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СТАТТЯ 1. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «ФРІДОМ 

ЮКРЕЙН»,що надалі іменується«Фонд», є благодійною організацією у формі 

благодійного фонду, що заснована та діє у відповідності до Конституції України, 

Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших 

нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, та 

даного Статуту. 

1.2. Найменування Фонду: 

1.2.1. Повна назва: 

- українською мовою: Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд 

«ФРІДОМ ЮКРЕЙН»; 

- англійськоюмовою: Charity Foundation «INTERNATIONAL CHARITABLE 

FOUNDATION «FREEDOM UKRAINE». 

1.2.2. Скорочена назва: 

-  українською мовою: БО«МБФ «ФРІДОМ ЮКРЕЙН»; 

-  англійською мовою: ChF«ICF«FREEDOMUKRAINE». 

1.2.3. Найменування Фонду іншими мовами визначається внутрішніми документами 

Фонду та з урахуванням особливостей перекладу. 

 

1.3. Фонд є благодійною, недержавною, неприбутковою організацією, тобто при 

здійсненні своєї діяльності не має на меті отримання прибутку. 

 

1.4. Фонд є суб’єктом благодійної діяльності, має право здійснювати благодійні 

програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно, як 

з громадянами України, так і з нерезидентами, з урахуванням особливостей, визначених 

законами або міжнародними договорами України. 

 

1.5.Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому 

чинним законодавством порядку, самостійно веде бухгалтерію, має власний баланс. 

Фонд може мати круглу печатку зі своїм найменуванням, а також може мати штампи, 

фірмові бланки, власну символіку, емблему, реквізити та інші атрибути юридичної 

особи. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України. 

 

1.6.Фонд може мати відокремлене майно, має основні і обігові кошти, самостійний 

баланс, здійснює свою діяльність у відповідності з річними фінансовими та іншими 

планами, затвердженими Загальними зборами учасників Фонду, має право відкривати 

рахунки в установах банків, в тому числі і валютнірахунки та рахунки в іноземних 

банках, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести 

обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді. 

 

1.7.З метою виконання статутних цілей та завдань Фонд має право здійснювати 
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необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому 

законом порядку підприємств, установ або організацій зі статусом юридичної особи, 

участі в їх діяльності або в інший, не забороненій законом спосіб. 

 

1.8.За своїми зобов’язаннями Фонд відповідає належним йому майном, на яке за 

чинним законодавством України може бути звернуте стягнення. 

 

1.9.Учасники Фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не відповідає за 

зобов'язаннями своїх учасників. 

 

1.10.Фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за 

зобов'язаннями Фонду. 

 

1.11. Фонд створюється без обмеження строку діяльності. 

 

1.12.Діяльність Фонду поширюється на всю територію України та інших країн в тому 

числі шляхом створення його відділень, філій та представництв. 

 

1.13.Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Фонду, так само, як і 

втручання Фонду у діяльність державних органів, службових осіб не допускається, 

окрім випадків, передбачених законодавством України. 

 

1.14.Діяльність Фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з 

органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки. 

 

СТАТТЯ 2. 

ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння реалізації 

законних інтересів бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і 

підтримка цих сфер у суспільних інтересах, в тому числі, але не виключно: 

наданнядопомогигромадянамУкраїни,що є чи були учасниками бойових дій, 

постраждалимивходіïxпроведення,асаме:військовослужбовцямЗбройнихСилУкраїни,вій

ськовозобов’язаним,працівникамправоохороннихорганів,учасникамдобровольчих 

законних військових формувань (далі - військовослужбовцям) та членам ïx сімей, а 

також іншим громадянам, які внаслідок проведения бойових дій, зазнали шкоди 

здоров’ю, пошкодження або знищення власного майна, втратили рідних чи близьких, з 

метою одержання вказаними особами на безоплатній основі гуманітарної, матеріальної 

та якісної медичної допомоги, необхідних речей та засобів 

захисту,проходженнянимифізичноїтапсихологічноїреабілітації тощо. 

 

2.2.Сферами благодійної діяльності є: 

2.2.1. Сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності України, захисту 
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населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. 

2.2.2. Стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих 

регіонів та підвищення конкурентоспроможності України. 

2.2.3. Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, що є чи були учасниками 

бойових дій атакожчленамïxсімей. 

2.2.4. Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання 

бідності.  

2.2.5. Освіта. 

2.2.6. Охорона здоров’я. 

2.2.7. Екологія, охорона довкілля та захист тварин. 

2.2.8.Запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, 

допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних 

випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

2.2.9. Опіка і піклування, законне представництво та правова допомога. 

2.2.10. Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання 

бідності. 

2.2.11. Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини. 

2.2.12. Наука і наукові дослідження. 

2.2.13.  Спорт і фізична культура. 

2.2.14. Права людини і громадянина та основоположні свободи. 

2.2.15. Розвиток територіальних громад. 

2.2.16. Розвиток міжнародної співпраці України. 

2.2.17. Опіка і піклування, законне представництво та правова допомога. 

 

2.3. Фонд встановлює та підтримує контакти і зв'язки (у тому числі міжнародні) з 

юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим 

Статутом цілей і завдань. 

 

2.4. Фонд може також здійснювати іншу діяльність в рамках визначених цим Статутом 

сфер благодійної діяльності та встановлених чинним законодавством вимог та 

обмежень. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних 

послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, 

допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому 

законодавством України порядку. 

 

2.5.Фонд не має право надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені 

політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації. 

 

СТАТТЯ 3. 

МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ФОНДУ 

 

3.1. Метою створення та діяльності Фонду є провадження благодійної діяльності та 

надання благодійної допомоги у вищенаведених сферах суспільного життята сприяння 
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позитивним перетворенням у нашому суспільстві, в тому числі, але не виключно: 

надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, що є чи були учасниками 

бойових дій,атакожчленамïxсімей; належного забезпечення військовослужбовців, що 

перебувають в зоні бойових дій чи готуються до відправлення у вказані зони, 

нелетальним 

військовимспорядженням,засобамизахисту,одягом,необхіднимипродовольчимитанепро

довольчимитоварами, забезпеченнянаданняякісноїмедичноїта 

психологічноїдопомогигромадянам,щопостраждалив результатіведення бойових дій, 

сприяння у фізичній, психологічній реабілітації та адаптацїі військовослужбовців, 

якіперебувалиaбoперебуваютьврайонахведеннябойових дій, надання інформаційної, 

матеріальної, психологічної та медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам, 

проведення роботи по залученню іноземних спонсорів, фізичних та юридичних осіб 

длянаданнянимиблагодійної допомоги військовослужбовцям та іншим громадянам, що 

перебувають чи постраждали в районах ведення бойових дій, внутрішньо переміщених 

осіб, співробітництва з вітчизняними, закордонними благодійними організаціями i 

спонсорами задля реалізації цілей Фонду, фінансування лікування осіб, що 

постраждали в результаті ведения бойових дій,  у вітчизняних та закордонних 

лікувальних закладах,  матеріальної допомоги особам, майно яких зазнало 

пошкодження aбo було знищено в ході ведення бойових дій, фінансової та 

психологічної підтримки членів сімей військовослужбовців, що загинули чи були 

поранені в результаті проведення бойових дій, участь в організації оздоровчих заходів 

для дітей га підлітків, які виїхали із районів ведення бойових дій, де постійно 

проживали, участь у залученні безповоротної фінансової/матеріальної/гуманітарної 

допомоги, в тому числі у вигляді грантів, як від фізичних осіб, так i від організацій 

приватних/бюджетних, а також з бюджетів усіх рівнів, участь у залученні 

безповоротної фінансової/матеріальної/ гуманітарної допомоги, в тому числі у вигляді 

грантів, від іноземних громадян, організацій приватних/бюджетних, урядових та 

неурядових структур. 

 

3.2.Предметом діяльності Фонду є надання благодійної допомоги бенефіціарам – 

набувачам благодійної допомоги. 

 

3.3.ЗавданнямФонду є: 

- сприяння здійсненню всеукраїнських, регіональних і місцевих програм, спрямованих 

на поліпшення соціально – економічного становища; 

- сприяння розвитку в сферах національно – культурного розвитку, охорони здоров`я, 

реалізації державних, громадських і бізнес-проектів на покращення соціальних умов 

населення, та/або захисту законних інтересів бенефіціарів;  

- надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та 

інформаційної інфраструктури; 

- популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та пропагування її ідей, мети, 

статутних завдань та символіки; 

- надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки 

фізичним особам, неприбутковим організаціям, іншим юридичним особам, що беруть 
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участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою діяльності Фонду; 

- сприяння здійсненню меценатської діяльності; 

- участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних конференцій, 

семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, досліджень і консультацій, 

пов’язаних зі статутними завданнями; 

- участь у реалізації програм (проектів) та організації заходів, освітнього характеру; 

- участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, 

оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і 

статутних завдань; 

- отримання і надання грантів, іншої фінансової допомоги, організація збору пожертв і 

добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та 

нерезидентів; 

- проведення благодійних заходів у встановленому законодавством порядку, розробка і 

виконання цільових благодійних програм, контрактів (договорів) про благодійну 

допомогу; 

- встановлення і розвиток міжнародних гуманітарних зв’язків, сприяння співпраці (в 

т.ч. міжнародній) в області охорони здоров`я , освіти та соціальній сфері; 

- інші форми діяльності, не заборонені законодавством. 

 

3.4.З метою здійснення благодійної діяльності Фонд в установленому порядку має 

право: 

1) укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань 

Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, 

підприємствами, організаціями та установами, а також громадянами та громадськими 

об’єднаннями; 

2) представляти і захищати свої права та інтереси в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, судах, третейських судах та юрисдикційних органах 

інших держав; 

3) самостійно визначати форми, об’єкти, бенефіціарів, а також обсяг, місце 

(територію) і строки надання благодійної допомоги; 

4) бути засновником (учасником) міжнародних і національних спілок, асоціацій та 

інших добровільних об’єднань, що сприяють виконанню статутних завдань Фонду; 

5) організовувати збір благодійних пожертв та допомоги, внесків від юридичних і 

фізичних осіб, міжнародних організацій, а також іншого майна для виконання 

статутних завдань Фонду; 

6) бути отримувачем гуманітарної допомоги; 

7) створювати і припиняти відокремлені підрозділи Фонду на території України та 

інших держав; 

8) засновувати засоби масової інформації, підприємства, установи (заклади) та 

організації, а також бути суб’єктом видавничої діяльності без мети одержання 

прибутку;  

9) здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє 

досягненню статутних цілей Фонду; 

10) встановлювати почесні відзнаки і винагороди Фонду для осіб, які мають заслуги 
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в здійсненні статутних завдань; 

11) самостійно визначати умови оплати праці працівників і посадових осіб Фонду; 

12) здійснювати благодійні програми (проекти) самостійно або разом з іншими 

благодійниками; 

13) одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

інформацію, необхідну для досягнення мети та завдань Фонду; 

14) бути суб’єктом інформаційних відносин згідно з законодавством України у сфері 

інформації, пропагувати ідеї, символіку, мету та статутні завдання Фонду; 

15) мати інші права відповідно до законодавства України. 

 

3.5. Для здійснення статутної мети Фонд у встановленому законом порядку вирішує 

наступні задачі та виконує такі завдання: 

- залучає кошти від благодійників – фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), 

юридичних осіб, інших благодійних організацій, у тому числі міжнародних; 

- організовує управління зібраними коштами (благодійними ендавментами) з метою 

збереження та збільшення обсягу коштів, що використовуються для надання допомоги; 

- надає допомогу, розробляє та реалізує програми, що спрямовані на реалізацію цілей 

Фонду; 

- інші завдання, спрямовані на реалізацію мети Фонду. 

 

3.6.Комплекс благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають 

статутним цілям, може здійснюватись Фондом відповідно до благодійних програм, які 

затверджуються Загальними зборами учасників згідно статті 5 Статуту. 

 

СТАТТЯ 4. 

ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1.Фонд може здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору 

одного або кількох таких її форм:  

1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також 

безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав; 

2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на 

майно і майнові права; 

3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; 

4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів; 

5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про 

благодійну діяльність; 

6) публічний збір благодійних пожертв; 

7) управління благодійними ендавментами; 

8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної 

діяльності; 

9) фінансування конкретних цільових програм; 

10)проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших 

благодійних заходів, не заборонених законом; 



 8 

11)надання допомоги на підставі укладенихдоговорів (контрактів)про 

благодійнудіяльність; 

12)дарування a6o наданнядозволу на безоплатне(пільгове) 

використанняоб’єктіввласності; 

13)наданнядопомогиособистоюпрацею,послугамичипередачеюрезультатівособистоїтво

рчої діяльності працівників Фонду a6o осіб, залучених Фондом на договірних 

засадах, набувачам; 

14)прийнятгя на себе витрат по безоплатному, повному a6o частковому утриманню 

об’єктів благодійництва; 

15)наданнядозволунавикористаннясвосїназви,емблеми,символіки; 

16)налагодженняконтактів та співпраця з іноземнимиюридичнимита фізичнимиособами 

в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим Статутом цілей i завдань; 

17)проведення заходів по реабілітації військовослужбовців української армії; 

18)здійснення інших заходів, прямо не заборонених законодавством України. 

 

4.2. Фонд встановлює та підтримує контакти i зв'язки (у тому числі міжнародні) з 

юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим 

Статутом цілей i завдань. 

 

4.3. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг 

(виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, 

допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому 

законодавством України порядку. 

 

СТАТТЯ 5. 

БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА ФОНДУ 

 

5.1. Благодійна програма Фонду приймається Фондом на Загальних зборах учасників і є 

комплексом благодійних заходів у сферах, визначених цим статутом, спрямованих на 

вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду. Надходження за 

фінансовий рік від підприємств і організацій, які перебувають у власності Фонду, за 

виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням 

Фонду, повинні використовуватися на фінансування довгострокових благодійних 

програм. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів 

здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами. 

 

СТАТТЯ 6. 

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ ТА ПОРЯДОК  ЇХ 

ВИКЛЮЧЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ 

 

6.1. Учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи (резиденти 

або нерезиденти), крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

інших юридичних осіб публічного права, які підтримують його мету і завдання та 

визнають цей Статут. 
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6.2. УчасникамиФондуможутьбутиюридичніособи(резидентитанерезиденти), 

статутнідокументиякихнесуперечатьосновнійметі та завданням діяльності Фонду.  

 

6.3. Учасники Фонду мають визнавати суспільно корисливу мету діяльності Фонду, 

підтримувати та виконувати Статут Фонду, сприяти вирішенню основних завдань 

Фонду та брати участь у сприянні поповненні майна та коштів Фонду. 

 

6.4. УчастьвФондіприпиняєтьсяуразі: 

- добровільного виходу учасників зі складу Фонду; 

- виключенняучасниківзіскладуФонду. 

 

6.5. Прийняття учасників Фонду, або вибуття зі складу учасників Фонду фізичної 

особи здійснюється на підставі його письмової заяви про вступ чи вихід з Фонду, 

поданої до виконавчого органу Фонду. 

 

6.6. Прийом до учасників Фонду юридичних осіб здійснюється на підставі заяви та 

рішення юридичної особи, що виявила бажання бути учасником Фонду. 

 

6.7. Рішення щодо прийому до учасників Фонду та про вихід або про виключення з 

нього приймаються Загальними зборами учасників Фонду. 

 

6.8. Учасники беруть участь у діяльності Фонду з правом голосу у прийнятті рішень 

щодо участі в Фонді, його структури, планів, політики та діяльності, підтримують мету 

діяльності Фонду. 

 

6.9.  Учасники Фонду – юридичні особи, реалізують свої права та обов’язки через 

своїх уповноважених представників. 

 

6.10. Учасники Фонду мають право: 

6.10.1. брати участь у статутній діяльності Фонду, тимчасових і постійних допоміжних 

органах; 

6.10.2. надавати фінансову, іншу майнову чи особисту допомогу Фонду; 

6.10.3. вносити пропозиції і заяви на розгляд органів управління Фонду; 

6.10.4. мати вільний доступ до рішень органів управління, звітів та іншої інформації про 

діяльність Фонду; 

6.10.5. мати інші права, передбачені статутом. 

 

6.11. Учасники Фонду зобов’язані: 

6.11.1. сприяти Фонду в здійсненні його статутних завдань, в тому числі шляхом участі 

у благодійній діяльності Фонду; 

6.11.2. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду;  

6.11.3. дотримуватися вимог Фонду щодо порядку та умов використання персональних 
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даних та іншої інформації, яка визнається конфіденційною; 

6.11.4. подавати органам управління Фонду інформацію, необхідну для виконання 

статутних завдань. 

 

6.12. Загальні збори учасників мокуть прийнятирішенняпро виключеннязі 

складуучасниківФонду,якщоучасник: 

1)    порушуєстатутні вимоги-рішенняприймаєтьсяпростоюбільшістювсіх учасників; 

2) здійснює вчинки, які Загальні збори учасників визнають несумісними із цілями 

Фонду - рішенняприймаєтьсянеменше,ніж2/3всіхучасників; 

3) не бере участі в діяльності Фонду протягом принаймні дванадцяти місяців - 

рішенняприймаєтьсяпростоюбільшістювсіхучасників. 

 

6.13. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у органах Фонду, 

можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням виконавчого органу 

Фонду, погодженим із Загальними зборами учасників. 

 

6.14. Наймані працівники апарату Фонду працюють у Фонді за трудовими договорами. 

 

СТАТТЯ 7. 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ 

 

7.1.Органами управління Фонду є Загальні збори учасників, Директор та Наглядова 

рада. 

 

7.2.Органиуправлінняможутьстворюватийприпинятиіншіпостійніa6oтимчасовідопоміж

ні органи, затверджувати положения про такі органи, згідно статуту призначати 

йзаміщуватиїхніхчленів. 

 

СТАТТЯ 8. 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ 

 

8.1.Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників (далі – Збори), які 

складаються з учасників Фонду або уповноважених представників таких учасників та 

які скликаються не менше одного разу на рік. Скликання чергових Зборів входить до 

компетенції виконавчого органу Фонду. 

Збори є правомочними, якщо на них присутні більше ніж половина загальної кількості 

учасників Фонду. 

Інформація про проведення чергових Зборів учасників із зазначенням дати, часу, місця 

проведення та питань, які рекомендовані до розгляду на Зборах, повинна бути доведена 

до відома учасників Фонду не пізніше, як за 30 днів до дати проведення Зборів. 

Рішення Зборами приймаються простою більшістю голосів, за винятком питань про 

внесення змін та доповнень до статуту Фонду, затвердження благодійних програм, 

ліквідації та реорганізації Фонду, коли за таке рішення повинні проголосувати не 

менше, ніж 3/4 (три чверті) присутніх учасників Фонду. 
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8.2.Збори учасників можуть вирішувати будь-якіпитання діяльності Фонду. 

 

8.3.До виключної компетенції Зборів належить: 

1) внесення змін до статуту; 

2) призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень 

(звільнення) Директора  та Наглядової ради; 

3) визначення основних напрямів діяльності; 

4) затвердження благодійних програм; 

5) заслуховування звітів Директора; 

6) визначення та затвердження організаційної структури Фонду; 

7) затвердження звітів і висновків Наглядової ради Фонду, Директора Фонду; 

8) затвердження рішення щодо прийнятих нових учасників Фонду та вихід зі складу 

учасників Фонду; 

9) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду; 

10) прийняття та вибуття або виключення учасників Фонду. 

 

8.5.Ведення Зборів організує голова, який разом із секретарем обирається Зборами 

відкритим голосуванням. Під час проведення Зборів ведеться протокол, який 

підписується головою Зборів і секретарем та засвідчується печаткою Фонду. 

 

8.6.За рішенням Зборів у Фонді можуть створюватися інші органи для здійснення 

статутної діяльності. 

 

8.7. Збори мають право прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень 

іншому органу або посадовій особі Фонду. 

 

8.8.Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Наглядовою Радою Фонду, 

Директором або на вимогу 2/3 складу учасників Фонду.  

 

СТАТТЯ 9. 

НАГЛЯДОВА РАДА 

 

9.1.Наглядова рада Фонду створюється з метою здійснення контролю за виконанням 

рішень Зборів, дотриманням статутних положень посадовими особами Фонду, та його 

структурних підрозділів, за використанням майна та коштів Фонду. 

 

9.2.Наглядова рада Фонду обирається Зборами з числа учасників Фонду терміном на 

3(три) роки. Керує роботою Наглядової ради її Голова. Наглядова рада складається з 

трьох осіб. 

 

9.3.Наглядова рада Фонду звітує про результати своєї діяльності перед Зборами. 

 

9.4. Директор Фонду не може бути обраний до складу Наглядової ради. Членами 
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Наглядової ради можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без 

громадянства. 

 

9.5.Учасники Наглядової ради Фонду мають право перевіряти всі фінансово-

господарські документи Фонду.Наглядова рада має право вимагати позачергове 

скликання Зборів у разі виявлення зловживань зі сторони службових або посадових осіб 

Фонду, що утворюють загрозу інтересам Фонду. 

 

9.6.Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не менш як 1 разу на 

рік. Скликає засідання Наглядової ради Голова Наглядової ради. Проведення засідань 

Наглядової ради оформляється протоколом, засідання вважається правомочним, якщо 

на ньому присутні всі члени Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймаються 

присутніми простою більшістю голосів. 

 

СТАТТЯ 10. 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ФОНДУ 

 

10.1.Постійно діючим виконавчим органом Фонду у період між Зборами є Директор, 

що призначається Зборами.   

 

10.2. Директор забезпечує виконання рішень Зборів та Наглядової ради Фонду, готує 

подання Зборам про прийом (вибуття або виключення) учасників Фонду, здійснює 

господарське управління майном та коштами, виконує інші повноваження в межах, 

затверджених Зборами. Директор Фонду здійснює управління поточною діяльністю 

Фонду і несе відповідальність за ефективність його роботи. 

 

10.3.До повноважень Директора належать: 

1)     визначеннях конкретних завдань і форм діяльності Фонду та забезпечення 

виконання рішень Загальних зборів учасників;  

2)       скликання засідань, підготовка проектів рішень, інших документів та їх подання 

на розгляд Загальних зборів учасників; 

3)        управління майном Фонду відповідно до рішень Загальних зборів учасників; 

4)      затвердження і зміни оперативних та фінансових планів, подання річних планів, 

бюджетів, балансів і звітів на затвердження Загальних зборів учасників; 

5)прийняття рішень про створення і припинення відокремлених підрозділів Фонду; 

6) представництво Фонду без довіреності в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та інших державах; 

7) укладання договорів та здійснення інших правочинів від імені Фонду;  

8) відкриття і закриття в рахунків Фонду в банках та інших фінансових установах; 

9) право підпису банківських та інших фінансових документів, фінансової та податкової 

звітності; 

10) затвердження штатного розпису, прийняття і звільнення працівників, організація їх 

роботи, видання наказів, розпоряджень та інструкцій, обов’язкових для працівників 

Фонду; 
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11) прийняття рішень щодо інших поточних питань діяльності Фонду, а також 

здійснення іншиї адміністративно-розпорядних функцій, спрямованих на реалізацію 

статутних завдань Фонду. 

 

10.4. Директор Фонду має виключне право укладення договорів та здійснення 

правочинів від імені Фонду та виключне право доступу до банківських рахунків Фонду, 

розпорядження власністю і коштами Фонду з метою реалізації завдань та цілей Фонду. 

 

СТАТТЯ 11. 

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ 

 

11.1.Член органу управління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно: 

1) договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу 

управління або пов’язаною з ним особою; 

2) спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним 

особою; 

3) звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від 

майнової відповідальності перед Фондом.  

 

11.2.Члени органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права 

одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, 

порука тощо) від Фонду. 

 

11.3.Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та 

члени органів управління Фонду. 

 

СТАТТЯ 12. 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ФОНДУ 

 

12.1.У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та 

нематеріальні активи, кошти, земля, а також майно, придбане на законних підставах як 

на території України, так і за кордоном. 

 

12.2.Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його 

власності будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству 

України. 

 

12.3.Джерела формування майна та коштів Фонду: 

a. кошти і майно, які надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, 

добровільні пожертвування; 

b. пасивні доходи відповідно до законодавства України; 

c. дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних 

цільових фондів; 

d. благодійна допомога, гуманітарна і технічна допомога, які надходять відповідно 
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до міжнародних договорів; 

e. кошти і майно, які надходять від основної діяльності Фонду відповідно до 

Статуту та законодавства України. 

 

12.4.Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити. 

 

12.5.Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави. 

 

12.6.Фонд самостійно керується у питаннях прийняття господарських рішень, 

визначенні умов оплати праці працівників Фонду, використання власних фінансових та 

матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства України. 

 

12.7.Фонд та створені ним підприємства, організації ведуть бухгалтерський облік та 

статистичну звітність у встановленому державою порядку. 

 

12.8.Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як 

підприємницька або інша прибуткова діяльність. Надходження Фонду від фінансової 

діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської 

діяльності. 

 

12.9.Фонд може орендувати в організаціях, підприємствах, установах і громадян (в 

тому числі іноземних) приміщення, обладнання, інструменти, транспортні засоби з 

відповідним відшкодуванням власникам витрат по їх використанню, чи безоплатно, за 

погодженням сторін. 

 

12.10.Учасники Фонду можуть надавати Фондові майно у безоплатне користування. Це 

майно повертається членам Фонду у разі виходу зі складу Фонду або у разі ліквідації 

Фонду. 

 

12.11.За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється 

відповідно до термінів, визначених цими програмами. 

 

12.12. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління Фонду та інших пов’язаних з ними осіб 

заборонено. 

 

СТАТТЯ 13. 

ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ 

 

13.1. Фонд складаює та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у 

порядку, встановленому законом. 

 

13.2.Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до 
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Фонду, одержують на їх вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та 

цінностей. 

 

13.3.Звіт про використання Фондом коштів та інших матеріальних цінностей, що 

передані Фонду за цільовим призначенням, подається благодійнику в обов'язковому 

порядку. 

 

13.4.Фонд періодично (не рідше одного разу на рік) оприлюднює повні звіти про 

джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про 

напрями їх використання. 

 

СТАТТЯ 14. 

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ 

 

14.1.Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації 

(злиття,приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

 

14.2.  Діяльність Фонду припиняється за рішенням Загальних зборів учасників, 

рішенням суду та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 

14.3.У разі реорганізації Фонду його права та обов'язки переходять до 

правонаступників, щовирішується при ухваленні рішення про реорганізацію. 

 

14.4. Припинення діяльності Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів 

учасників, якщо за це рішення проголосувало не менш 3/4 голосів від кількості 

присутніх на Загальних зборах учасників Фонду. 

 

14.5.Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Фонду, призначає комісію 

з припинення Фонду – ліквідаційну комісію та встановлює порядок і строки 

припинення Фонду. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Фонду може 

бути покладено на орган управління Фонду. 

 

14.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження 

поуправлінню Фондом. 

 

14.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, складає ліквідаційний баланс і 

пред'являє його Загальним зборам учасників або органу, який її призначив, на 

затвердження. 

 

14.8.У разі припинення діяльності Фонду  (у результаті ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) його активи, після задоволення вимог кредиторів, 

повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного 

виду. 
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