, порядок денний. Якщо до порядку денного 
включено питания про внесения змiн до цього Статуту, до повiдомления 
додасrься проект запропонованих змiн. До порядку денного можуть бути 
внесенi будь-якi змiни за згодою всiх учасникiв Фонду, присутнiх на засiданнi. 
Голова Правлiния зобов'язаний надати учасникам Фонду можливiсть 
ознайомитися з документами та iнформацiею, необхiдними для розгляду питань 
порядку денного на Загальних зборах та забезпечуе належнi умови для 

9 



1 

ознайомления з такими документами та iнформацiею за мiсцезнаходженням 
Фонду у робочий час, якщо iнший порядок не передбачений цим Статутом. 

5.4.4. Загальнi збори учасникiв Фонду можуть прийняти рiшення з будь
якого питания без дотримання вимог, встановлених цим Статутом та 
законодавством щодо порядку скликания Загальних зборiв та щодо 

повiдомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всi учасники Фонду 
та вс1 вони надали згоду на розгляд таких питань. 

5.4.5. Учасники фонду мають право брати участь у Загальних зборах 
особисто або делеrувати своr повноважения шляхом призначення представникiв 
на пiдставi вiдповiдноr довiреностi на представництво iнтересiв. Представник 
учасника Фонду може бути постiйним або призначеним на певний строк. 
Учасник Фонду мае право будь-коли змiнити або вiдкликати свого 
пред ставника. 

5.4.6. Загальнi збори учасникiв передбачають спiлъну присутнiсть 
учасникiв Фонду в одному мiсцi для обговорення та голосування з питань 
порядку денного, або можуть проводитися у режимi вiдеоконференцiУ (повнiстю 

або змiшано ), що дозволяе бачити та чути всiх учасникiв Загальних зборiв 
одночасно. 

5.4.7. Iдентифiкацiя учасника (його представника) у Загалъних зборах у 
режимi вiдеоконференцiУ, а також присутнiх, здiйснюеться за допомогою 
можливих технiчних засобiв чи рiшень, наприклад, за допомогою 

iндивiдуального паролю доступу, фiксацiУ ходу загальних зборiв та резулътатiв 
голосування, наприклад, вiдеозапис або шляхом збереження електронних 

повiдомлень, формування електронного протоколу Загалъних зборiв. 
5.4.8. Рiшення з питань, не включених до порядку денного Загальних 

зборiв, приймаеться лише за умови, що у них беруть участь всi присутнi 

учасники Фонду, якi одностайно падали згоду на розгляд таких питань. 

Повноваження представника за довiренiстю щодо падания такоi згоди мають 
бути спецiально обумовленi довiренiстю. 

5.4.9. Загальнi збори учасникiв Фонду проводяться за мiсцезнаходженням 
Фонду, або за iншим мiсцезнаходженням, визначеним Правлiнням Фонду, за 

наявностi згоди на це учасникiв Фонду (письмова або мовчазна згода). 
Проведения Загальних зборiв за межами територii Украiни допускаеться лише 

за одностайною письмо вою згодою всiх учасникiв Фонду. 
5.4.10. Рiшения Загальних зборiв учасникiв Фонду приймаються вiдкритим 

голосуванням. Один учасник Фонду мае при голосуваннi один голос. 

Голосування з окремих питань може бути таемним. Рiшения про проведения 
таемного голосувания приймаеться за вiдповiдним рiшенням простою 

бiльшiстю голосiв присутнiх учасникiв на Загальних зборах. 
5.4.11. Рiшення про внесения змiн до цьоrо Статуту, рiшення про надання 

згоди на вчинення значних правочинiв, рiшения про реорганiзацiю чи лiквiдацiю 
Фонду, про обрання, зупинения чи припинения повноважень Голови Правлiния 
Фонду та/або Голови Наглядовоi ради Фонду, рiшення про набуття та 
припинения участi Фонду в iнших благодiйних органiзацiях або ix об' еднаннях 
( зокрема асоцiацiях, спiлках тощо ), рiшення про створення Фондом юридичних 
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осiб та затвердження ix установчих документiв, прийняття р1шення про 

лiквiдацiю та реорганiзацiю вiдповiдних юридичних осi
б - приймаються 

квалiфiкованою бiльшiстю не мент як у . 3/4 голосiв, присутнiх на Загальних 

зборах учасникiв Фонду. Рiшення з iнших питань приймаються простою 

(бiльше 50%) бiльшiстю голосiв учасникiв, присутнiх на Загальних зборах. 

5.4.12. Загальнi збори учасникiв мають право приймати рiшення з ycix 

питань дiяльностi Фонду, у тому числi i з тих, що переданi Загальними збор
ами 

до компетенцii iншого органу управлiння Фонду. 

5.4.13. Рiшення Загальних зборiв учасникiв Фонду оформлюеться 

Протоколом, який пiдписуе Голова та секретар Загальних збор
iв. 

5.4.14. Учасник Фонду може взяти участь у Загальних зборах шляхом 

надання свого волевиявлення щодо голосув
ання з питань порядку денного у 

письмовiй формi (заочне голосування). Справжнiсть пiдпису учасника на 

такому документi засвiдчуеться нотарiально або оформлюеться у виглядi 

електронного документа з використанням електронного цифрового пiдпису. 

Голос такого учасника Фонду зараховуеться до результатiв
 голосування з 

кожного окремого питания, якщо текст документа до
зволяе визначити його 

волю щодо безумовного голосування за чи проти вiдповiд
ного рiшения з 

питания порядку денного. Такий документ долучасrься до
 протоколу Загальних 

зборiв учасникiв Фонду та зберiгаеться разом iз ним. 

5.4.15. Рiшення Загальних зборiв учасникiв Фонду може бути прийнято
 

шляхом опитування, окрiм рiшень про внесения змiн до цьо
го Статуту, рiшень 

про призначення або обрання та зупинення повноваж
ень чи припинения 

повноважень (вiдкликания) членiв виконавчого органу та
 наглядово1 ради, 

рiшень про реорганiзацiю або лiквiдацiю Фонду, рiшен
ня про затвердження 

статутiв правонаступникiв Фонду, рiшення про виключения
 учасникiв з Фонду, 

рiшення про вiдчуження майна Фонду на суму, що стано
вить п'ятдесят i бiльше 

вiдсоткiв майна Фонду, рiшения про створення Фондом юридичних осiб та 

затвердження Ух установчих документiв. 

Iнiцiатором проведения опитувания може бути будь-який уча
сник Фонду. 

Iнiцiатор опитування надсилае всiм учасникам Фонду вiдпов
iдний запит з 

проектом рiшення iз запропонованого питания (питань). У такому запитi 

зазначаються адреса, на яку учасники мають надiслати с
вою вiдповiдь та 

прийнятi рiшення, i строк, протягом якого вони мають це зробити. Надси
лання 

учасникам запитiв може здiйснюватися як засобами пошто
вого зв 'язку ( з 

обо в' язковим додаванням опису поштового вкладення ), так iз застосу
ванням 

засобiв електронних комунiкацiй (наприклад, електронна пош
та чи будь-який 

iнпшй засiб електронно1 комунiкацii). 

у разi згоди iз запропонованим рiшенням, учасник Фонду пiдпи
суе проект 

рiшення та надсилае його iнiцiатору протягом 10 днiв з дня отримання запиту. 

Згода учасника Фонду з прийнятим рiшенням мае бути безумовною. 

Надсилання учасником згоди з прийнятим рiшенням може здiй
снюватися як 

засобами поштового зв 'язку ( з обо в' язковим додаванням опису поштового 

вкладення ), так iз застосуванням засобiв електронних комунiкацiй ( нап
риклад, 

електронна пошта чи будь-який iнший засiб електронно:i комунiкацii). 
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Справжнiсть пiдпису уча •v • 

ф сника на таюи згодi засвiдчуеться нотар1ально або ж така згода о ормтоеться · ' 
ф У вигляд1 електронного документа з використанням 

електронного ци рового пiдпису. 

Iнiцiатор опитування зобов' v v • • v . язании викласти прииняте р1шения в письмовш форм~ додати до нього ... · · . ' копн в1дповщей ycix учасникiв Фонду та надiслати його 
вс1м учасникам Фонду в • • 

10 
. порядку, встановленому для над~слания запит1в, 

протяго~ дюв з дати завершения строку на прийняття ним вiдповiдей вiд 
учасниюв Фонду. 

. Iнiцiатор 0пи:1)'~ання передае Головi Правлiння Фонду пiдписанi письмовi 
р1шення, отримаш вщ учасникiв Фонду, що скрiпmоються, зберiгаються разом 
та набувають статусу протоколу. Рiшения, прийняте шляхом опитувания, також 
м~же бути оформлено У виглядi единого письмового документа, пiдписаного 
вс1ма учасниками Фонду. 

Вiдповiдi, отриманi пiсля закiнчения встановленого строку, або такi, змiст 
~~ не дае змоги встановити волевиявления учасника Фонду щодо порушеного 
ш1ц~атором питания, не враховуються пiд час пiдрахунку результатiв 
голосування з такого питания. 

Рiшення вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосували всi учасники 
Фонду. Датою прийняття рiшення шляхом опитування вважаеться останнiй 
день строку, протягом яко го учасники Фонду мали надiслати своI вiдповiдi 
iнiцiатору письмового рiшення. 

До проведения опитування та прийияття рiшення шляхом опитування не 
застосовуються положения пунктiв 5.4.2-5.4.14 цього Статуту. 

5.4.16. У разi, якщо Фонд мае одного учасника (засновника), рiшения, якi 
повиннi прийматися Загальними зборами, приймаються цим учасником 
одноосiбно i оформлюються ним письмово у формi рiшення. В такому разi не 
застосовуються положения пунктiв 5.4.2-5.4.15 цього Статуту. 

5.4.17. До компетенцii Загальних зборiв учасникiв Фонду належать: 
1) затвердження Статуту Фонду, а також внесения змiн та/або доповнень до 

Статуту Фонду; 
2) призначення або обирания, зупинення чи припинення (вiдкликания) 

члена (членiв) Правлiння Фонду, в тому числi Голови Правлiния, створення 
Наглядовоi' ради Фонду, обрання ii членiв, у тому числi Голови Наглядовоi 
Ради; 

3) створення iнших органiв Фонду, визначения порядку Ух ~iяльностi; . 
4) прийняття рiшень про набуття та припинення уч~ст~ Фо~ в 1нших 

благодiйних органiзацiях або Ix об'е~на~нях (з~кр~ма ~соц~ац~ях, сшлкахтощо); 
5) прийняття рiшень про реоргаюз~ц1ю чи шкв1~ац1ю Фонду; V • 

6) погодження (затвердження) р1шень ПравлIННЯ_ пр? прииня_:.1'я ос1б ~о 
складу учасникiв Фонду, а також про викдючения ос16 з1 складу 11 учасниюв 
(при не утвореннi Наглядовоi ради); . 

7) ухвалення рiшень про ство~ення ~ондом . юрид~ . ос1? та 
·· установчих документ1в, прииняття р1шення про шквщац1ю та затвердження 1х . 

6 реорганiзацiю вiдповiдних юридичних oci ; 

8) ння РОЗМl·ру винагороди членам Правлiння Фонду, членам встановле . 
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Наглядов?i" ради Фонду; 
9) вир1шення будь-яких 1·нш . . 

их питань д1ЯЛЬносп Фонду; 10) схвалення значних . . v 6. 6 правочин1в, якщо варт1сть манна, ро 1т а о 
послуг, що е _предметом такого правочину, перевищуе 50 вiдсоткiв вартостi 
чистих актив1в Фонду вiдпов1· ·· ·· ф" ·· . . . дно до останнь01 затверджен01 шансов01 зв~тносп. Якщо з~~сть кiлькох правочинiв Фонд мiг вчиниm один значний 
правочин, то кожен 1з таких правочинiв вважаеться значним. 

_5.4.18. Повноваження, вiднесенi до викmочноi" компетенцii" Загальних 
збор1в, не можуть бути делегованi Головi Правлiння Фонду та Правлiнню 
Фонду. 

5.5. Правлiння Фонду. 

. 5.~.1. Виконавчим органом, який здiйснюе управшння поточною 
д~яльюстю Фонду, еПравлiння Фонду. 

5 .5 .2. Правлiння Фонду складаеться з однiеi" особи або не менш як 3 
(трьох) осiб, та обираеться Загальними зборами учасникiв Фонду на визначений 
Загальними зборами строк чи на невизначений термiн. Члени Правлiння Фонду 
можуть переобиратися на наступнi термiни. 

5.5.3. Правлiння Фонду очолюе Голова Правлiння. 
?.5.4 .. Член~ Правлiння можуть бути як украi'нськi, так й iноземнi 

повн1стю д1ездатн1 rромадяни. 

5.5.5. Якщо член Правлiння подае у вiдставку, або втрачае здатнiсть 
виконувати своi" посадовi обов'язки, Загальними зборами учасникiв Фонду може 
призначатися новий член Правлiння до кiнця термiну повноважень такого 
члена. 

5.5.6. Правлiння здiйснюе керiвництво дiяльнiстю Фонду та поточне 
управлiння Фондом i несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи. 

5 .5. 7. До компетенцii" Правлiння належить вирiшення всiх питань, 
пов 'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Фонду, крiм питань, що 
належать до викmочноi компетенцii Загальних зборiв учасникiв Фонду та 
Наглядовоi ради фонду (у разi iТ утворення). 

5.5.8. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам учасникiв Фонду i 
Наглядовiй радi фонду (у разi iТ утворення) та органiзовуе виконання ixнix 
р1шень. 

5.5.9. Кiлькiсний склад Правлiння визначаеться Загальними зборами 
учасникiв Фонду. Обрання членiв Правлiння та його голови здiйснюеться 
голосуванням щодо кожного кандидата окремо або списком, кумуляmвним 
голосуванням. 

5.5.10. Для прийняття рiшень з питань, якi вiднесенi до компетенцi:i 
Правлiння, але виходять за межi _звичайно:i ~оденно:i дiяльностi, Голова 
правлiння зобов' язаний скликати засщання Правлшня. 

5.5.11. До компетенцii Правлiння Фонду вiдноснться: 
_ скликания, в разi потреби, Загальних зборiв учасникiв Фонду; 

пiдготовка питань на розгляд Загальних зборiв та прое:ктiв рiшень; 
визначення мiсця, дати, часу та порядку денного Загальних зборiв; 
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- вирimення питань поточноi дiяльностi Фонду у перюд м1ж 
Загальними зборами учасникiв; 

затвердження проектiв заходiв щодо реалiзацii благодiйних програм 
Фонду; 

прийняття рimення про прийом нових учасникiв або припинення 
учасп д1ючих учасникiв Фонду; 

- надання звiтiв про дiяльнiсть Фонду Наглядовiй радi Фонду та 
учасникам Фонду; 

шдготовка щорiчного кошторису Фонду та звiту про його виконання; 
- визначення фiнансових правил Фонду, за погодженням з 

Наглядовою радою фонду; 

- прийняпя рiшень щодо залучення та використання майна i коштiв 
Фонду, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; 

. - розроб~а т~ подання на затвердження Наглядовiй радi програмних i 
фшансових плаюв д~яльностi Фонду, рiчних бюджетiв, балансiв i звiтiв; 

- прийняття рimень про напрями матерiальноi та/або фiнансовоi 
допомоги на пiдставi та в межах затверджених Наглядовою радою проектiв та 
програм; 

- визначення прюритетних напрямкiв використання фiнансових 
коштiв та майна Фонду для надання благодiйноi допомоm вiдповiдно до 
затверджених Наглядовою радою Фонду благодiйних програм; 

прийняпя рiшення про надання благодiйноi допомоги; 
здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Статутом. 

5.5.12. Засiдання Правлiння Фонду скликаються з будь-яких 
необхiдних питань, за вимоm Голови правлiння, будь-якого з членiв Правлiння 
Фонду або Голови наглядовоi ради Фонду та с правомочними, якщо в нъому 
приймае участь бiльше 50% його членiв. 

5.5.13. Обов'язковим с скликания засiдань Правлiння з питань 
прийому нових учасникiв або припинення участi дiючих учасникiв Фонду, з 
питань надання звiтiв про дiяльнiсть Фонду на погодження та/або затвердження 
Наглядовiй радi Фонду та учасникам Фонду, кошторису (бюджету) Фонду та 
звiту про його виконання, визначення фiнансових правил Фонду, залучення або 
використання майна та/або коштiв Фонду, розробки та подання на затвердження 
Наглядовiй радi програмних i фiнансових планiв дiяльностi Фонду, рiчних 
бюджетiв, балансiв i звiтiв, визначення напрямiв матерiальноi та/або фiнансовоi 
допомоги на пiдставi затверджених Наглядовою радою проектiв та програм, 
прийняття рiшень про падания благодiйноi допомоги. 

5.5.14. Рiшення Правлiння приймаеться на його засiданнях простою 
бiльшiстю голосiв членiв Правлiння Фонду, присутнiх на засiданнi, шляхом 11 

вiдкритого голосування. Рiше~ Правлi~ Фонду офор~еться у виглядi 11 

протоколу, який пiдписуеться ус1ма присутн1ми членами ~равшння.v 
5.5.15. Правлiння очолюеться Головою Правл~ння, якии обираеться 

Загальними зборами учасникiв Фонду на визнач~ний термш чи безстроково. 
5.5.16. Голова Правлiння Фонду с кершником Фонду. 
5.5.17. Член Правлiння Фонду не може бути членом НаглядовоI ради 
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фонду. 

5.5.18. До комп ···г п . т . етенц11 оловн равлшня належи ь. - . головування на засiданнях Правлiння Фонду, пiдготовка засiдань Правшння, а також зберiгання протоколiв та iншо1 документацi1 Правлiння; - под~ня на затвердження Наглядовiй радi Фонду проектiв благодiйних програм, р~чного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Фонду та бухгалтерського балансу Фонду ; 
- коригування виконання благодiйних програм Фонду та надання Ух на погодж~ння Наглядовiй радi; 

. - пщ~о~овка пропозицiй Загальним зборам щодо питания участi Фонду У д~яльн?~т~., 1~ших благодiйних органiзацiй, Ух спiлок та у мiжнароднiй благод1ин1и дIЯЛьностi · 
' - скликания, в разi потреби, Загальних зборiв учасникiв Фонду; - оголошення тендерiв, конкурсiв, встановлення почесних вiдзнак; - визначення обrрунтованостi та доцiльностi проекту(-тiв ), на реалiзацiю якого(- их) плануеться надати грант· . . ' - орган~зац~я поточноi дiяльностi Фонду з виконання його статутних завдань та реалiзацii благодiйних програм; 

- здiйснення поточного керiвництва дiяльнiстю Фонду, оперативного управлiння його майном та коштами, здiйснення координацii дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Фонду; 
- органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв Фонду та Наглядовоi ради Фонду; 

- пiдготовка рiчних планiв, звiтiв, бюджетiв, кошторисiв, порядку витрачання коштш; 

- розробка органiзацiйноi структури фонду та штатного розпису, форм та розм1р1в оплати працi штатних працiвникiв Фонду та подання ix на затвердження Наглядовiй радi; 
- прийом на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Фонду (крiм членiв Правлiння Фонду та Наглядовоi ради Фонду), вжиття до них заходiв заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до законодавства; 
- розподiл обо в' язкiв працiвни~в Фо~., та керiвництво ix д~ьнiстю, видання наказiв, розпорядженъ, 1нструкц1и та 1нших докумен:г1в, що регламентуютъ дiялънiстъ Фонду, обов'язкових для виконання прац1вниками 

Фонду; 
- ведения Реестру учасникiв Фонду; 
_ прийняпя заяв вiд фiзичних та юридичних осiб, що бажають бути 

прийнятими до складу учасникiв ~онду; .. . ... - дiе без довiреностi вiд iмен1 Фонду у межах св01 _компетенцн, · есiв Фонду у взаемовщносинах з будь-якими - представления 1нтер • • • .. . емними пiдприемствами, установами, орган1зац~ями ус1х укра1нськими та ~ноз .. ади та мiсцевого самоврядування ф . анами державно~ вл , орм власност1, орг ми особами без громадянства, як в .. . мними rромадяна , Украшськими та 1нозе 

У краi"нi так i поза ii межами; дш·., вiд iменi Фонду, в межах своеi ' ., на вчинення - видання довiреностеи 
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компетенцiI; 

- органiзацiя дiловодс б ф. .. . . тва, ухrалтерського облiку та 1нансово1 зв1тност~ фонду, затвердження · нормативно-методичних документш Фонду, що визначають порядок ведения · . . · ··· ~ .. . . д1ловодства у Фонд~ 1 орган1зац11 иого поточно~ ДIЯЛЬНОСТl; 

- ую_~ад~ня . договорiв (угод) про благодiйну дiяльнiсть, iнших угод та nравочин~в в~д IМенi Фонду на виконання статутних завдань Фонду та забезпечення иого поточноI дiяльност·. . 1, - п1дписання фiнансов . . . . . о-господарських документш Фонду, кошторис1в доход1в 1 видатюв зв1· т1· в л · · · · · ~ . ' , ИСТIВ та lНШИХ ДIЛОВИХ документ~в, претенз1и, nозовних заяв та 1нmих документiв до суду, заяв, звернень та iнших документiв 
до дер~авних та недержавних установ, органiв, органiзацiй, тощо; 

- в~дкриття :~ закриття поточних, вкладних (депозитних) та iнших рахункiв Фон~ в будь-яюи ватотi у банках та iнших фiнансово-кредитних установах в 
~кра~на та за кордоном, а також рахунки в цiнних паперах, та мае право першого 
шдпису за в~е~азначеними рахунками; 

- орган1з~~ збору благодiйних пожертвувань та внескiв вiд фiзичних та юридичних ос1б, 1ноземних держав та мiжнародних органiзацiй; 
- проведения аналiзу наданих заявниками документiв з будь-яких питань; 
- складення висновкiв щодо падания грантiв набувачам благодiйноI 

допомоги; 

- прийнятrя рiшення про падания грошовоI благодiйноI допомоги iз 
зазначенням набувачiв благодiйноI допомоги Фонду та пiдписання вiдповiдних 
наказ1в; 

- органiзацiя та забезпечення виконання поточних та перспективних планiв 
дiяльностi Фонду; 

- забезпечення дотримання Фондом вимог чинного законодавства; 
- вирiшення будь-яких iнших питань, що стосуються поточноI дiяльностi 

Фонду та не вiднесенi до компетенцiI Загальних зборiв учасникiв, Правлiння 
Фонду або Наглядовоi ради Фонду. . . . ~ 5.5.19. у разi тимчасовоi вщсутносп Голови правmння фонду иого 
обо в, язки виконуе заступник або i~ший член Правл~, визначений 

кументом Голови Правл1ння, а якщо Правл1ння утворене як розпорядчим до 
.6 v 1·нша особа призначена розпорядчим документом Голови ОДНООСl нии орган - ' 

Правлiння. 
5.5.20. Якщо н Правлiння на час своеI вiдсутностi призначив чле П . 

бов' язкiв такий член равл1ння несе сошдарну тимчасового виконувача O '. б . . . Фондом разом 13 призначеною ним осо ою. вщпоВ1далън1стъ перед . Ф творене як одноосiбний орган, ус1 5 5 21 Якщо Правл1ння онду У . 
• • • • • v Голова Правлiння одноос1бно. компетенцii Правл1ння зд1исmое 
5.6. Наглядова рад~ Фо~ контролюе та регуmое дiяльнiсть Правлiння 
5.6.1. Органом управл~ННЯ( ~азi ii утворення), яка складаеться з Голови та Фонду е наглядова рада фонду У. обираетъся Загалъними зборами учасникiв у 1!Ленiв Наглядовоi ради ~онду 1 ами НаглядовоI ради Фонду не можуть бути I<iлькостi не менте 3-х ос~б. Член 
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члени Правлiння Фонду. Члени Наглядово1 ради не можуть бути членами 
(учасниками) полiтичних партiй. 

5-6·2· Склад Наглядово1 ради Фонду, в тому числi Голова Наглядово1 
ради Ф?нду, о~ираються Загальними зборами строково або безстроково. У разi, 
якщо шсля заюнчення строку дi1 повноважень членiв Наглядово1 ради Фонду, 
Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про 1х 
переобран~ або обрання нового складу Наглядово1 ради Фонду, повноваження 
та~ члеюв Наrлядово1 ради продовжуються автоматично до моменту 
прииняття Загальними зборами рiшення про 1х переобрання. 

5.6.3. Компетенцii Наглядовоi ради: 
- затвердження б~агодiйних проrрам Фонду; 

- контроль за вщповiднiстю дiяльностi та використання актив1в Фонду 
вимогам Статуту Фонду; 

- заслуховування доповiдi Правлiння Фонду про дiяльнiсть Фонду та 

надання рекомендацiй з основних напрямкiв дiяльностi; 

- затвер~~ення штатного розкладу працiвникiв Фонду, форм та розмiрiв 
оплати пращ иого працiвникiв· 

' 
- з~тв7рдження ~окальних нормативно-правових актiв Фонду, iнших 

внутр1IIIН1х докуменпв, що необхiднi для ефективноi дiяльностi та досягнення 
цiлей; 

- контрошовання вiдповiдностi фiнансово-господарсько1 дiяльностi Фонду 
та використання активiв Фонду, для чого може залучати незалежного аудитора 

чи аудиторську фiрму; 

- затвердження рiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Фонду 

та бухгалтерський баланс Фонду; 

- мае право зупинити повноваження члена Правлiння Фонду до прийняття 

рiшення Загальними зборами учасникiв Фонду; 

- мае право направляти своIХ представникiв для участi у заходах, що 

проводяться Фондом; 

_ мае право одержувати вiд Правлiння Фонду i працiвникiв Фонду будь-яку 

iнформацiю про дiяльнiсть Фонду, у тому числi про залучення i використання 

коштiв i майна. . . 
5.6.4. Засiдання Наглядово1 ради Фонду проводяться за .. необхщюстю, 

протягом 1 о днiв вiд дати скликания. Засiдання ~~глядов01 ради Фонду 

вимогу Голови або члена Наглядов01 ради Фонду, Голови проводяться на . 
правлiння Фонду або одного iз засновник1в Фонду. 

5 6 5 Засiдання Наглядово1 ради Фонду е правомочними, я~о на 
. . : . . . е 50% членiв вiд ii загального складу. Р1шення 

засщаню ~исутн1 б1~ьш якщо за нього проголосувала проста бiлъшiсть ( 
Наглядово1 ради с приинятим, о1 кiлъкостi членiв Наглядовоi ради, що 
бiльше 50%) голосiв в i д заг~ьн голосування. За подiлу голосiв навпiл 

. . . шляхом вщкритого .. 
присутю на засщанн1, Н 01 Ради Рiшення Наглядов01 ради 

· Голови аглядов · 
вир1шальним е голос •дписуе Голова наглядово1 ради. 
приймаються у формi протоколу' ~о : и Фонду можуть вiдбуватися шляхом 

5.6.6. Засiдання Наглядово~ Р д осування через засоби зв'язку або 
. дночасноrо гол 

особистоi присутност1, 0 
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письмово'i згоди, яку висловили всi члени Наглядовоi Ради. Порядок скликания 
та проведення засiдань i прийняття рiшень Наглядовою радою, не визначений 
пунктом 5.6. цього Статуту, прийма€ться за аналогi€ю до порядку проведения 
засiдань~ прийняття, оформления i надсилання рiшень Загальними зборами 
учасниюв Фонду, визначеному цим Статутом. 

5 · 7 · Якщо Фонд налiчу€ не бiльше десяти учасникiв Наглядова рада 
може не створюватися. До моменту створения Наглядовоi ради П повноваження 
здiйснюються Загальними зборами Фонду. 

5.8. ~о~петенцii Голови Ваглядовоi ради: 
- оргаюзац~я проведения та визначення порядку денного засiдань 

Наглядовоi ради; 

- голов~ва~ на засiданнях Загальних зборiв учасникiв та Наглядовоi ради; 
- перев1рка д~яльностi Фонду; 

• V - ма€ П?аво _другого пiдпису щодо вiдкриття будь-яких рахункiв у будь
яюи валюп У ф1нансово-кредитних установах, банках, а також рахункiв У 
цiнних паперах; 

- призначення, в разi потреби, перевiрки щодо використання коштiв Фонду 
або щодо окремих напрямiв його роботи; 

- скликания, в разi потреби, Загальних зборiв учасникiв Фонду; 
- утворення тимчасових спецiальних комiсiй для вивчення окремих питань 

дiяльностi Фонду; 

- ма€ право отримувати iнформацiю, матерiали та документи про 
результати роботи Фонду, Правлiння Фонду чи Голови Правлiння Фонду. 

5.9. На працiвникiв Фонду поширюсrься законодавство Украiни про 
працю, соцiальне забезпечення i соцiальне страхування. 

5.10. За рiшенням Загальних зборiв, для потреб дiялъностi Фонду . . . . . . 
можутъ утворюватися дорадч1, консультативю та 1нш1 допом1жн1 органи, 

тимчасовi чи постiйнi. Положения про такi органи затверджуються Загальними 
зборами Фонду. 

5.11. Порядок призначення, обрання або затвердження членiв 
органiв управлiння Фонду, крiм вищого органу управлiння Фонду, ix 
замiщення зупинення та припинення ix повноважень (вiдкликання). 

5 .11.1. 'Призначення, обрання або затвердження Голови Правлiния Фо~, 
Голови Наглядовоi ради Фонду, так само . зупи~е~ або припинення ~ 
повноважень (вiдкликання), здiйснюсrься на шдста:1 р1ше~ Загаль~их збор1в 
учасникiв Фонду, за яке проголосувало не менш як¼ голос1в учасник1в Фонду, 
присутнiх на Загальних зборах. 

5 11 2 р. до призначення або обирания або зупинення чи . . . 1шення що . П . Ф . 
(вl·дкликання) член1в равшния онду, члеНIВ припинення повноважень . 

н .. иймаються Загальними зборами учасниюв Фонду 
аrлядов01 ради Фонду пр . • · 3 . ) 6. · тю голос1в учасниюв, присутюх на агальних простою (бшьше 50% 1льШ1с 

зборах. 
6 ова Правлiння Фонду, член або голова 

5 .11.3. Кожен член а O го__л зi складу органу управлiння, в якому вiн 
l-Iаглядовоi ради Фонду м~же ;:т:ласним бажанням, письмово повiдомивши 
займас посаду, в будь-якии ча 
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npo це Загальнi збори уЧ . 
5.11.4. Голова Пра:НИкiв за ЗО (тридцять) календарних днiв. Загальних зборiв, можуть :,: а також члени правлiння, на пiдставi рiшення трудового договору (контр ~ис)вати своi посадовi обов'язки як на пiдставi (контракту) на громадських акту ' так i без укладання трудового договору 5 .11.5. Повноваження Гзасадах на безоплатнiй основi. 

б · б олови прав · Ф а о в1н може ути тимча . лшня онду можуть бути припиненi сово в1дсторон " . лише шляхом обрання нов Г ении вщ виконання своiх повноважень " б , · ого олови Пр · б иого о ов язюв. авшння а о тимчасового виконувача 
5.11.6. З кожним член Н ом агляд ·· договiр або трудовий дого . ( ово~ ра~и укладаеться цивiльно-правовий оплатним чи безоIDiатним в~др кон:Ракт ). Цившьно-правовий договiр може бути вiд iменi Фонду пщ· пи · огов~р, що укладаеться з членом наглядовоi ради , суе особа упо . зборами учасникiв Фо ' . вноважена на таке п1дписання Загальними ради або ( у т ч Г иду· у раз~ припинення повноважень члена Наглядово1 · · олови Наглядовоi рад ) · З б · учасникiв Фонду в. овi " . . . и за р1шенням агальних з ор1в ' 1ДП днии догов1р 1з ц1ею особою вважаеться автоматично припиненим. 

5.l2. :Конфлiю iнтересiв 
. 5.l2.l. Член органу управлiння Фонду не бере участi у прийняттi р1шень стосовно: 

. - договорiв або iнших правочинiв мiж Фондом та цим членом органу управл1ння Фонду або пов'язаною з ним особою· 
' - спорiв мiж Фондом та цим членом органу управлiння Фонду або 

пов' язаною з ним особою; 
- звiльнення цього члена органу управлiння Фонду або пов' язаноi з 

ним особи вiд майново1 вiдповiдальностi перед Фондом. 
5.12.2 Члени органiв управлiння Фонду або пов'язанi з ними особи не 

мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або 
кредитiв ( застава, порука тощо) вiд Фонду. 

5 .12.3 Бенефiцiарами благодiйних програм не можуть бути учасники а (засновники) та члени органiв управлiння Фонду. 

6. ПОРЯДОК ВПЕСЕННЯ змm I ДОПОВПЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ 6.1. Змiни та доповнення до цього Статуту вносяться за рiшенням Загальних зборiв учасникiв Фонду та викладаються шляхом затвердження ново1 
редакцi1 Статуту Фонду. . . . 6.2. Рiшення Загальних збор1в учасн~~ Фонду про в~есення зм1н та/або доповнень до Статуту приймаетьс~ квал1ф1кованою бшьш1стю не менш 

3/4 
· учаснию· в Фонду, присутн~х на Загальних зборах. ЯК у ГОЛОСlВ · 6 ' . ., 

63
. Змiни та доповнення до Статуту Фонду шдлягають о ов язков1и ·., ··· порядку визначеному законодавством. державн1и реестрац11 , 

_АКТИВIВ (дОХОДIВ), ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 7. ДЖЕРЕjlА I коmтm ФОНДУ, КОНТРОЛJ? ТА ЗВIТНОСТI . . мл.йНА власностi та iншi речов1 права на кошти, цшн1 7 .1. Фонд мае право 
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nanepи, _земеJ_П>нi дiлянки, iнше нерухоме майно та рухоме майно, а також 
не:м:атер~ал~н~ активи, iнше майно чи майновi права, придбане чи отримане на 
законних пщставах та необхiдне для здiйснення статутноi дiяльностi Фонду, 
якщо iнше не встановлено законом або Статутом фонду. 

7.2. Фонд мае право здiйсmовати вiдносно активiв, якi знаходяться У 
його власн~тi чи користуваннi, будь-якi правочини, що не суперечать 
статутним ц~лям Фонду та чинному законодавству Украiни. · 

7.3. Фонд мае право здiйсшовати господарську дiяльнiсть без мети 
одержання прибутку, що сприяе досяmенню його статутних цiлей. 

7.4. Джерелами формування активiв Фонду е: 
- кошти та/або майно, майновi права, переданi безоплатно засновниками 

та/або учасниками Фонду; 

- кошти та/або майно, майновi права, якi надходять безоплатно або У 
виглядi безповоротноi фiнансовоi допомоги чи добровiльних пожертвувань вiд 
благодiйникiв (благодiйнi внески, благодiйнi пожертви, благодiйнi гранти, 
наданiй у грошовiй та/або негрошовiй формi, в тому числi мiжнароднi, 
гуманiтарна допомога, тощо ); 

- пасивнi доходи (доходи вiд депозитних вкладiв чи поточних рахункiв, 
вiдкритих у банкiвських установах, доходи вiд цiнних паперiв, тощо ), 

- майно та кошти, отриманi в результатi господарськоi та iншо1 
комерцiйноi дiяльностi заснованих Фондом юридичних осiб; 

- майно, придбане за рахунок власних коштiв Фонду чи на iнших пiдставах, 
не заборонених законом; 

- мaiiiloвi (в тому числi авторськi) права; 
- безоплатно переданi Фонду результати робiт або послуг; 
- безоплатно переданi Фонду права користування та iншi речовi права на 

майно; 
- кошти або майно, якi надходять Фонду вiд ведения його благодiйноi 

дiяльностi (надходження вiд проведения благодiйних кампанiй по збиранюо 
благодiйних пожертвувань, благодiйних масових заходiв, благодiйних лотерей 
та благодiйних аукцiонiв з реалiзацii майна, що надiйшло вiд благодiйникiв, 
негрошових лотерей, конкурсiв, форумiв, виставок, конференцiй, та iнших 
благодiйних заходiв, не заборонених законом) чи господарськоi дiяльностi через 
всi можливi види тако1 дiяльностi згiдно з чинним законодавством; 

_ дотацit або субсидii, отриманi iз державного та/або мiсцевого бюджетiв, 
державних цiльових фондiв, або в межах технiчноi чи благодiйноi та 
гуманiтарноi допомоги, на умовах, передбачених чинним законодавством 
Украiни. 

_ iншi джерела, не забороненi чинн~м законода~ством Украiни. 

7 .5. Джерелом формування манна та коштш Фонду не можуть бути 

кредити. 
7.6. Майнота кошти Фон~_не можу~ь бути предметом зас:ави. ~ 
7 7 ф вiдповiдае за сво1ми зобов язаннями належним иому манном. . . онд . . 

ф . • aL' за зобов' язаннями держави, держава не в1дпов~дае за 
онд не в1дпов1д ~ . • б , 

зобов'язаннями ФондУ• Фонд не в1дпов1дае за зо ов язаннями створюваних ним 
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JОРцдичних осiб та благодiйникiв. Ство . . iдIIовiдають за зобов' язаННЯМи Ф рюван~ Фондом юридичн1 особи не в . онду. 
7.8. Розм~р адмiнiстративних. 

витрат Фонду поточного року не може nеревищувати суми визначено1 чпнним , анi з уп '. законодавством Укра1ни. Витрати, nов _я~ равmнням благодiйними ендавментами включаються до адм~н~стратив~ витрат Фонду, якщо iнше не встано~лено законом або правочином м1ж Фондом та благодiйником. 
7.9. Використання грошових коштiв i майна Фонду здiйснюеться в 

напр ямках, визначених Головою Правлiння, у порядку, передбаченому цим Статутом. 

7 .1 О. Контроль за належним використанням активiв Фонду покладено на 
~аглядов~ раду Фонду, яка може для цiлей перевiрки фiнансово-господарськоi 
д~яльносп Фонду та бухгалтерсъкого облiку i балансу залучати незалежного 
аудитора чи аудиторсъку фiрму. 

7 .11. lнформацiя про структуру та розмiр доходiв i витрат Фонду, а також 
умови використання його активiв для благодiйноi дiяльностi не е 
конфiденцiйною iнформацiею або комерцiйною таемницею. 

7.12. Доходи (прибутки) Фонду використовуються викточно для 
фiнансування видаткiв на утримання Фонду, реалiзацii мети (цiлей, завдань) та 
напрямiв дiяльностi Фонду, визначених цим Статутом. 

7 .13. Фонду забороняеться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) або ix 
частин серед засновникiв (учасникiв) Фонду, членiв Фонду, працiвникiв Фонду 
(крiм оплати ix працi, нарахування единого соцiального внеску), членiв органiв 
управлiння Фонду та iнших пов'язаних з ними осiб. Для цiлей цього пункту не 
вважаеться розподiлом отриманих доходiв (прибуткiв) фiнансування видаткiв, 
визначених пунктом 7.12. цього Статуту. 

7 .14. Фiнансова дiяльнiсть Фонду здiйснюеться вiдповiдно до вимог 
чинного законодавства Украiни. 

7 .15. Фiнансова дiяльнiсть, спрямована на благодiйництво, не 
розглядаеться як пiдприемницька або iнша прибуткова дiяльнiсть. 

7.16. Фонд користуеться са~остi~_нiстю ~ пи~аннях прийняття р1шень 
при визначеннi умов оплати прац1 сво?' пр~цш~юв, використаннi власних 
фiнансових та матерiальних ресурс1в в1дповщно до вимог чинного 
законодавства. 

7 .17. Фонд складае та подае фiнансову, статистичну та iншу обо в' язкову 
звiтнiсть у порядку, встановленому законодавство~~ 

7 .18. Правочини мiж Фондом та б~а:од1иниками можуть . ~изн~чати 
п ня та падания спецiальних звп1в для окремих благод1иниюв або орядок складен . ·· · икористання наданих ними актив1в. 1х правонаступник1в про в . . . ~ . 

7 19 з • · Фонду може мiстити 1нформац1ю про особу благод1иниюв . . BlTHlCTЬ ·~ · б ф" · · б ·· б . . . умови згоди благод1иниюв, ене 1ц~ар1в а о 1х а о бенефщ1арш за . . . ·· них представниюв, якщо 1нше не визначено законом. правонаступниюв чи закон 

ЧЕННЯ ПРОЗОРОСТI ТА НЕЗАЛЕЖНОСТI 8. ЗАБЕЗПЕ ДIЯJIЪПОСТIФОВДУ 
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• 

8.1. Дiяльнiсть Фонду •v 
• 

. . здшсmоеться на принципах повноI прозоросп та 
вtдкрИТОСТl. · 

8.2. Основнi · · 
. вщомост1 про Фонд та 

розмнцуватися на його персональному v • 

•v • • саит1 

його дiяльнiсть мають 

в мережi iнтернет або 
персональюи сторшц1 в соцiальнiй мережi 

. 8-3 · .. У ci ресурси сайту · Фонду м~ть бути вiдкритими для будь-якоI 
~ац1кавле~ш особи. На сайтi Фонду мае бути розмiщена щонайменше 

•~Форм~ц~я про ~ормативно-правовi акти, якi регуmоють дiяльнiсть Фонду та 

р1чю звпи про дIЯЛЬнiсть Фонду. 

9. ПРАВАБЛАГОДIЙIIИКIВ 
9 .1. Благодiйники, якi передали або мають намiр передати свое майно. 

кошти та iншi матерiальнi цiнностi до Фонду, мають право: 

. - одерЖ?'вати на Ix вимогу звiт про використання зазначених майна, коштiв 

та ДlЯЛЬНОСТl; 

- якщо майно, кошти та iншi матерiальнi цiнностi переданi за цiльовим 

призначенням, звiт про Ix використання подаеться благодiйнику в 

обов'язковому порядку; 
- отримувати iнформацiю про персональний склад оргаюв управшння 

Фонду; 
- знайомитись iз останньою фiнансовою звiтнiстю Фонду (рiчною та 

квартальною); 
- отримувати належне професiйне ставлення до них з боку персоналу 

Фонду; 
- на збереження конфiденцiйностi iнформацii' про них та зробленi ними 

благодiйнi внески. 
9 .2. Фiзичнi та юридичнi особи, якi вiддають частину своiх прибуткiв, 

заощаджень або майна на благодiйну дiяльнiсть, користуються податковими та 

iншими пiльгами вiдповiдно до чинного законодавства Украши. 

10. ВIДОКРЕМЛЕШ ШДРОЗДIЛИ ФОНДУ 

10.1. Фiлii' та представництва Фонду пiдлягають державнiй реестрацiI у 

порядку, визначеному законодавством У краiни. 

10.2. Фiлii' та представництва Фонду не е юридичними особами i дiють 

вiд його iменi на пiдставi положень про них. 

10.3. Положения про фiлiI та представництва затверджуються 

Загальними зборами учасникiв Фонду у порядку, визначеному цим Статутом. 

Положения про фiлii' або представництва не повиннi суперечити положениям 

цього Статуту. 
10.4. Керiвники фiлiй та/абр керiвники представництв Фонду дiють на 

пiдставi довiреностей, що видаеться Фондом. 

11. ПIДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИ 11 И НЕ ПНЯ ФОНДУ, ПОРЯДОК 
РОЗПОДIЛУ АКТИВШ У РАЗI ПРИIIИОЕННЯ ФОНДУ 

l l. l Припинення дiяльностi Фонду здiйсшоеться шляхом його лiквiдацii' 
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• 

або реорганiзацi1: 

1) за рiшенням Загальних зборiв учасникiв Фонду· 

2) з~ рiшенням суду, господарського суду; ' 

3) в lНШИХ випадках, встановлених чинним законодавством У
краУни. 

11.2. Державна реестрацiя припинення Фонду здiйсюосrься
 вiдповiдно до 

законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Ста
тутом та/або 

законодавством. 

11.3. Питания, по'вязанi з реорганiзацiоо Фонду, вирiшуютьс
я Загальними 

зборами учасникiв Фонду, якщо за це проголосувал
о не менш як ¾ голосiв 

учасникiв Фонду, присутнiх на Загальних зборах. 
При реорганiзацiУ Фонду 

вiдбуваеться перехiд прав та обо в' язкiв Фонду до йо
го правонаступникiв. Фонд 

не може бути реорганiзованим в юридичну особу,
 метою дiяльностi якоУ е 

одержання прибутку. Правонаступниками Фонду у раз
i iI реорганiзацiУ мае бути 

одна чи кiлька благодiйних органiзацiй. 

11.4. Фонд може бути лiквiдованим за рiшенням Загальних з
борiв учасникiв 

Фонду, якщо за це проголосували не менш як¾ уча
сникiв Фонду, присутнiх на 

Загальних зборах, або за рiшенням суду. Лiквiдацiя Фонду здiйснюеться 

лiквiдацiйною комiсiею, що призначаеться органом
, який прийняв рiшення про 

лiквiдацiю. 

11.5. У разi припинення Фонду (у результатi лiквiда
цiУ, злиття? подiлу, 

приеднання або перетворення) його активи пов
иннi бути переданi однiй або 

кiльком неприбутковим органiзацiям вiдповiдн
ого виду або зарахованi до доходу 

державного бюджету. 

11.6. Фонд е таким, що припинився, з дня внесения до 
Сдиного державного 

реестру запису про його лiквiдацiю. 

12. ЗАКЛЮЧНJ ПОЛОЖЕIПIЯ 

12.1 Фонд е некомерцiйною органiзацiею, яка не
 ставить перед собою 

корисливих цiлей i не мае на метi отримання прибутк
iв. 

12.2 Фонд створено на невизначений термiн. 

12.3 Питания щодо дiяльностi Фонду та не визна
ченi цим Статутом, 

реrулюються вiдповiдно до положень чинного законодавства Украiни та 

внутрiшнiх нормативних документiв Фонду. 

_--,,,е:.==,.-R-~~~---Чебан ТетянаПетрiвна 
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