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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . БЛАГОДДЙНА ОРГАН13АЦ1Я "БЛАГОД1ЙНИЙ ФОНД РЕКОНСТРуКЦП ТА РОЗВИТКУ
"ЕДИНА KPAIHA" (надал1 - Фонд) с благодшною оргашзащею, що створюеться та flic на
засадах добровшьноси, законноста, спшьносп iHTepeciB i р]вносй прав i'i учасншав, гласносй та
самоврядування.
1.2. У свош дЬзлъносп Фонд керуеться Конститущею Украши, Законом Украши «Про благодшну
д1яльтсть та благодшш оргашзади», шшим чинним законодавством Украши та цим Статутом.

1.3. Фонд набувае прав юридично! особи приватного права з моменту його державно! реестрацй в
установленому законодавством порядку, мае самостшний баланс, рахунки, в тому чиста,
валютт, в установах башав, круглу печатку та штампи, фхрмовий бланк, власну символнсу, яи
рееструютъся вщповщно до законодавства Украши.
1.4. Для виконання статутних завдань Фонд ствпрацюе з органами державно! влади, з ф!зичними
та юридичними особами, шшими громадськими та благодтаними оргашзащями.

1.5. Фонд вшъний у вибор1 сфери свое! д1яльност1 та зд1йснше д1ялъшстъ у таких сферах:
1) освгга;
2) охорона здоров'я;
3) еколопя, охорона довкшля та захист тварин;
4) запобпання природним i техногенним катастрофам та Л1квщац1я i'x наслщюв, допомога
постраждалим внаслщок катастроф, збройних конфлпспв i нещасних випадюв, а також
бЪкенцям та особам, яш перебувають у складних життевих обставинах;
5) отка i шклування, законне представництво та правова допомога;
6) сощальний захист, сощальне забезпечення, соц1альш послуги й подолання бщносй;
7) культура та мистецтво, охорона культурно! сгхадщини;
8) наука й науков1 дослщження;
9) спорт i ф1зична культура;
10) права людини i громадянина та основоположн1 свободи;
11) розвиток територ!альних громад;
12) розвиток м1жнародно'1 cniBnpani Украши;
13) стимулювання економ1чного росту й розвшку економжи Украши та i'i окремих репошв та
пщвищення конкурентоспроможност1 Украши;
14) сприяння здшсненню державних, рег1ональних, м1сцевих та м1жнародних програм,
спрямованих на пол1пшення сощально-економ1чного становища в Украш1.
1.6. Дз'яльшсть Фонду поширюеться на всю територ1ю Украши та 1нших краш шляхом створегшя
його вщдшень, фшш та представництв.
1.7. Повне найменуваыня Фонду:

украшською мовою - БЛАГОД1ЙНА ОРГАН13АЦ1Я "БЛАГОД1ЙНИЙ ФОНД РЕКОНСТРуКЦП
ТА РОЗВИТКУ "(ЕДИНА KPAIHA";
росшською мовою - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ "ЕДИНАЯ СТРАНА";
англшською мовою
CHARITABLE ORGANIZATION
DEVELOPMENT FOUNDATION "UNITED COUNTRY"

"RECONSTRUCTION

AND

1.8. Скорочене найменування Фонду:
украшською мовою - БО "БФРР "СДИНА KPAIHA";
росшською мовою - БО "БФРР "ЕДИНАЯ СТРАНА"
англшською мовою - FRR "UNITED COUNTRY"
1.9. Найменування Фонду шшими мовами визначаетъся внутрйптми документами Фонду та з
урахуванням особливостей перекладу.
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[.10.
1.11.

Мкцезнаходження Фонду: 08131, Украша, Кшвська область, Киево-Святошинський район, с.
Софйвська Борщапвка, вул. Кшвська, 24.
Засновниками Фонду с:

• Громадянка Украши Майборода Ганна Анатолпвна, паспорт: СН 973539, виданий
25.08.1998 року Жовтневим РУ Гу МВС Украши в м. Киев1, яка зареестрована за адресою:
м. Кшв, вул. Уманська, 23/9, кв. 5 6 .1дентифжацшний помер 2624402741.
• Громадянин Украши Душин Олексш Владиславович, паспорт: МА 293613, виданий
26.05.1997 року Заргчним РВ СМУ УМВС Украши в Сумсыай обл., який зареестрований за
адресою: м. Кшв, б-р 1вана Лепсе, буд. 53, кв. 73.1дентифжацшний номер: 2967409954.
• Громадянин Украши Гуленко 1лля Геннадшович, паспорт: НЕ 012437, виданий 16.05.2001
року Придншровськрш РВуМВС Украши в Черкасыай обл., який зареестрований за
адресою: м. Кшв, вул. Фрунзе, буд. 178, кв. 53.1дентиф1кащйний номер: 3079917657

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА OCHOBHI ФОРМИ
БЛАГ0Д1ЙН01Д1ЯЛБНОСТ1
11. Метою д1ялыюс11 Фонду е надання допомоги для сприяння законним штересам бенефкдар!в у
сферах благодшно! д 1яльносп, визначених цим статутом, а також розвиток i пщтримка цих
сфер у сусшльних штересах.
12. Предметом дляльносй Фонду е полшшення матер ianbi того та сощального становища набувач1в
благодшно! допомоги.
13. Для досягнення поставлено!' мети Фонд здшсшое таю завдання:
- сприяння практичному здшсненшо загальнодержавних, регюнальних, мюцевих та
ъпжнародних програм, що спрямован! на полшшення сошально-економ!чного становища;
- полшшення матер1ального становища набувач!в благодшно! допомоги, сприяння сощальнш
реабшиацп малозабезпечених, безробштох, швалипв, ininiix oci6, як! потребують шклування, а
також подання допомогт-i особам, як1 через сво! ф1зичЕп або mini вади обмежеш в реал1зацп сво!х
прав i законних штерес1в;
- подання допомоги громадянам, яю постраждали внасл1док стих1йного лиха, еколопчних,
техногенних та шших катастроф, у результат! сощальних конфлгкт1в, нещасних випадвав, а
також жертвам репресш, бЬкенцям;
- сприяння розвитку культури, в тому чисгц реал!зацп програм нацюнально-культурного
розвитку, доступов! Bcix верств населения, особливо малозабезпечених, до культурних цшностей
та художньо! творчост!;
- сприяння охорош й збереженню культурно! спадщини, кторико-культурного середовища,
пам'яток icTopi! та культури;
- подання благод!йно! допомоги у розвитку видавничо! справи, засоб1в масово! шформацй,
шформащйно! шфраструктури;
- сприяння розвитку природно-заповщного фонду та природоохоронно! справи;
- сприяння розвитку охорони здоров'я, масово! ф!зшшо! культури, спорту i туризму,
пропагувахшя здорового способу життя, участь у наданш медично! допомоги населению та
здшснення соц!ального догляду за хворими, швалщами, одинокиш-i, людьми похилого вгку та
шшими особами, я и через сво! ф!зичш, матер!альш чи iiirai особливосп потребують соц!ально!
шдтримки та шклування;
- сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатод!тним та
малозабезпеченим с1м'ям;
- сприяння навчаншо та розвитку, а також надання допомоги талановитш творч!й молод!;
- всеб^ше сприяння п1двищешло р1вня морал!, культури, освгги та духовност! в Украип;
- всеб!чне сприяння усесторонньому осв!тньому та культурному розвитку дггей в Укра!ш й за
кордоном, а також полшшеншо умов !х жиля;
- всеб!чне сприяння полшшеншо умов життя незахищених верств населения в Укра'пп;

- сприяння розвитку та реашзацп державних, громадсъких i бгзнес проекпв, спрямованих на
розвиток та покращення сощальних умов населения Украши;
- ношу к, з&тучення та швестицй коштав у розвиток громадсъких лщер1в та сощальних
пщприемщв, яга розиочинають шновацшхп суттев1 проекта га оргашзацп;
- участь у п р о е к т у в а н ш , оргашзацй та ф1нансуванш еколох1чних програм та охорони довхолля;
- сприяння розвитку громадянського суспшьства, засад регюнальнох демократи;
- сприяння розвитку свободи слова;
- розвиток регюнальних програм, у тому чисш освггшх, що сприяють розвитку мкцевого
самоврядування;
- патрютичне вхтховання молода;
- пошук, nin;6ip i розвиток талановитих дней та молода, сприяння утвореншо умов для ix навчання
та розкрштя творчих зд!бностей;
- надання допомоги талановитта творчш молодд;
- збереження та розвиток кторико-культурного та духовного надбання Украх'ни;
- сприяння розвитку громадянських прав та свобод;
- сприяння сощальиш реабшшщй малозабезпечених, безробггних, швалвдв, шзпих oci6, як1
потребують шклування, а також надання допомоги малозабезпеченим, безробттним, швалщам,
людям похнлого вшу, в тому числ! ветеранам та учасникам Велико! Вггчизняно! в1йни,
ветеранам npani та шптим, малозабезпеченим, багатодтгим, неповним ам'ям, с!м'ям з
прийомгохмхх та усиновленими дгхъми, особам, яга через сво! ф1зичш або шпп вади обмежеш в
реал1зацй свох'х прав i законних iHTepeciB, та шхпим особам, яга потребують шклування;
- надання допомоги громадянам, яга постраждали внаслщок стихтаного лиха, еколопчних,
техногенних та хпших катастроф, у результата сощальних конфлжйв, нещасних випадгав, а
також жертвам репресш, бЬкенцям;
- сприяння розвитку науки та освпи, рсатлзацп науково-освггшх програм, надання допомоги
студентам, учням, а також вченим, науковим сшвробпиикам, викладачам, вчителям та ш ш ш
д1ячам в галуз1 науки та освгги;
- сприяння розвитку культури, в тому числ1 рёал1зацп програм нащонально-культурного та
духовного розвитку, доступу Bcix верств населения, особливо малозабезпечених, до культурних
та духовних щнностей та художньо! творчоста;
- сприяння охорош i збереженню культурно! спадщшш, кторико-культурного та духовного
середовища, пам'яток кторй та культури, мкць поховання;
- надання допомоги у розвитку видавничо! справи, засоб1в масово!' шформацй, хнформацхйно!
шфраструкгури;
- сприяння розвитку природно-заповщного фонду та природоохоронно! справи;
- сприяння розвитку охорони здоров'я, масово! фззично! культури, спорту i туризму,
пропагування здорового способу життя, участь у наданш медичнох допомоги населению та
здшснення сощального догляду за хворими, швалщамй, самотнкхи, людьми хтохилого внсу та
шшими особами, яю через сво! ф1зичш, матер!алъш чи ii-nui особливосп потребують согцально!
пщтримки та шклування;
- сощальна гпдтримка мешканщв села;
- сприяння розвитку сшьського господарства;
- сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодггним та
малозабезпеченим ам'ям, неповним ам'ям, ам'ям з хтрийомними та усиновлеххими дпъми;
- д!яльшстх>, що сприяс сощально-економ1чному розвитку Украши та шдвигцешно добробуту хх
громадян.
- забезпечення сопдальнох захищеносп вшсысовослужбовщв та irnroix верств населения Украхни;
- фйхансове й матер1альне забезпечення вздродження духовних та патрютичних здобутгав народу
Украхни, Украхнськох православно! церкви;
- допомога сощальшй реабитггацЙ вдаськовослужбовщв, дно чих та звшьнених у запас або
вщставку представнигав силових структур та шших oci6, яга потребують пхклування,
- надання матер1альнох та сощалыю! допомоги швалщам вшшх, вшськово! служби, особам, що
постраждали вщ аварй на ЧАЕС, iirninx ядерних аварш та випробувань ядерно! збро!,
захисникам В1тчизни, вошам-йттернащоналктам, ветеранам армй та флоту;
4

4.3 метою здшснення благодшно! дшльносп Фонд в устаповленому порядку:
- сприяе правовомлг i социальному захисту громадян i оргашзацш, що пщтримуютъ цЫ щяльносп
Фонду, сприяе шдтримщ сш % дитинства i материнства;
- оере участь в розробщ i сприяс реал1зацй програм в обласи освгга, культури, духовного
розвитку, спорту, здоров 'я, туризму;
- оере участь в пщготовтл i сприяс реал1зацй ocBiTHix програм виховання пщростаючого
поколшня у ду<л культурного розвитку, пошани материнства, любов1 до Батьшвщитш;
- сприяс вщродженнзо национально! культури, науки, кторичних традицш народ1в Украши;
- сприяння в оргашзацй, проведения та фшансування програм i заход1в, спрямованих на
вщродження традицшних ремесел i промисгпв;
- здшснюе заохочення програм та заход!в еколопчно! безпеки;
- надас всем1рну допомогу в консолщацй суспшьства, формуванш взасмних штереав, сприяс
досягаенню шгвшьного свпу i згоди;
- сприяе оргашзацй робочих мкць в створюваних Фондом господарських оргашзащях;
- в цшях вщродження духовних традицш суспшьства взаемодк is зацгкавленими суспшьними
об'еднаннями i релтйними оргашзащями;
- здшснюе сприяння реал!зацй програм буд!вництва та реставрацп церков, пам'яток архггектури
й культури, освггшх закладтв;
- здшснюе сприяння в оргашзацй та проведенш благодшних акцш;
- залучас спонсорсью засоби защкавлених ф1зичних i юридичних oci6 для фшансування свое!
хцяльносп, пов’язано! з реал1защею цшей, визначених даним Статутом;
- подае пщтримку прюритетному розвитку нацюналыгих народних ремесел i промисшв;
- сприяе здшсненшо зв'язюв з шшими оргашзащями, у тому числ1 мЪкнар одних зв'язюв, для
досягнення статутних цшей Фонду;
* оргашзовуе i проводить культурно-масов!, спортивш заходи;
- здшснюе пщприелшицьку i зовншшьоеконом1чну д1яльнктъ лише постшьки, поскшъки це
служить досягненню статутних цшей, ради яких створений Фонд, i вщповщну цим цшям;
- сгворюе господарсьш товариства, суспшьства i mini господарсьш оргашзацй, а також набувае
майна, призначеного для ведения пщприемницько! даяльносп;
- здшснюе видавничу д1яльшсть i в Г! рамках видання i поширення шформацшних, методичних
матер1ал1в, а також буклегпв, брошур з тематики Фонду;
- сгворюе вцщшення в Украгш, вщкривае фшй i представнитдтва на територй Украши i шоземнрхх
держав;
- здшснюе добродшну д1яльшсть;
- оггримуе та надас гумаштарну допомогу.
- надае благодшну допомогу аматорським спортивним оргашзащям та клубам, спортсменамаматорам, талановитим молодим спортсменам, у т.ч. для покриття витрат з придбання або
оренди спортивного знаряддя та швентарю, користування спортивними майданчиками,
примпценняаш чи спорудами для проведения тренувань, забезпечення участ! у спортивних
змаганнях тощо;
- надае благодшну допомогу будинкам дитини, будинкам та школам-штернатам, дитячим
будинкам амейного типу, школам сощально! реабшггацй, притулкам для неповнолггшх,
викладачам та вихователям цих заклад is;
- надае благодшну допомогу закладам науки, освгги та культури, а також вченим, викладачам,
студентам, учням, дикторам, артистам, талановитш творчш молодо
* надае благоддйну допомогу дггям, позбавленим батьювського шклування;
- надае благодшну допомогу будинкам для ирестарших чи швалвдв;

- надае благодшну допомогу малозабезпеченим особам, ян i'i потребують;
- надае благодшну допомогу релйтйним, благодшним, громадським та шшим неприбутковим
оргашзащям;
- надавати цшъову благодшну допомогу набувачам благодшно! допомоги для вщшкодування
витрат на о т а т у вартоста лйкування;
- сприяе доступов! Bcix верств населения, особливо дггям-сиротам та дням з малозабезпечених
амей, до культгрних щнностей та художньо! творчосп;
- випускае та безкоштовно розповсюджувати книги, журнали та газети, що пропагують
принципи та Liei Фонду;
- розробляе та готувати paflio- та телепрограми, що пропагують принципи та ще! Фонду;
- здшснюе проведения конференцш, семшар1в, зустр1чей, TpeHiHriB, масових заход1в, що
сприяють розвитку охорони здоров'я, масово!' ф1зично'! культури, спорту й туризму,
пропагуванню здорового способу життя, шдвищенню р!вня Mopani, культури, освгги та
духовноста в Украли;
- мае право о'гримувати, транспортувати власними або орендованими транспортними засобами
та використовувати за цшьовим призначенням гумаштарну допомогу, а також вщправляти
гумаштарну допомогу до шших держав у порядку, передбаченому Законом Украши "Про
гумаштарну допомогу".
- утворюе вщповщно до чинного законодавства сво! вщдшення, фшй та представництва;
- мае право об'еднуватися з шшими благодшними оргашзащями у сшлки, асощаци та mini
об'еднання, що створюються на добровтьних засадах i сприяють виконаншо статутних завдань;
- мае право обмпноватися шформащею та спещалктами з вщповщними оргашзащями Украши та
зарубшсних краш;
- оргашзовуе 36ip благодшних пожертвувань та внесюв вщ ф1зичних та юридичних oci6 Украши,
шоземних держав та мтжнародних оргашзацш;
- самостшно вирштуе питания про подання благодшно! допомоги и набувачам, використовувати
цшьов1 пожертвування, що подаються благодшниками на реал1зацпо благодшно! програми
згщно з умовами цього пожертвувашш;
- постшно визначае форми, об'екти, суб'екти та обсяги благодшно! допомоги;
- вщкривати рахунки (у нацюналы-ий та шоземнш валютах) в установах банюв;
- засновуе засоби масово! шформацп, шдприемства й оргашзацй;
- мае право займатися видавничою д1яльшстю без мети отримання прибутку;
- мае право бути учасником iHiroix благодшних оргашзацш;
- мати власну символтку;
- популяризуе свое ш'я (назву), символтку.
2.5. Види благодшно! дишьностт яга надаються Фондом:
- безоплатна передача у власшсть бенефкцар1в коптив, тншого майна, а також безоплатне
вщступления бенефпдарам майнових прав;
- безоплатна передача бенефпцарам права користування та пппих речових прав на майно й
майнов1 права;
- безоплатна передача бенефпцарам доход1в вщ майна й майнових прав;
- безоплатне надання послуг та виконання робп на користь бенефшдар1в;
- благодшна спшьна д1ялыпсть та виконання гшпих контрактов (договор1в) про благодшну
д1ялъшсть;
- публ1чний 36ip благодшних пожертв;
- управлшня благодшними ендавментами;
- виконання заповтв, заповщальних вщказ1в i спадкових договор1в для благодшно! д1яльносп;
- проведения благодшних аукцюшв, негрошових лотерей, конкурйв та шших благодшних
заходов, не заборонетшх законом.

6

2.6. Здшснення Фондом благодшно!' д1яльноста у виглщц надання конкретних иослуг (виконання
робгг), що пшлягають обов'язковш сертифжацй або лщепзувашгю, допускаеться тел я тако!
сертифжацй або лщензування у встановленому законодавством Украши.
1 ”. Благодшна програма Фонду приймаеться Фондом на Загальних зборах i е комплексом
благодшних заходов у сферах, визначених цим статутом, спрямованих на виршення завдань,
що вщповщакпъ статутним цшям Фонду. Вся сума надходжень, що надшита за фшансовий piK
вщ пщприемств i оргашзацш, ш перебувають у власноста Фонду, за виключенням
адмййстративно-господарських витрат, пов'язаних з функцюнуванням Фонду, повинна
використовуватися на фшансування благодшних програм. За умови реал1зацй довгострокових
програм втжористання копгпв здшсшоеться вщповщно до термпшз, визначених цими
програмами.
13. Вщдшення, фиш та представництва Фонду, що створеш на територЙ Украши, рееструються у
встановленому законодавством порядку. Вщдшення тел я реестрацй набувае статусу юридично!
особи, д1е на гадстав1 положения, яке приймаеться вищим кер1вним органом вщдшення та
затверджуеться Правлшням Фонду. Фшй та представництва Фонду рееструються без надання
1м статусу юридично! особи. Кер1вники фшш та представництв призначаються Правлшням
Фонду та дгють на пщстав1 видано! Фондом дов1реноста, Вщдшення, фшй та представництва
Фонду, що створеш за межами Украши, рееструються у вщповщноста до законодавства тих
держав, де вони будуть створеш.
3. УЧАСТНИКИ ФОНДУ, IX ПРАВА ГА ОБОВ'ЯЗКИ
3.1. Учасниками Фонду можуть бути даездатт ф1зичш та юридичш особи, кр1м оргашв державно!
влади, оргашв шецевого самоврядування, шших юридичних oci6 публ1чного права, яи
пщтримують його мету i завдання та визнають цей Статут.
32. Учасники Фонду - юридичш особи, реал1зують сво! права та обов'язки через сво!х
уповноважеш!х представншав.
33. Учасники Фонду вступають та вибувають з нього шляхом подач1 вщповщно! заяви про вступ чи
вихщ з Фонду до Правлшня Фонду.
? 4. Прийом до учаеншав Фонду юридичних oci6 здшснюеться на шдстав1 заяви та рниення
юридично! особи, що виявила бажання бути учасником Фондом.
?.5.Рйнення щодо прийому до учаеншав Фонд}' та про вихщ або про виключення з нього
приймаютъея Загальними зборами учаеншав Фонду.
? ?. Учасники Фонду мають право:
- брати участь у визначенш та розробщ основних цшей та завдань Фонду в межах цього Статуту;
- брати участь в управлшш справами Фонду, в тому числ! шляхом обговорення, голосування та
прийняття рппень з ycix питань його д1яльноста;
- обирати та бути обраним до кер1вних оргашв Фонду, брати участь в !х робота, в шших
сгруктурних пщроздшах та в заходах, що проводяться Фондом;
- пропонувати включения будь-яких питань до порядку денного Загальних збор1в учаеншав
Фонду, що входя!ь у коло статутних завдань Фонду;
- отримувати вщ Фонду для ознайомлення будь-яку шформацпо стосовно д1яльноста Фонду;
- добровольно вий'ги з Фонду на шдстав1 письмово! заяви, подано! до Правлшня Фонду;
- користуватись шшими правами, що передбачеш чинним законодавством Украши та
внутршешми документами Фогщу.
3 Г. Учасники Фонду зобов'язаш:
- дотримуватись цього Статуту;
* никонувати рппення Загальних збор1в учаеншав Фонду;
- никонувати сво! зобов'язання перед Фондом;
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- не припускатися дш, яю наносить Фонду моральну та матергальну шкоду;
- подавати допомогу у пропагуванш i досягнення цшей i завдань Фонду;
- втжонувати шип обов'язки, що передбачеш законодавством
документалш Фонду.

Украши та внутрппшми

? З.учасник Фонлл' за порушення статутних вимог мол<е бути виключений з учаеншав Фонду. Таке
рппення приймаеться Загальними зборами учаеншав Фонду на пщстав1 матер1алгв, що
готуються Правлшням Фонду, з обов'язковим письмовим повщомленням цього учасника
Фонду.
4. уТВОРЕННЯ, Д1ЯЛЬН1СТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
ОРГАШВ уПРАВШННЯ ФОНДУ
4.1.

Органами управлшня Фонду е: Загальш збори учаеншав Фонду, Правлшня Фонду, Президент
(Голова Правлшня) Фонду, Адмгшстратнвно-виконавчий орган Виконавча Дирекц1я на чол1 з
Виконавчим Директором Фонду, Наглядова рада Фонду i. дорадчо-консультативний орган
Опжунська рада.

42. Загалът збори учаеншав Фонду
42.1. Загальш збори учаеншав Фонду (дал1 за текстом - Збори) е вигцим органом управлпшя
Фонду.
-2.2. Збори скпжаються Правлшням Фонду один раз на piK. Позачергов1 збори, у pa3i
необхщносп, скликаються на вимогу Президента Фонду або Правлшня Фонду, або не мешп
шж двох третхпг учасниюв Фонду.
-2.3. Збори е правомочними, якгцо на них присутн1 бшъше нгж половина загальног кшькоста
учаентпав Фонду.
42.4. Р1шення Зборами ггриймаються простою бтьппстю голос!в, за винятком питань про внесения
змш та доповнень до статуту Фоггду, затвердження благод1йггих тгрограм, лгквщацп та
реоргашзагш Фонду, коли за таке ршгення повинш проголосувати не менше, нЬк 3/4 (три
чверта) прттс\тшх учаеншав Фонду.
-2.5. Повноваження Збор1в:
- затвердження статуту Фонду та внесения змш i доповнень до нього;
- обрання та вщкликання Президента (Голови Правлшня) та учаеншав Правлшня Фонду;
- обрання та вщкликанггя Голови та учаеншав Наглядовог ради Фонду;
- призначеш-гя Вжонавчого Директора;
- прийняття ршень про вступ нових учасгтик1в до Фонду та про вихщ або виключення з нього;
- визначення орган1загцйног структури Фонду;
- визначення основних напрям1в д1яльносп Фоггду;
- затвердження благод!шгих програм;
- затверджегшя звшв Правл1ння та Президента Фонду;
- заслуховувагпгя звшв i висновгав Наглядовог ради Фонду;
- прийняття рппень про реоргашзащю та лжвщащю Фонду;
- призначеш-гя лжвщацгйног комкп у виггадку лжвщацгг Фонду.
- 2.6. Збори матоть право ггрийняти рппешгя про передачу частини свогх повноважень шшому
органу або посадовш ocooi Фоггду
42.7. За pimenrrmr 36opiB в Фощц можуть створговатися irrmi оргагш для здшснення статутног
Д1ЯЛЬГГОСт1.
■L3. Правлшня Фонду
'

J)

.1. Правлшня Фонду (надал1 за текстом - Правлгння) е виконавчим органом Фонду.
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15 2. Правлшня очолюе Президент (вш же - Голова Правлшня).
45 3. Правлшня обираеться Зборами з числа учаеншав Фонду термшом на 5 (п'ятъ) рокгв та
проводить сво! засщання по Mipi необхщносп.
15 4. Правлшня е правомочиям, якщо на ньому присутш не менш, шж 2/3 (дв! третини) його
учаеншав.
t

5. Правлшня приймас рппення простою бшьппстю голоав.

13.6. Повноваження Правлшня:
- сктикання Збор1в;
- визначення шляхiв реагпзацп рштень Зборгв;
- прийняття рппень про створення, реоргашзащю, лйсвщацно вщдшень, представництв та фхлга
Фонду, затвердження ix положень, призначення та звшьнення i'x кер!вниюв;
- затвердження зразьав печаток, блашав, итгамшв, символики, положения про них;
- приймас рппення про напрями матер1алыго'х i фшансово'1 допомоги на пщстав1 прийнятах
Зборами проекпв та програм;
- приймас рппення про створення та лгквщащю госпрозрахункових установ, оргашзацш,
шдприемств Фонду, затверджуе i'x статута;
- вирппення шших питань щодо виконання завдань Фонду, кр1м ттях, що вщнесеш до
п о в н о в а ж е н ь 3 6 o p iB .

- : ”. Учасники Правлшня, крш Президента, не отримують заробпну плату за свою роботу в
цьому орган! Витрати, що обумовлеш виконанням статутних обов'язшв у цих органах, за
рппенням Правлшня, можуть бути вщшкоДоваш за рахунок коптив Фонду.
4 4. Президент (Голова Правлшня) Фонду
- - 1. Президент Фонду (надаш за текстом - Президент) е вищого посадовою особою Фонду.
- --2. Президент обираеться Зборами з числа учасниюв Фонду термшом на 5 (п'ять) роюв.
4. - 3. Президент тдзвггний Зборам, несе вщповщалыпсть перед ними за реатзацгю цшей та
завдань Фонду, головус на засщаннях Правлшня.
4 4 4. Повноважешш Президента:
- представления Фонду у вщносинах з юридичними та фЬичними особами;
- здшснюе загальне кер1вництво поточною Д1яльшстю Фонду;
- визначення, у порядку передбаченому чиш-шм законодавством, умов оплати пращ
перебувають 1з Фондом у трудових вщносинах;

o c i6 ,

що

- зизначення порядку здшснення благодайно'! д1яльносп, встановлення персональних стипендш
га шших поспйних благодшних виплат;
■затверджуе рппення Правлшня, довгостроков1 программ та проекти д1яльносгп Фонду,
резолюци, звернення та iinni документа;
виконання шпгих функция, крш тих, що вщнесеш до повноважень 36opiB, Правлшня та
Зиконавчого директора.
4 5. Виконавча дирекщя. Виконавчий Директор Фонду
45.1. Для забезпечення виконання р1шень кер!вних оргашв Фонду та вирппення поточних завдань
у Фощц може створюватися адмппстративно-виконавчий орган Виконавча дирекщя. Роботою
Виконавчо! дирекцп керуе Виконавчий Директор Фонду. Виконавчий Директор Фонду
призначаеться Зборами.
4 5 2 . Виконавчий Директор:
формуе, за погодженням з Президентом, персональной склад Виконавчо! дирекцп;
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- шдписуе фшансово-господареыа документе, як носадова особа Фонду;
ткладае договори та ii-tini угоди з юридичними та ф1зичними особами вщ шеш Фонду;
- э:лкривае рахунки в установах башав;
- зидае накази та розпорядження в межах свохх повноважень;
•здшснюе оперативно-господарське управшння майном та коштами Фонду в межах pinieHb
лрийнятах на Зборах Фонду та Правлшням Фонду;
- приймас на роботу та звшьняе, за погодженням з Президентом Фонду, з не! штатних
пращвникхв Фонду;
153. Здшсшое оперативно-господарське управлшня майном та коштами Фонду в межах
повноважень, наданих йому Зборами та Правлшням Фонду;
15.4. Здшсшое дшоводство Фонду та забезпечуе збереження документаци Фонду;
15 5. Виконуе inini повноваження, надаш йому Зборами, Правлшням чи Президентом Фонду.
5 6. До створення Виконавчо! дирекцп та Виконавчого Директора Фонду, його функцп та
повноваження реал1зовуе Президент (Голова Правлшня) Фонду.
16 Наглядова рада

4 - 1. Наглядова рада Фонду створюеться з метою здшснення контролю за виконанням рипень
36opiB, дотриманням статутних положень посадовими особами Фонду, та його структурних
шдроздьнв, за використанням майна та ко и тв Фонду.
4. - 5. Наглядова рада Фонду обираеться Зборами з чиста учаеншав Фонду термшом на 5(п'ять)
роюв. Kepve роботою Наглядовох ради и Голова.

1 :5 . Наглядова рада Фонду звхтуе про результата свое! дитьносп перед Зборами.
4 - 4. Президент, Виконавчий директор та Учасники Правлшня не можуть бута обрат до складу
Наглядовох ради.
4 г 5. Учасники Наглядовох ради Фонду мають право брати участь у засщаннях Правлшня (без
права голос}'), а також перевхряти Bci фшансово-господарсыа докумешу Фонду.
4 г.6. Наглядова рада мае право вимагати позачергове скликання 3 6 o p i B у p a a i виявлення
зловживань 3i сторони службових або посадових o c i 6 Фонду, що утворюють загрозу iH T ep eca M
Фонду.
4
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Откунсъка рада

45.1.

Опгкунська рада е дорадчо-консультатавним органом Фонду, який д1е з метою координаци
та пщвшдення ефективност1 д1яльносп Фонду та складаеться з вщомих й шанованих дйгч1в
культури, мистецтва, науки i оевпи, письменниюв, суспщьно-полгтичних д1яч1в тощо.

%~5.

Рзшеьшя про включения oci6 в Ошкунську раду Фонду приймаеться Правлшням в порядку
та на умовах, визначених цим статутом.

4 ” 5.

Повноваження ОшкунськоУ ради:

4 “3.1. проводить мошторинг д1яльност1 Фонду;
4 ” 5,5. готуе K e p i s r o i M органам Фонду пропозицп щодо покращення робота Фонду;
4"”5 3 . приймае }^часть у засщаннях керхвних оргашв Bcix р1вшв Фонду з правом дорадчого голосу;
4 ” 3.4. рекомендуе основну стратегпо розвитку та д1яльност1 Фонду;
5.5. здшснюе шли функцп щодо консультативнох та методично! пщтримки д!яльност1 Фонду.
5. МАЙНО, КОИГГИ ТА ФШАНСуВАННЯ
I
1 Фонд мае право власност! та innii речов! права на кошти, nitmi иапери, земельш дшянки, iiiine
нерухоме та рухоме майно, а також нематер1аш>ш активи, якщо хише не встановлено законом
або установчими документами.
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2.Використання агшвш (доход1в) та правочини Фонду не повинна суперечити актам
законодавсгз.- та цшям благодшно! ддялъносп. Розмар адманастративних витрат Фонду не
може перевшпч-вагги 20 вщсоткгв доходу Фонду у поточному рощ.
3. Витрати, гюв'язаш з управлгнням благодшними ендавментами, включаються до
адмшктраттгних витрат Фонду, якщо шше не встановлено законом або правочином мЬк
Фондом та бгтлгодшником.
4Фонд мае празс здшснювати господарську д1яльнасть без мети одержання прибутку, що сприяе
досягненню його статутних цшей.
5. Джерелами фстмування майна та копгпв е надходження вщ:
внесюв учасниюв Фонду;
коштав асо майна, яю надходять безоплатно або у вигляд1 безповоротно'1 фшансово1
допомоги чт: добровшьних пожертвувань;
пасивних доходав;
кош'пв або майна, як! надходять таким неприбутковим оргашзащям, вщ проведения 1х
OCHOBHOI д±гш>носаа з урахуванням положень податкового законодавства Укррашни;
дотащй або субсидш, отриманих з державного або мкцевого бюджетов, державних цшьових
Фовдом аоо v межах благодшно'1, у тому чи ст гумаштарно! допомоги чи техначно!'
допомоги, шо надаютъся таким неприбутковим оргашзащям вщповщно до умов
м1жнародних договор1в, згода на обов'язковкть яких надана Верховною Радою Украши,
кр1м доташй на регулювання цш на платш послуги, як1 надаютъся таким неприбутковим
оргашзащям або через них i'x отримувачам згщно i3 законодавством, з метою зниження
р1вня таких шн.
6.Джерелом формування майна та к о и тв Фонду не можуть бути кредити.
7.Активи Фонду, в pa3i його лаквщацЙ, не можуть перерозподшятися мЬк його учасниками, а
повинна бути передаш шппй неприбуажовш оргашзацй вщповщного виду або зараховаш до
доходу бюджету.
8. Фонд облаковуе на окремих баншвських рахунках кошти для господарсько'1 та благодшно'1
д1яльносп як в нацюнальнш, так i в шоземшй валютах. Фшансова даяльшсть Фонду,
спрямована на благодшництво, не розглядаеться як шдприемницька або iinna прибуткова
д1яльшсть.
9.0бсяг i форми статистично'1 звггноси Фонду встановшоються чиншам законодавством.
Державний контроль у сфер1 благодшно'1 д1яльноси здшснюють органи виконавчо'1 влади та
органи M i c n e B o i ’o самоврядування в межах свохх повноважень, визначених законом.
6. ОБЛ1К, ЗВГГШСТЬ ТА КОНТРОЛЬ
1.Благодшники, яга передали свое майно, кошти та mini матер1альш цшносаа до Фонду,
одержують на i'x вимогу звгх про використання зазначених майна, копиав та щнностей.
2. Звгг про використання Фондом коптив та шших матер1альних цшностей, що передаш Фонду за
цшьовим призначегшям, подаеться благодшнику в обов'язковому порядку.
3. Фонд раз на рак здшснюе опршподнення повних звгав про джерела залучення коптив (майна)
для здшснення благодшно'1 д1яльносп та про напрямки i'x використання через зарееегроваш в
установленому в Украли порядку засоби масово'1 шформацй, а також надае така звтги будьякому благодпшику Фонду за його запитом.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗМШ ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
1.3мши та доповнення до Статуту Фонду приймаються Зборами у порядку передбаченому п. 4.2.
цього Статуту, якщо за них проголосувало не менше, нш 3/4 (три чвер'п) присутшх на Зборах
учасниюв Фонду.
2. Про

змши, що сталися в статутних документах, Фонд у десятиденний термш повщомляе
рееструючий орган.
8. ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛЬНОСТ1

ЬПрипинення д1яльноси Фонду може бути здшснено шляхом його реоргашзацй (злиття,
приеднання, роздшу, видшення) або лаквщацЙ.
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Ь.2. Реоргашзащя Фонду здшсшоеться за рпненням 36opiB у порядку, передбаченому п. 4.2. цього
Статуту, якщо за таке рппення проголосу вал о не менше шж 3/4 (три чверп) присутшх на
Зборах учаеншав Фонду.
8.3. При ухваленш рйпення про реоргашзацпо вирппуеться питания про правонаступншав Фонду.
8.4. Фонд не може бути реоргашзований в юридичну особу, метою д1япьносн котро! е одержання
прибутку.
8.5.Шквщащя Фонду здшснюсться за рпненням 36opiB, якщо за таке рппення проголосувало не
менше, шж 3/4 (три чверп) присутшх на зборах учасниюв Фонду, або за ршенням суду у
випадках, що передбачеш чинним законодавством.
8.6. Кошти та шше майно Фонду, в pa3i його лпсвщаци, не можуть бути розподшеними мЪк його
Учасниками, а передаються шппй неприбутковш оргашзацп вщповщного виду або, за
рпненням суду, спрямовуються в доход бюджету.
8.7. У pa3i лшвщацп Фонду погашаетъся заборговашсть перед державними та громадськими
оргашзац1ями, а також приватними особами.
8.8.Лшвщацгана K O M ic ia з моменту п призначення приймас на себе Bci повноваження щодо
управлшня справами Фонду i несе вщповщальшсть за свою д1яльшсть вщповщно до чинного
законодавства Украши.
8.9. Фонд втрачае статус юридично1 особи та припиняе свою д1ялыпсть з моменту внесения до
Сдиного державного реестру запису про державну реестрацпо припинення юридично!' особи.

1. Майборода Ганна Анатолпвна, паспорт:
СН 973539,
виданий
25.08.1998
року
Жовтневим РУ ГУ МВС Украши в м. Киев],
яка зареестрована за адресою: м. Кгав, вул.
Уманська, 23/9, кв. 56. 1дентифжацшний
номер 2624402741.
2.Дугаин Олексш Владиславович, паспорт:
МА 293613, виданий 26.05.1997року Зар1чним
РВ СМу УМВС Украши в Сумськш обл.,
який зареестрований за адресою: м. Кшв, б-р
1вана Лепсе, буд. 53, кв. 7 3 .1дентифжатцйний
номер: 2967409954.
3.Гуленко 1лля Геннадшович, паспорт: НЕ
012437,
виданий
16.05.2001
року
Придншровським РВуМВС
Украши в
Черкаськш обл., який зареестрований за
адресою: м. Кшв, вул. Фрунзе, буд. 178, кв. 53.
1дентифжащйний номер: 3079917657.

Micmo Ки-

*
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-ie, Украта дев’ятого квтгня del mucnni чотирнадцятого року.
Я, Коновод Н.Д., приватний нотариус Кшвського млського нотаритмюго округу,
зассЛдчую справжтсть nidnucie Майбороди Ганни Анатоливни, Душина Олекс'ш
Владиславовича та Гуленка Ь ий Генпадшовича, ям зроблено у мот присущности
Особи Майбороди Ганни Анатоливни, Душина Олекс'ш Владиславовича та
Гуленка 1лл1 Генпадшовича, ям тдписали документ, встановлено, i'x дкздатшсть
переварено.
/*п>
у //J
Зареестровано в peecmpi за №№ •
'
s
' '
Стягнуто плати на nidcmaei ст. 31 Закону Украши "Про нотаршт"
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