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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗАРАДИ 
ЖИТТЯ” (далі за текстом – благодійний фонд; фонд) створена, як 
благодійний фонд, відповідно до Цивільного та Господарського кодексів 
України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації» для здійснення благодійної діяльності в сфері охорони  прав  
дитини з моменту її зачаття. 

1.2 Благодійний фонд утворений добровільно рішенням одинадцятьма 
повнолітніми, дієздатними фізичними особами, які є громадянами України, 
для здійснення благодійної діяльності.  

1.3 Фонд є суб’єктом благодійної діяльності, який утворений та діє відповідно 
до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

1.4 Фонд у своїй діяльності керується законодавством України про благодійну 
діяльність та благодійні організації, які базуються на Конституції України 
та складаються зі Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів та 
діє на підставі цього статуту. 

1.5 НАЙМЕНУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: 
• Повна назва: 
Українською мовою – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД “ЗАРАДИ ЖИТТЯ”. 
Російською мовою – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД “ЗА ЖИЗНЬ”. 
Англійською мовою – “CHARITY FUND “PRO-LIFE”. 
• Скорочена назва: 
Українською мовою –  БО “БФ “ЗАРАДИ ЖИТТЯ” 
Російською мовою – БО “БФ “ЗА ЖИЗНЬ” 
Англійською мовою – “СF “PRO-LIFE” 
• Абревіатура: 
Українською мовою – БФ ЗА 
Російською мовою – БФ ЗА 
Англійською мовою – СF PRO-LIFE 

1.6 Місцезнаходження фонду:  
61144, Харківська область, місто Харків, Московський район, 
вул. Гвардійців-Широнінців, будинок 75. 

1.7 Офіційна мова фонду – українська. 
1.8 Фонд може діяти на всій території України, в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 
 

2. ЦІЛЬ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ 
 

2.1 Ціль благодійної діяльності фонду  - надання допомоги вагітним жінкам та 
сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, для 
захисту прав дитини з моменту її зачаття, у сферах благодійної діяльності, 
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визначених статутом, Законом України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», а також розвиток і підтримка цих сфер у 
суспільних інтересах.  

2.2 Фонд здійснює благодійну діяльність для досягнення визначених Законом 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілей, що не 
передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої 
винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням 
бенефіціара. 

2.3 Фонд може здійснювати меценатську діяльність відповідно до Закону 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 

2.4 Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники 
(засновники) та члени органів управління фонду. 
 

3. СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ: 
 

3.1 освіта;  
3.2 охорона здоров’я; 
3.3 екологія, охорона довкілля та захист тварин; 
3.4 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; 

3.5 опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 
3.6 соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання 

бідності; 
3.7 культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 
3.8 наука і наукові дослідження; 
3.9 спорт і фізична культура; 

3.10 права людини і громадянина та основоположні свободи; 
3.11 розвиток територіальних громад; 
3.12 розвиток міжнародної співпраці України; 
3.13 стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її 

окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 
3.14 сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних 

програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в 
Україні. 
 

4. ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ: 
 

4.1 Фонд може здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного 
вибору одного або кількох таких її видів: 

4.2 безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а 
також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав; 

4.3 безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових 
прав на майно і майнові права; 

4.4 безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; 
4.5 безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів; 
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4.6 благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) 
про благодійну діяльність; 

4.7 публічний збір благодійних пожертв; 
4.8 управління благодійними ендавментами; 
4.9 виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для 

благодійної діяльності; 
4.10 проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та 

інших благодійних заходів, не заборонених законом. 
4.11 Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності 

та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності. 
4.12 Відшкодування фондом  витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з 

передачею майна і майнових прав, зазначених у частині першій статті 5 
Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», 
визнається благодійною діяльністю. 

4.13 Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників не може 
бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів 
допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України 

4.14 Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності 
та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності. 
 

5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФОНДУ 
 

5.1 Фонд визнається благодійною організацією, яка є юридичною особою 
приватного права, має учасників та управляється учасниками, які не 
зобов’язані передавати фонду будь-які активи для досягнення цілей 
благодійної діяльності. 
Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або 
іншими благодійниками, якщо це не суперечить законам України. 

5.2 Фонд набуває прав та обов’язків юридичної особи з моменту його 
державної реєстрації, якщо це не суперечить законам України. 

5.3 Метою фонду не може бути одержання і розподіл прибутку серед 
засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а 
також серед працівників фонду. 

5.4 Фонд наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути 
позивачем та відповідачем у суді, у тому числі у відповідних 
юрисдикційних органах інших держав, якщо це не суперечить законам 
України. 

5.5 Фонд є непідприємницьким товариством, без мети одержання прибутку 
для його наступного розподілу між учасниками, якщо це не суперечить 
законам України. 

5.6 Фонд може поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати 
підприємницьку діяльність, якщо це не суперечить законам України і якщо 
ця діяльність відповідає цілям, для якої він був створений, та сприяє її 
досягненню. 

5.7 Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із 
своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий 
знак, та інші реквізити, зразки яких затверджує правління, якщо це не 
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суперечить законам України. 
5.8 Фонд діє на принципах повної господарської самостійності і 

самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської 
діяльності та виконання зобов'язань, якщо це не суперечить законам 
України;  

5.9 Фонд може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, 
вчиняти правочини відповідно до законодавства та цього Статуту, якщо це 
не суперечить законам України. 

5.10 Фонд має право реалізовувати власну продукцію (роботи, послуги), якщо 
це не заборонено діючим законодавством України.  

5.11 На працівників фонду поширюється законодавство про працю, 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне 
забезпечення. 

5.12 Фонд самостійно згідно із законодавством, якщо це не суперечить законам 
України:  

5.13 визначає форми, розміри та види оплати праці; 
5.14 установлює технічно обґрунтовані норми праці; 
5.15 надає своїм працівникам додаткові відпустки; 
5.16 визначає трудовий розпорядок;. 
5.17 умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються відповідно до 

законодавства окремими трудовими договорами.  
5.18 Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно 

до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. 
5.19 Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників, якщо це 

не суперечить законам України. 
5.20 Члени органу управління фонду несуть солідарну відповідальність за дії 

або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки фонду внаслідок 
порушення Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації». 
Члени органів управління фонду можуть укладати договори страхування 
цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними 
фонду. 

5.21 Фонд не надає благодійну допомогу політичним партіям, не діє від імені 
політичних партій, а також не бере участь у виборчій агітації.  
Обмеження щодо політичних партій, кандидатів на виборні посади на 
державній або іншій публічній службі як суб’єктів благодійної діяльності 
визначаються законами України. 

5.22 Фонд самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і 
бенефіціарів благодійної діяльності в статуті, благодійних програмах або 
інших рішеннях органів управління. 

5.23 Фонд має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та 
учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших 
добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а 
також мати інші права згідно з законом.  

5.24 Засновниками фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, 
крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших 
юридичних осіб публічного права. 
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5.25 Засновники фонду або уповноважені ними особи приймають рішення про 
утворення фонду, затверджують його установчі документи та склад органів 
управління та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та 
державною реєстрацією фонду.  

5.26 Фонд може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до його 
складу в порядку, встановленому цим статутом. 

5.27 Статут фонду може визначати порядок утворення та діяльність інших 
органів фонду, підзвітних органам управління фонду, зазначеним у частині 
першій статті. 

5.28 Статут фонду може визначати особливості діяльності та припинення 
фонду, які не повинні суперечити законам України. 

5.29 Статут фонду містить також умови та порядок прийняття до складу фонду 
учасників фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок 
їх виключення зі складу учасників фонду. 

5.30 Фонд може одержувати та бути набувачем цільової або нецільової 
благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, яка може надходити на 
користь фонду у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, 
наданої послуги), а також благодійних пожертв, благодійних грантів, 
субгрантів  від одного чи кількох благодійників, благодійних сервітутів, 
здійснювати управління благодійними ендавментами,  для досягнення 
цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», якщо це не суперечить законам України. 

5.31 Фонд може використовувати в своїй роботі волонтерську допомогу - 
роботу та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами, 
якщо це не суперечить законам України. 

5.32 Фонд може розробляти благодійні програми у сферах визначених цим 
статутом, та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», якщо це не суперечить законам України. 

5.33 Терміни у цьому статуті вживаються у значеннях, визначених Цивільним і 
Податковим кодексами України, Законом України Про благодійну 
діяльність та благодійні організації» та іншими законами України. 
 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ СКЛАД, 
КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМИ 

РІШЕНЬ 
 

6.1 Органами управління благодійного фонду є загальні збори учасників, 
правління і наглядова рада. 

6.2 Вищим органом управління фонда є загальні збори учасників, які 
складаються з учасників такого фонду або уповноважених представників 
таких учасників. 

6.3 Виконавчий орган фонду є правління, постійно діючий орган управління 
фонду, який діє від імені фонду у порядку та межах повноважень, 
встановлених законом та цим статутом, якщо це не суперечить законам 
України.  
Правління є керівним органом фонду, якщо це не суперечить законам 
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України. 
6.4 Членами правління можуть бути одна або декілька фізичних осіб, які 

мають повну дієздатність.  
6.5 Наглядова рада є органом управління фонда, який в межах своєї 

компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність 
правління та здійснює інші функції, передбачені статутом.  
 
 

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ЇХ СКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЯ, 
ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ, ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕННЯ. УМОВИ 

ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ, 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ, А ТАКОЖ УМОВИ ТА 

ПОРЯДОК ЇХ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ 
 

7.1 Благодійний фонд може мати, крім засновників, інших учасників, що 
вступили до його складу.  

7.2 Учасник може вступити до складу фонду, вразі наявності письмової згоди 
всіх засновників фонду.  
Заявник для вступу в фонд має подати до правління письмову заяву 
установленої форми, що підтверджує зобов’язання виконувати статут 
фонду, дотримуватися етичного кодексу.  
Заявник додатково подає правлінню письмову згоду всіх засновників 
фонду. 

7.3 Кожен учасник благодійного фонду володіє певними владними 
повноваженнями, і його думка враховується при ухваленні рішення, яке 
приймається лише за наявності необхідно встановленого кворуму і 
викладається у письмовій формі. 

7.4 Учасники благодійного фонду мають визнавати суспільну користь 
основної мети діяльності благодійного фонду, підтримувати та виконувати 
статут благодійного фонду, сприяти вирішенню основних завдань 
благодійного фонду та брати участь у поповненні майна та коштів 
благодійного фонду. 

7.5 Участь в благодійному фонді, якщо це не суперечить законам України, 
припиняється в разі: 
- добровільного виходу із учасників благодійного фонду; 
- виключення із учасників благодійного фонду. 

7.6 Учасники благодійного фонду зобов’язані відповідати наступним 
критеріям, якщо це не суперечить законам України: 

7.6.1 популяризувати мету та цілі благодійної діяльності фонду;  
7.6.2 виконувати вимоги статуту; 
7.6.3 дотримуватись етичного кодексу благодійного фонду; 
7.6.4 приймати активну участь в загальних зборах учасників; 
7.6.5 надавати правлінню благодійного фонду річний звіт чи інші друковані 

матеріали, в яких міститься, щонайменше, інформація про благодійну 
допомогу, надану в Україні, в тому числі списки одержувачів, вид та 
обсяги благодійної допомоги та про участь у заходах, які проводить 
благодійний фонд; 
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7.6.6 надавати фонду правдиву, повну, своєчасну інформацію, необхідну для 
виконання статутних цілей благодійного фонду. 

7.6.7 Учасники фонду є незалежними у прийнятті рішень щодо надання 
благодійної допомоги і несуть повну юридичну відповідальність за 
використання коштів та ресурсів, призначених для надання благодійної 
допомоги, якщо це не суперечить законам України. 

7.7 Загальні збори учасників благодійного фонду, якщо це не суперечить 
законам України, можуть прийняти рішення про виключення учасника з 
учасників благодійного фонду у разі: 
- систематичного (більше двох разів) невиконання вимог цього Статуту або 
Етичного кодексу; 
- вчиненню ним дій, які шкодять репутації або інтересам благодійного 
фонду; 
Рішення про виключення учасника з учасників фонду приймається не 
менше, ніж 2/3 всіх учасників, якщо це не суперечить законам України. 

7.8 Загальні збори учасників благодійного фонду, якщо це не суперечить 
законам України, можуть прийняти рішення про припинення участі на 
підставі скоєння учасниками: 
порушень статуту - рішення приймається простою більшістю всіх членів; 
порушень Етичного кодексу - рішення приймається не менше, ніж 2/3 всіх 
учасників; 
перерви в наданні благодійної допомоги тривалістю більше трьох місяців - 
рішення приймається простою більшістю всіх членів;  
не надання правлінню благодійного фонду протягом року річних звітів, які 
б, щонайменше, містили список отримувачів та суми наданої благодійної 
допомоги - ухвала приймається простою більшістю всіх членів; 
вчинків, які загальні збори учасників благодійного фонду  визнають 
несумісними із цілями благодійного фонду - ухвала приймається не менше, 
ніж 2/3 всіх учасників; 
неучасті в загальних зборах учасників  благодійного фонду більше двох 
разів за рік - рішення приймається простою більшістю всіх членів. 

7.9 Учасники благодійного фонду, якщо це не суперечить законам України, 
мають право:  

7.9.1 брати участь у статутній діяльності та окремих заходах благодійного 
фонду;  

7.9.2 брати участь у діяльності органів управління благодійного фонду 
відповідно до статуту; 

7.9.3 звертатися до органів управління благодійного фонду із запитами щодо 
статутної діяльності;  

7.9.4 доручати благодійному фонду представництво своїх інтересів і захист прав 
відповідно до статутних цілей і завдань благодійного фонду;  

7.9.5 вільно припиняти участь  в благодійному фонді; 
7.9.6 отримувати доручення від благодійного фонду з метою представництва 

благодійного фонду перед третіми особами; 
7.9.7 укладати з фондом трудові правовідносини.   

7.8 Вищим органом управління благодійного фонду є загальні збори 
учасників у складі голови, секретаря та інших учасників, або 
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уповноважених представників таких учасників, якщо це не 
суперечить законам України. 

7.9 Голова та секретар загальних зборів учасників обираються відповідними 
зборами з числа їх учасників, на термін проведення загальних зборів 
учасників, шляхом відкритого поіменного голосування.  
Головою та секретарем загальних зборів учасників становляться ті 
учасники, які набрали відносну більшість голосів від числа присутніх 
учасників (тобто більше голосів, ніж інші кандидати). 

7.10 Голова правління, голова наглядової ради не можуть бути вибрані головою 
та\або секретарем загальних зборів учасників, якщо це не суперечить 
законам України. 

7.11 Учасники загальних зборів під час голосування по всім питанням порядку 
денного користуються правом одного голосу, якщо це не суперечить 
законам України.  

7.12 Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності 
фонду, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до 
компетенції правління та наглядової ради фонду, якщо це не суперечить 
законам України. 

7.13 Учасник благодійного фонду не має права голосу при вирішенні 
загальними зборами учасників благодійного фонду питань щодо вчинення 
з ним правочину, щодо спору між ним і благодійним фондом, щодо 
вчинення ним правочинів з третіми  особами та щодо звіту про його 
діяльність в правлінні благодійного фонду або в наглядовій раді. 

7.14 Загальні збори учасників благодійного фонду скликаються в 11.00, в 
четверту суботу кожного кварталу.  

7.15 Не менш ніж одна десята частина учасників благодійного фонду має право 
скликати позачергові загальні збори учасників благодійного фонду, у будь-
який час і з будь-якого приводу, шляхом надсилання іншим учасникам 
письмової вимоги, яка присилається в електронному листі на електронну 
адресу учасників, якщо це не суперечить законам України.  

7.16 Голова правління або голова наглядової ради мають право скликати 
позачергові загальні збори учасників благодійного фонду, шляхом 
надсилання на електронну адресу всім учасникам благодійного фонду 
письмової вимоги.   

7.17 Учасники загальних зборів благодійного фонду зобов'язані протягом трьох 
робочих днів з дня отримання ними письмової вимоги провести загальні 
збори учасників благодійного фонду з питань, які визначені в письмовій 
вимозі.  

7.18 Загальні збори учасників організовує секретар загальних зборів учасників, 
який був обраний на попередніх загальних зборах учасників фонду. 

7.19 Загальні збори учасників благодійного фонду не вправі приймати рішення 
з питань,  не включених до порядку денного. 

7.20 До виключної компетенції загальних зборів учасників благодійного фонду 
належить, якщо це не суперечить законам України: 

7.20.1 затверджувати статут, а також зміни і доповнення до статуту; 
7.20.2 обирати членів правління та наглядової ради, їх заміщати, зупиняти їх 

повноваження, припиняти  їх повноваження (відкликати); 
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7.20.3 затверджувати річний бюджет та інші кошториси; 
7.20.4 затверджувати штатний розклад та правила внутрішнього трудового 

розпорядку фонду, посадові оклади працівників фонду; 
7.20.5 розглядати й затверджувати основні напрями діяльності фонду, стратегічні 

плани та річні плани дій благодійного фонду; 
7.20.6 розпоряджатися майном та коштами благодійного фонду та делегувати 

окремі права та обов’язки з управління коштами та майном правлінню;  
7.20.7 надавати згоду на укладання головою правління правочину на суму, що 

перевищує 10 000 (десять тисяч) грн. 00 коп.; 
7.20.8 затверджувати рішення про прийняття учасників до фонду і припинення їх 

участі в фонді; 
7.20.9 надавати звання почесного учасника благодійного фонду;  

7.20.10 затверджувати рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) 
благодійного фонду в порядку визначеному цим статутом та діючим 
законодавством. 

7.21 Рішення про внесення змін до статуту благодійного фонду, якщо це не 
суперечить законам України, про відчуження майна благодійного 
фонду на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна 
благодійного фонду,  
про реорганізацію або ліквідацію благодійного фонду,  
про призначення або обрання та зупинення повноважень чи 
припинення повноважень (відкликання) членів правління та 
наглядової ради  
приймаються не менш як трьома четвертими учасників від загальної 
кількості учасників, якщо інше не встановлено законом. 

7.22 Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа 
присутніх учасників, якщо це не суперечить законам України. 

7.23 У випадку поділу голосів навпіл вирішальним є голос голови 
загальних зборів учасників благодійного фонду, якщо це не 
суперечить законам України. 

7.24 Рішення, які приймаються загальними зборами учасників благодійного 
фонду оформлюються ними письмово у формі протоколу. Протокол 
загальних зборів учасників веде секретар в книзі протоколів. 

7.25 Рішення загальних зборів учасників благодійного фонду підписують  всі 
учасники, які приймали участь в зборах, і не пізніш як через три робочих 
дні після закінчення зборів передається голові правління благодійного 
фонду. 

7.26 Книга протоколів загальних зборів учасників благодійного фонду має бути 
невідкладно надана учаснику(ам) благодійного фонду за його (їх) 
письмовою чи усною вимогою.  
Учасник загальних зборів учасників благодійного фонду має право 
запросити окреме, зазначене ним, рішення загальних зборів учасників 
благодійного фонду, яке невідкладно повинно бути йому надано.  
За вимогою учасника(ів) благодійного фонду повинні видаватися 
засвідчені благодійним фондом витяги з Книги рішень загальних зборів 
учасників благодійного фонду чи витяги з рішень загальних зборів 
учасників благодійного фонду.  
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Книга протоколів зберігається у голови правління. Книга протоколів 
повинна бути зшита, пронумерована, скріплена печаткою фонду, підписана 
головою наглядової ради. 

7.27 Рішення загальних зборів та позачергових загальних зборів може бути 
оскаржене будь-яким учасником благодійного фонду до суду.  

7.28 Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цьому органі, 
можуть бути віднесені до адміністративних витрат фонду, за рішенням 
загальних зборів учасників, якщо це не суперечить законам України. 
 

8. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ, ЇХ 
ЗАМІЩЕННЯ, ЗУПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ 

ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВІДКЛИКАННЯ). 
 

8.1 Виконавчим органом фонду є правління. Правління є постійно діючим 
органом управління фонду.  
Правління діє від імені фонду у порядку та межах повноважень, 
встановлених законом та установчими документами фонду.  

8.2 Правління є керівним органом фонду, який здійснює поточну діяльність 
фонду, оперативне управління фонду та виконує адміністративно-
виконавчі функції фонду, якщо це не суперечить законам України. 

8.3 До складу правління входить голова правління та не менше чотирьох 
членів правління, котрі підзвітні та підконтрольні голові правління. 

8.4 Голова правління особисто відповідає за діяльність правління в цілому, 
якщо це не суперечить законам України. 

8.5 До повноважень правління входить забезпечення поточної діяльності 
Фонду з метою виконання адміністративних функцій Фонду, якщо це не 
суперечить законам України. 

8.6 Головою та членами правління можуть бути фізичні особи, які мають 
повну дієздатність та обрані загальними зборами учасників благодійного 
фонду на один рік, шляхом відкритого поіменного голосування, якщо це не 
суперечить законам України. 

8.7 Головою та членами правління становляться кандидати, які набрали 
відносну більшість голосів від числа присутніх учасників (тобто більше 
голосів, ніж інші кандидати). 

8.8 Голова та члени правління можуть бути переобраними на наступні 
терміни, якщо це не суперечить законам України. 

8.9 Голова та члени правління повинні зберігати конфіденційну інформацію і 
несуть, передбачену чинним законодавством України, відповідальність за 
її розголошення. 

8.10 Голова та члени правління діють від імені фонду у порядку та межах 
повноважень, встановлених законом та цим статутом. 

8.11 Голова та член правління благодійного фонду не бере участі у прийнятті 
рішень стосовно: 
угод або інших правочинів між благодійним фондом та цим членом 
правління або пов’язаною з ним особою; 
суперечок між благодійним фондом та цим членом правління або 
пов’язаною з ним особою; 
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звільнення цього члена правління або пов’язаної з ним особи від майнової 
відповідальності перед благодійним фондом. 

8.12 Голова та члени правління або пов’язані з ними особи не мають права 
одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів 
(застава, порука тощо) від фонду. 

8.13 Повноваження голови та членів правління припиняються (відкликаються), 
якщо це не суперечить законам України, у разі: 

8.13.1 зміни в організації благодійного фонду, в тому числі ліквідації, 
реорганізації, або перепрофілювання, зменшення чисельності правління; 

8.13.2 виявлення невідповідності голови правління, члена правління займаному 
посту внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які 
перешкоджають продовженню виконання повноважень; 

8.13.3 систематичного невиконання головою правління, членом правління без 
поважних причин повноважень, покладених на нього статутом, 
контрактом, угодою або правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
якщо до названих осіб раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи 
громадського стягнення; 

8.13.4 невиконання повноважень протягом більш ніж чотирьох місяців поспіль 
внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по 
вагітності і пологах;  

8.13.5 поновлення на посаду особи, яка раніше виконувала ці повноваження; 
8.13.6 виконання повноважень в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп'яніння; 
8.13.7 вчинення за місцем виконання повноважень розкрадання (в тому числі 

дрібного) майна благодійного фонду, інших осіб, встановленого вироком 
суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції 
якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування 
заходів громадського впливу; 

8.13.8 встановлення невідповідності голови та\або члена правління займаній 
посаді, на який його прийнято з випробуванням; 

8.13.9 неодноразового порушення вимог статуту та Етичного кодексу; 
8.13.10 вчинення дій або бездіяльності, несумісних з метою благодійного фонду, 

або які завдають благодійному фонду значну майнову чи немайнову 
шкоду. 

8.14 Зупинення або припинення членства в правлінні не є підставою для 
припинення чи невиконання зобов’язань, відповідно до цивільно-правових 
угод між особою та благодійним фондом. 

8.15 На час припинення, відкликання повноважень голови або члена правління, 
голова наглядової ради призначає іншу особу виконувачем обов'язків 
голови або члена правління на строк не більше двох місяців. 

8.16 Голова правління, член правління має право подати у відставку шляхом 
подання відповідної письмової заяви до голови наглядової ради. 

8.17 Повноваження голови та/або члена правління зупиняються, відкликаються 
за рішенням наглядової ради.  

8.18 У разі заміщення, зупинення, припинення (відкликання) повноважень 
голови та/або члена правління або осіб, які виконують їх повноваження, 
наглядова рада зобов'язана протягом трьох робочих днів з дати ухвалення 
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відповідного рішення оголосити про скликання позачергових загальних 
зборів учасників благодійного фонду, до порядку денного яких повинно 
бути включено питання про переобрання голови та/або члена правління, 
або осіб, які виконують їх повноваження. 

8.19 Якщо голова правління та/або член правління подає у відставку або іншим 
чином втрачає здатність виконувати свої обов’язки, загальні збори 
учасників благодійного фонду можуть призначити нового голову та/або 
члена правління до кінця терміну повноважень такого члена.  

8.20 Голова правління та/або член правління один раз на рік має право подати 
голові наглядової ради письмову заяву про зупинення членства на строк до 
одного місяця, або про припинення членства не пізніше ніж за 30 днів до 
дати зупинення чи припинення.  

8.21 Без рішення наглядової ради та загальних зборів учасників повноваження 
голови та\або члена правління припиняються у разі смерті, визнання його 
недієздатним, безвісно відсутнім, померлим.  

8.22 За членами правління та голови правління, які втратили працездатність у 
зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, посада 
зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. 

8.23 Членство в фонді голові правління припиняється з дня, наступного за днем 
обрання нового голови правління. 

8.24 Щоденна діяльність правління спирається на річні робочі плани. На 
початок кожного року такий план розробляє голова правління, погоджує 
наглядова рада та затверджують загальні збори учасників благодійного 
фонду. 

8.25 Правління може використовувати в своїй роботі волонтерську допомогу - 
роботу та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами, 
якщо це не суперечить законам України. 

8.26 Голова та члени правління можуть бути працівниками фонду, якщо це не 
суперечить законам України, на яких поширюється законодавство про 
працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне 
забезпечення. Голова та члени правління є посадовими особами фонду, які 
виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські 
функції фонду, якщо це не суперечить законам України.  

8.27 Рішення про укладання трудових контрактів з головою та з членами 
правління приймається простою більшістю голосів учасників загальних 
зборів, якщо це не суперечить законам України. В цьому випадку трудовий 
контракт від імені Фонду підписує голова правління. Розірвання трудового 
контракту з членами правління, провадиться за особистою заявою члена 
правління, за поданням голови правління або наглядової ради. Вказані 
документи розглядаються на загальних зборах учасників, якщо це не 
суперечить законам України.  В разі розірвання трудових правовідносин за 
ініціативою члена правління або за ініціативою фонду, якщо це не 
суперечить законам України, таке розірвання проводиться відповідно до 
статуту та в порядку і на умовах визначених Кодексом законів про працю 
України. В цьому випадку трудовий контракт від імені Фонду підписує 
голова правління або особа, яка виконує його посадові обов’язки.  
У разі припинення повноважень голови чи інших членів правління дія 
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трудової угоди (контракту), які з ними укладені також припиняється, за 
пунктом 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України. 
 

8.28 Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цьому органі, 
можуть бути віднесені до адміністративних витрат фонду, за рішенням 
загальних зборів учасників, якщо це не суперечить законам України. 
 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ 
 

9.1 Голова правління очолює і керує роботою правління та всіма видами 
діяльності фонду, які визначені статутом і не заборонені чинним 
законодавством, з усіх питань, крім тих, що підлягають компетенції 
загальних зборів та наглядової ради. 

9.2 Голова правління фонду виконує свої повноваження згідно з вимогами 
Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету 
Міністрів України, інших нормативно-правових актів, а також виконує цей 
статут, рішення загальних зборів учасників фонду та розпорядження 
наглядової ради. 

9.3 Голова правління підконтрольна наглядовій раді та підзвітна загальним 
зборам учасників благодійного фонду.  

9.4 Голова правління не має права приймати рішення, обов'язкові для 
загальних зборів учасників та наглядової ради фонду. 

9.5 Голова правління не може бути одночасно головою загальних зборів 
учасників благодійного фонду та/або головою наглядової ради. 

9.6 Через правління та керівників структурних органів фонду Голова 
правління здійснює оперативне керівництво фондом, організовує 
ефективну та стабільну його роботу, направляє діяльність на досягнення 
необхідних темпів розвитку благодійної діяльності відповідно до цілей, 
визначених статутом. 

9.7 Голова правління організовує фінансову та господарську діяльність фонду, 
забезпечує динамічний економічний і соціальний розвиток фонду,  виконує 
рішення загальних зборів та наглядової ради. 

9.8 Голова правління забезпечує перспективні та поточні напрями діяльності 
фонду щодо розвитку благодійної діяльності та її розширення. 

9.9 Голова правління створює та ефективно реалізує благодійні програми, 
організовує впровадження у роботу фонду нової техніки та прогресивних 
технологій, покращує систему менеджменту та мотиваційні механізми, 
впроваджує європейські принципи ефективної роботи для благодійних 
фондів. 

9.10 Згідно ч. 3 ст. 19 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації» голова правління може створювати і припиняти дії постійних 
або тимчасових допоміжних органів благодійного фонду, розробляти 
положення про такі органи, призначати і заміщати їхніх працівників, 
відповідно до вимог чинного законодавства та цього статуту. 

9.11 Голова правління видає у межах компетенції правління накази 
організаційно-розпорядчого характеру з питань діяльності фонду, які є 
обов’язковими для виконання членами правління та працівниками фонду. 
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9.12 Голова правління вносить, у разі потреби, на розгляд загальних зборів 
учасників пропозиції з питань діяльності фонду. 

9.13 Голова правління дотримується конфіденційності в роботі з службовими 
документами та забезпечує захист відомостей, які є службовою чи  
комерційною таємницею фонду.  

9.14 Голова правління організовує проведення засідань правління та діє без 
довіреності від його імені.  
Голова правління має право пред’являти від імені благодійного фонду 
претензії, позови, апеляційні і касаційні скарги, заяви та інші процесуальні 
документи без довіреності. 
Голова правління представляє фонд в державних органах, громадських 
організаціях без довіреності та діє від імені фонду; 
Голова правління видає довіреність іншим особам на право 
представництва від імені благодійного фонду.  
Довіреність видана головою правління може бути відкликана наглядовою 
радою в порядку, встановленому чинним законодавством. 

9.15 Голова правління забезпечує виконання доведених загальними зборами 
учасників завдання та плани роботи фонду, звітує перед загальними 
зборами учасників  щодо виконання покладених на правління завдань та 
планів. 

9.16 Голова правління підписує поточні плани діяльності правління та інших 
структурних органів фонду, що є необхідними для успішного розвитку 
фонду, подає їх на затвердження наглядовій раді. Приймає рішення щодо 
інших питань поточної діяльності благодійного фонду. 

9.17 Щокварталу Голова правління звітує перед загальними зборами учасників 
благодійного фонду про виконання річного плану, надає письмові звіти 
про виконання благодійних програм, про використання благодійних 
пожертв, благодійних грантів, про здійснення публічного збору 
благодійних пожертв, про виконання умов укладених договорів, 
контрактів, про розмір та використання отриманої гуманітарної допомоги, 
про використання волонтерської допомоги, про здійснення меценатської 
діяльності, про баланс благодійного фонду та про іншу інформацію, яка 
передбачена вимогами діючого законодавства та цим статутом. 

9.18 Голова правління організовує виконання договірних зобов'язань, якість 
здійснення благодійної діяльності, благодійних заходів у сферах 
визначених цим статутом та Законом України «Про благодійну діяльність 
та благодійні організації», додержання трудової дисципліни та виконання 
екологічних програм. 

9.19 Голова правління відкриває банківські рахунки для благодійного фонду, в 
тому числі вкладні (депозитні) рахунки. 

9.20 Голова правління у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та 
майном фонду. 

9.21 Голова правління вчиняє правочини від імені благодійного фонду на суму 
до 1000 (однієї тисячі) грн.  
Правочини (угоди), що підлягають затвердженню загальними зборами 
учасників благодійного фонду чи на вчинення яких необхідна згода 
наглядової ради, можуть вчинятися головою правління лише після їх 
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затвердження та/або надання згоди на їх вчинення. 
Голова правління має право прийняття рішення про придбання 
благодійним фондом нерухомого майна або укладання угоди найму, після 
погодження з загальними зборами учасників. 

9.22 Голова правління створює організаційні та економічні умови 
високопродуктивної і безпечної праці у фонді. 

9.23 Голова правління вносить на загальні збори учасників для затвердження 
штатний розпис фонду та кошторис видатків на його утримання. 

9.24 Голова правління розробляє регламент роботи і правила внутрішнього 
трудового розпорядку фонду, положення про діяльність інших органів 
фонду, підзвітним органам управління фонду, зазначених у частині першій 
статті 19 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації», посадові інструкції працівників фонду та подає їх на 
узгодження  наглядової ради. 

9.25 Голова правління формує кадровий резерв на відповідні посади фонду. 
9.26 Голова правління пропонує загальним зборам учасників кандидатів на 

посади членів правління, подає подання загальним зборам учасників про 
розірвання трудового контракту з членом правління, про припинення 
повноваження члена правління, про заохочення та притягнення членів 
правління до відповідальності. 

9.27 Голова правління, в межах затвердженого загальними зборами учасників 
благодійного фонду штатного розкладу, приймає та звільняє працівників 
фонду, в порядку визначеному цим статутом та діючим законодавством в 
Україні, застосовує до працівників фонду заходи заохочення і накладає 
стягнення, зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і 
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю. 

9.28 До початку роботи працівника за укладеною трудовою угодою, голова 
правління зобов'язаний: 
1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під 
розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде 
працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 
усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного 
законодавства;  
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 
розпорядку; 
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними 
для роботи засобами;  
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, 
гігієни праці і протипожежної охорони.  
Голова правління не має права вимагати від працівника виконання роботи, 
не обумовленої трудовою угодою. 
Голова правління виконує інші обов’язки, які покладені на власника 
законодавством про працю. 

9.29 Голова правління розподіляє функціональні обов’язки між членами 
правління та посадові обов’язки між працівниками фонду. 
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9.30 Голова правління має право притягувати до матеріальної відповідальності 
осіб відповідно до законодавства України, затверджувати страхові акти та 
підписувати відмови, запити, листи та інші документи, пов’язані з 
врегулюванням страхових справ. 

9.31 Голова правління веде безперервно бухгалтерський та податковий облік 
благодійного фонду з дня реєстрації благодійного фонду до його ліквідації. 

9.32 Голова правління вирішує всі питання організації бухгалтерського та 
податкового обліку благодійного фонду відповідно до законодавства та 
установчих документів. 

9.33 Голова правління несе персональну відповідальність за організацію 
бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів 
здійснення всіх господарських операцій в первинних документах, 
збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом 
встановленого терміну, але не менше трьох років. 

9.34 Голова правління виконує інші функції та вчиняє інші дії від імені 
благодійного фонду, які необхідні для досягнення цілей благодійного 
фонду і забезпечення його нормальної діяльності, у відповідності до 
статуту, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації». 

9.35 Голова правління несе цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну 
та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про 
благодійну діяльність у порядку, встановленому законом. 

9.36 Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків головою правління, 
можуть бути віднесені до адміністративних витрат фонду, за рішенням 
загальних зборів учасників, якщо це не суперечить законам України. 
 

10. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ: 
 

10.1 Здійснення поточної та ефективної благодійної діяльності Фонду у сферах 
визначених статутом та Законом України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», розвиток і підтримка цих сфер у суспільних 
інтересах; 

10.2 створення та реалізація благодійних програм благодійної діяльності фонду 
з метою визначеною цим статутом; 

10.3 розроблення річних, поточних планів, структури річного бюджету 
благодійного фонду, штатного розкладу благодійного фонду, кошторису 
благодійного фонду, внутрішнього трудового розпорядку, Етичного 
кодексу та іншої документації фонду, яка необхідна для досягнення 
визначених цілей благодійної діяльності фонду; 

10.4 виконання річних планів, річного бюджету благодійного фонду, 
благодійних програм, проектів, заходів благодійного фонду, використання 
благодійних пожертвувань, благодійних грантів; 

10.5 фандрайзинг та розбудова активів благодійного фонду; 
10.6 управління фінансами та інвестування; 
10.7 розробка та управління грантовими програмами; 
10.8 розвиток комунікацій; 
10.9 прийняття участі у спільних благодійних програмах та проектах разом з 
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іншими організаціями; 
10.10 управління  ресурсами та витратами благодійного фонду; 
10.11 здійснення господарського управління майном та коштами благодійного 

фонду; 
10.12 організація проведення незалежного аудиту, щоб переконатись у 

належному виконанні фінансових процесів благодійного фонду; 
10.13 здійснення інших повноважень та функцій, покладених загальними 

зборами учасників благодійного фонду, що не суперечать законам України. 
10.14 Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків членів правління, 

можуть бути віднесені до адміністративних витрат фонду, за рішенням 
загальних зборів учасників, якщо це не суперечить законам України. 
 

11. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 
 

11.1 Наглядова рада є органом управління благодійного фонду, у складі голови 
та двох учасників, які діють в межах своєї компетенції, визначеної цим 
статутом. 

11.2 Членами наглядової ради фонду не можуть бути члени правління. 
11.3 Наглядова рада затверджує благодійні програми фонду і контролює 

відповідність діяльності та використання активів фонду її установчим 
документам. 

11.4 Наглядова рада фонду має право зупинити повноваження будь-якого члена 
правління до прийняття рішення загальними зборами учасників.  

11.5 Голова наглядової ради та її члени обираються загальними зборами 
учасників благодійного фонду на рік, виключно з учасників благодійного 
фонду.  
Голова правління, члени правління не можуть бути членами наглядової 
ради. 

11.6 Членами наглядової ради та її головою стають кандидати, які набрали 
відносну більшість голосів від числа присутніх учасників (тобто більше 
голосів, ніж інші кандидати). 

11.7 Голова наглядової ради та її члени можуть бути переобраними на наступні 
терміни. 

11.8 Збори наглядової ради скликаються її головою в 11.00, в четверту суботу 
кожного місяця, з обов’язковою присутністю голови правління, або особи, 
яка його тимчасово заміщує. 

11.9 Позачергові збори наглядової ради можуть скликатись на письмову вимогу 
голови правління, членів правління або будь-якого учасника загальних 
зборів благодійного фонду протягом п’яти робочих днів.  

11.10 Наглядова рада може приймати участь на засіданні правління з правом 
вирішального голосу.  

11.11 Збори наглядової ради можуть відбуватися шляхом особистої присутності, 
одночасного голосування через засоби зв’язку або письмової згоди, яку 
висловили всі члени наглядової ради. 

11.12 Наглядова рада правомочна приймати рішення, якщо в голосуванні бере 
участь більшість її членів. 

11.13 Наглядова рада приймає рішення більшістю голосів членів, якщо законами 
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України чи рішеннями наглядової ради не буде встановлено інше. 
11.14 За поділу голосів навпіл вирішальним є голос голови наглядової ради. 
11.15 До компетенції наглядової ради належить:  

11.15.1 здійснювати контроль за діяльністю правління щодо відповідності її 
діяльності меті благодійного фонду, діючому законодавству і статуту, а 
також за цільовим використанням коштів і майна благодійного фонду; 

11.15.2 складати висновки з фінансової діяльності благодійного фонду до 
затвердження фінансових звітів та балансів загальними зборами учасників 
благодійного фонду; 

11.15.3 одержувати від будь-якого учасника правління або найманого працівника 
благодійного фонду будь-яку інформацію про діяльність правління, у тому 
числі про залучення і використання коштів і майна благодійного фонду; 

11.15.4 залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності 
благодійного фонду; 

11.15.5 узгоджувати рішення правління щодо вступу в асоціацію або спілку з 
іншими особами; 

11.15.6 надавати письмовий дозвіл голові правління на укладання правочинів на 
суму більше 1 000 (однієї тисячі) гривень та до 10 000 (десяти тисяч) 
гривень; 

11.15.7 популяризувати цілі благодійного фонду;  
11.16 Наглядова рада вправі вимагати від голови правління, членів правління, 

учасників благодійного фонду та працівників фонду представлення 
необхідних їй матеріалів, бухгалтерських, статистичних, податкових та 
інших документів, які стосуються діяльності благодійного фонду  та 
особистих пояснень.  

11.17 Члени наглядової ради не одержують заробітну плату за свою роботу в 
цьому органі. 

11.18 Повноваження членів наглядової ради припиняються, відкликаються за 
рішенням загальних зборів учасників благодійного фонду, в разі: 
- добровільного виходу із наглядової ради; 
- виключення із учасників благодійного фонду. 

11.19 Голова та члени наглядової ради один раз на рік мають право подати 
загальним зборам учасників благодійного фонду письмову заяву про 
зупинення членства на строк до одного місяця, або про припинення 
членства не пізніше ніж за 90 днів до дати зупинення чи припинення.  

11.20 Без рішення загальних зборів учасників благодійного фонду членство в 
наглядовій раді припиняється у разі смерті члена, визнання його 
недієздатним, безвісно відсутнім, померлим.  

11.21 Голова та члени наглядової ради повинні зберігати конфіденційну 
інформацію, несуть передбачену чинним законодавством України 
відповідальність за її розголошення. 

11.22 Член наглядової ради не бере участі у прийнятті рішень стосовно: 
11.22.1 договорів або інших правочинів між фондом та цим членом або 

пов’язаною з ним особою; 
11.22.2 спорів між фондом та цим членом або пов’язаною з ним особою; 
11.22.3 звільнення цього члена або пов’язаної з ним особи від майнової 

відповідальності перед фондом. 
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11.23 Члени наглядової ради або пов’язані з ними особи не мають права 
одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів 
(застава, порука тощо) від фонду. 

11.24 Статутом фонду можуть визначати інші підстави конфлікту інтересів та 
порядок його розв’язання, які не повинні суперечити законам України. 

11.25 Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цьому органі, 
можуть бути віднесені до адміністративних витрат фонду, за рішенням 
загальних зборів учасників, якщо це не суперечить законам України. 
 

12. АКТИВИ (ДОХОДИ) ФОНДУ 
 

12.1 Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, 
земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні 
активи, якщо інше не встановлено законами України. 

12.2 Використання активів (доходів) та правочини фонду не повинні 
суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності. 

12.3 Розмір адміністративних витрат фонду не може перевищувати 20 відсотків 
доходу цього фонду у поточному році. 

12.4 Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, 
включаються до адміністративних витрат фонду, якщо інше не 
встановлено законами України. 

12.5 Фонд відноситься до неприбуткових організацій, і не є платником податку 
на прибуток. 

12.6 Фонду забороняється надавати благодійну допомогу органам державної 
влади та органам місцевого самоврядування або створеним ними 
неприбутковим організаціям або за їх дорученням - третім особам, якщо 
надання такої благодійної допомоги є попередньою або наступною умовою 
видачі фонду будь-якого дозволу, ліцензії, узгодження, надання державної 
послуги чи прийняття іншого рішення на його користь або прискорення 
такої видачі, надання, прийняття (спрощення процедури). 

12.7 Фонду заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини 
серед засновників (учасників), учасників фонду, працівників (крім оплати 
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 
управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього пункту не 
вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування 
видатків, визначених підпунктом 133.4.2 Податкового кодексу України.  

12.8 Фонд може одержувати та бути набувачем цільової або нецільової 
благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, яка може надходити на 
користь фонду у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, 
наданої послуги), а також благодійних пожертв, благодійних грантів від 
одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених 
Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 
 

13. ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ 
 

13.1 Фонд, в особі голови правління, складає та подає фінансову, статистичну 
та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законами України. 
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13.2 Статут фонду або правочини між благодійними організаціями та 
благодійниками можуть визначати порядок складення та надання 
спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про 
використання наданих ними активів. 

13.3 Інформація про структуру та розмір доходів і витрат фонду, а також умови 
використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною 
інформацією або комерційною таємницею. 

13.4 Звітність фонду може містити інформацію про особу благодійників або 
бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх 
правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено 
законами України. 

13.5 Фонд, в особі голови правління, подає звіти та іншу інформацію про свою 
діяльність органам виконавчої влади відповідно до законодавства. 

13.6 Фонд, в особі голови правління,  звітує за використання інших коштів і 
майна, одержаних від благодійників, на підставі їхніх письмових запитів.  

13.7 Фонд, в особі голови правління, має право вимагати від набувачів наданої 
ним благодійної допомоги звітів про її використання. 

13.8 Інформація та звіти про використання коштів, зібраних шляхом публічного 
збору благодійних пожертв з використанням благодійного 
телекомунікаційного повідомлення та перерахованих оператором 
телекомунікацій на рахунок фонду, з яким оператор телекомунікацій 
укладено договір, підлягають обов’язковому опублікуванню головою 
правління на веб-сайті фонду. 

13.9 Фонд, в особі голови правління, подає звіт про використання доходів 
(прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність. 

13.10 У разі недотримання фондом вимог статті 133 Податкового кодексу 
України, голова правління зобов’язаний подати у строк, визначений для 
місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів 
(прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з 
початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, 
якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому 
вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно 
нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове 
зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) 
нецільового використання активів. Фонд буде виключено контролюючим 
органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважатиметься 
платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня 
місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення. 

13.11 За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено 
таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року голова 
правління зобов’язаний щокварталу подавати до контролюючого органу 
податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), 
сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та 
подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників 
податку на прибуток. 
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13.12 З наступного податкового (звітного) року фонд подає податкову 
декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок 
на прибуток у порядку, встановленому Податковим кодексом для 
платників податку на прибуток. 

13.13. Фонд, в строки та в порядку визначеному податковим законодавством, 
зобов’язаний  зазначати відомості про надані суми нецільової благодійної 
допомоги у податковій звітності. 
 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ 
ФОНДУ 

 
14.1 Загальні збори учасників благодійного фонду затверджують зміни та 

доповнення до статуту кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів учасників, 
якщо інший порядок не встановлено законами України.  

14.2 Загальні збори учасників благодійного фонду повідомляють орган 
реєстрації про зміни і доповнення до статуту після їх внесення загальними 
зборами учасників благодійного фонду протягом строку, встановленого 
законодавством України. 
 

15. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ 
 

15.1 Фонд у відповідності зі своїми цілями, має право на здійснення 
міжнародних зав’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим 
статутом, чинним законодавством України. 

15.2 Міжнародна діяльність фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних 
проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не 
суперечить законам України, нормам і принципам міжнародного права. 

15.3 Фонд може засновувати або вступати в міжнародні організації, утворювати 
міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, 
укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні міжнародних 
заходів. 

15.4 Фонд має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, 
покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, 
витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані 
відрядження за кордон як своїх постійних працівників, так і залучених 
спеціалістів, як представників фонду для участі в освітніх та 
культурологічних заходах, участі у конференціях тощо, з врахуванням 
вимог чинного законодавства.  

15.5 Фонд має право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну 
діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з 
урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними 
угодами України. 
 

16. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ АКТИВІВ: 

 
16.1 Державна реєстрація припинення фонду здійснюється відповідно до 
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Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» з урахуванням особливостей, встановлених Законом 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».  

16.2 Підстави і порядок ліквідації (примусового розпуску) фонду визначає 
законодавство України. 

16.3 Правонаступниками фонду у разі його реорганізації має бути одна чи 
кілька благодійних організацій. 

16.4 Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію фонду  
визначаються законом.  
Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення 
благодійної організації за позовом державного реєстратора, спеціально 
уповноваженого органу з питань державної реєстрації або іншої 
заінтересованої особи, зокрема, є:1) використання активів (доходів) 
благодійної організації з порушенням встановлених цим Законом України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації»  вимог до здійснення 
благодійної діяльності, що триває протягом не менш як 12 місяців; 2) 
неможливість самостійної реорганізації або ліквідації фондом у випадках, 
визначених законом або статутом. 

16.5 Загальні збори учасників благодійного фонду приймають рішення про 
припинення фонду в результаті реорганізації або ліквідації кваліфікованою 
більшістю у ¾ голосів учасників, які присутні та беруть участь у 
голосуванні, якщо такий порядок не суперечить законам України. 

16.6 На підставі рішення загальних зборів учасників благодійного фонду, фонд 
може бути реорганізовано в порядку, встановленому законодавством 
України. Правління визначає юридичних осіб-правонаступниць фонду, що 
припиняється, згідно з законодавством України, і затверджує відповідні 
баланси. Правонаступниками фонду не можуть бути юридичні особи, 
метою діяльності яких є одержання прибутку.  

16.7 На підставі рішення загальних зборів учасників благодійного фонду про 
ліквідацію (саморозпуск) фонду, правління має призначити ліквідаційну 
комісію та визначити порядок і строки ліквідації фонду відповідно до 
законодавства України, в тому числі визначити порядок цільового 
використання майна фонду та юридичних осіб-правонаступників фонду, 
який припиняється. Ліквідаційна комісія виконує функції управління 
справами фонду з моменту призначення. Ліквідаційна комісія виступає в 
суді та виконує інші дії від імені фонду, який припиняється, які не повинні 
суперечити законам України. Члени ліквідаційної комісії призначаються 
загальними зборами учасників благодійного фонду, якщо такий порядок не 
суперечить законам України.  

16.8 Активи, що залишаються під час ліквідації фонду після задоволення вимог 
їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним 
організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за 
рішенням суду. 

16.9 У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності 
благодійних організацій, зазначених у частині п’ятій статті 18 Закону 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», активи 
благодійної організації, що ліквідується, спрямовуються до Державного 
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