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I. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. БЛАГОДIЙНА ОРГ АНIЗАЦIЯ «БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД 

«ПОСТРАЖДАЛI ДIТИ ВIЙНИ)) (далi - Фонд) створено як благодiйний фонд та дiЕ: 
вiдповiдно до Закону Укра"iни «Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацi'i» та 
Закону Укра"iни «Про волонтерську дiяльнiсть». Фонд не маЕ: на метi одержання 
прибутку для його наступного розподiлу мiж засновниками та учасниками. 

1.2. Фонд дiе на пiдставi законодавства Укра"iни , а також Статуту. 
1.3. Учасником Фонду Е громадянка Укра"iни Семе11ова Свiтлана Василiвна, 26 

сiчня 1979 року народження, паспорт КС 086840, виданий Трускавецьким МВ УМВС 
Укра"iни у Львiвськiй областi, дата видачi 22.1 О.2002р., мiсце проживания 
зареестровано за адресою: мiсто Ки'iв, бульвар Олексiя Давидова, буд. 12, кв. 69, 
реестрацiйний номер облiково"i картки платника податкiв 2888004102. 

1.4. Фонд мае статус юридично'i особи приватного права з моменту державно"~" 
реестрацi'i. Фонд вiд власного iменi набуваЕ: майнов i та особистi немайновi права, бере 
на себе зобов'язання, е стороною у судах i третейських судах в Укра·iнi та в 
юрисдикцiйних органах iнших держав. 

1.5. Фонд мае вiдокремлене майно i самостiйний баланс. Фонд вiдкривае рахунки 
в нацiональнiй та iноземних валютах у банкiвських установах в установленому 
законодавством порядку . 

1.6. Фонд мае печатку, що мiстить його повне найменування , штампи i бланки, 
символiку та iнwi реквiзити, зразки яких затверджують Загальнi збори. 

1.7. Фонд мае повне найменування: 
укра'iнською мовою: БЛАГОДIЙНА ОРГ АНIЗАЦIЯ «БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД 

«ПОСТРАЖДАЛI ДIТИ ВIЙНИ»; 
англiйською мовою: CHARIТABLE ORGANIZATION "CНILDREN-YICTIMS 

OF ТНЕ WAR". 
1.8. Фонд мае скорочене найменування: 

укра·iнською мовою: БО «БФ «ПОСТРАЖДАЛI ДIТИ ВIЙНИ». 
англiйською мовою: СО "CF"CНILDREN-YICTIMS OF ТНЕ WAR". 

11. МЕТ А, ЦIЛI ТА СТ А TYTHI ЗАВДАННЯ 
2.1. Основною метою Фонду е провадження благодiйно'i дiяльностi у таких 

сферах: 
1) надання допомоги Збройним Силам, iншим вiйськовим формуванням, 

правоохоронним (спецiальним) органам, органам цивiльного захисту, добровольчим 
формуванням територiальних громад, силам територiально'i оборони, iншим особам, якi 
забезпечують нацiональну безпеку i оборону, вiдсiч i стримування збройно'i arpeci"i 
iноземно'i держави; 

2) надання допомоги громадянам, якi постраждали внаслiдок надзвичайно'i 
ситуацi'i техногенного чи природного характеру, дi'i особливого перiоду, правових 
режимiв надзвичайного чи военного стану, проведения антитерористично'i операцi'i, 
здiйснення заходiв iз забезпечення нацiонально'i безпеки i оборони, вiдсiчi i 
стримування збройно'i arpeci'i iноземно'i держави, у результатi соцiальних конфлiктiв, 
нещасних випадкiв, а також жертвам кримiнальних правопорушень, бiженцям, 
внутрiшньо перемiщеним особам; 

3) забезпечення гуманiтарною та iншою допомогою цивiльного населения; 
евакуацiя/вивезення/перемiщення цивiльного населення з мiсцевостi, де ведуться 
бойовi дi'i; задоволення продовольчих потреб, забезпечення медичними засобами 
цивiльного населения ; допомога родинам, члени яких загинули в результатi збройно'i 
arpeci'i iноземно'i держави ; 

4) вiдбудова мiст та цивiльно'i iнфраструктури що постраждали внаслiдок 
збройно'i arpeci'i iноземно'i держави; 
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5) надання допомоги особам, якi через сво'i фiзичнi або iншi вади обмеженi в 
реалiзацi'i сво'iх прав i законних iнтересiв; 

6) проведения заходiв, пов'язаних з охороною навколишнього природного 

середовища, збереженням культурно'i спадщини, iсторико-культурного середовища, 

пам'яток icтopi'i та куль тури, мiсць поховання; 

7) надання допомоги для лiквiдацi 'i наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного 
або природного характеру; 

8) надання допомоги з метою пiдтримки малозабезпечених, безробiтних, 

багатодiтних, бездомних, безпритульних, осiб, що потребують соцiально·i реабiлiтацi'i; 

9) здiйснення догляду за хворими, особами з iнвалiднiстю, одинокими, людьми 

похилого вiку та iншими особами, я1<i через сво'i фiзичнi, матерiальнi чи iншi 

особливостi потребують пiдтримки та допомоги ; 

1 О) сnрияння проведен ню заходiв нацiонального та мiжнародного значения, 

пов'язаних з органiзацi€1о масових спортивних, культурних та iнших видовишних i 
громадських заходiв; 

11) освiта; 
12) охорона здоров'я; 

13) екологiя, охорона довкiлля та захист тварин ; 

14) запобiгання природним i техногенним катастрофам та лiквiдацiя 'ix наслiдкiв, 
допомога постраждалим внаслiдок катастроф, збройних конфлiктiв i нещасних 

випадкiв, а також бiженцям та особам , якi перебувають у складних життЕ:вих 
обставинах ; 

15) опiка i пiклування, законне представництво та правова допомога; 
16) соцiальний захист, соцiальне забезпечення, соцiальнi послуги i подолання 

бiдностi; 

17) культура та мистецтво, охорона культурно'~' спадщини; 

18) наука i науковi дослiдження; 
19) спорт i фiзична культура; 
20) права людини i громадянина та основоположнi свободи ; 

21) розвиток територiальних громад; 
22) розвиток мiжнародно'~' спiвпрацi Укра'iни; 

23) стимулювання економiчного росту i розвитку економiки Укра·iни та 'ii 

окремих perioнiв та пiдвищення конкурентоспроможностi Укра'iни; 

24) сприяння здiйсненню державних, регiональних, мiсцевих та мiжнародних 

програм, спрямованих на полiпшення соцiально-економiчного становища в Укра'iнi; 

25) сприяння обороноздатностi та мобiлiзацiйнiй готовностi кра'iни, захисту 

населення у надзвичайних ситуацiях мирного i воЕ:нного стану. 
26) сприяння соцiальнiй пiдтримцi, пiклуванню та соцiальнiй реабiлiтацi'i 

вiйськовослужбовцiв та учасникiв А ТО. 

27) надання соцiально'i, освiтньо'i, гуманiтарно'i, психологiчно·i, юридично'i 

допомоги вiйськовослужбовцям, якi захищають територiальну цiлiснiсть та безпеку 

кра'iни, в тому числi вразливим верствам населения; 

2.2. Метою Фонду не може бути одержання i розподiл доходiв серед засновникiв, 

членiв органiв управлiння, iнших пов'язаних з ними осiб. 

2.3. Цiлями Фонду Е: надання благодiйно'i допомоги фiзичним особам, 

територiальним громадам, неприбутковим органiзацiям, а також юридичним особам 

приватного права в указаних сферах, а також розвиток i пiдтримка цих сфер у 

сусп iльних iнтересах. 

2.4. Для виконання свое'i мети i вiдповiдно до чинного законодавства Фонд 

виконуе такi основнi завдання: 

2.4.1. сприяння здiйсненню мiжнародних, нацiональних, регiональних i мiсцевих 

програм, спрямованих на: надання допомоги Збройним Силам, iншим вiйськовим 

формуванням, правоохоронним (спецiальним) органам, органам цивiльного захисту, 
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~оброrюльчим формуванням територiальних громад, силам територiально·i оборони, 
1ншим особам, якi забезпечують нацiо11 алы 1у бсзпсl<у i оборону, вiдсiч i стримуван ня 
збройно'i arpeci'i iноземно·1 держаuи ; надан 11я допомоп1 громадянам , яl< i постраждали 
внаслiдок надзвичайно'i ситуацi'i тсх1-юген110го чи природ11ого характеру, дi'i особливого 
перiоду, правових режимiв надзuичай11ого чи вос111 10го стану, здiйснення заход i в iз 
забезпечення нацiонально"i безпеl<и i оборо11и , вiдсiчi i стримуuання збройно'i arpeci'i' 
iноземно·i держави, у результатi соцiальних l<о11флil<тiв, нещас11их випадl<iв, а також 
жертвам кримiнальних правопорушень, бiже1щs1м , внутрiшньо перемiщеним особам; 
забезпечення гуманiтарною та iншою допомогою цивiльного населення ; 
евакуацiя/вивезення/перемiщення цивiль11ого 11аселення з мiсцевостi, де ведуться 
бойовi дi"i; задоволення продовольчих потреб, забезпечен11я медичними засоба~, и 
цивiльного населення ; доnомога роди11ам , члени я 1<их загинули в результатi збройно·~' 
arpeci"i iноземно'i держави ; вiдбудову мiст та ци в iльно'i iнфраструктури що постра)l<дали 
внаслiдок збройно"i arpeci'i i11оземно'i держави ; 11ащ11 111я допомоги особам, як i через сво·, 
фiзичнi або iнwi вади обмеженi в реал iзацi'i сво·iх прав i заl<онних iнтерес iв ; проведення 
заходiв, пов'язаних з охороною навколишнього природ11ого середовища, збереженням 
культурно"i спадщини, iсторико-культурного середовища, пам'яток icтopi'i та культури, 
мiсць nоховання; надання допомоги для лiквiдацi'i наслiдкiв надзвичайних ситуацi й 
техногенного або природного характеру; надан11я допомоги з метою п iдтримки 
малозабезnечених, безробiтних, багатодiтних, бездомних, безпритульних, осiб , що 
потребують соцiально·i реабiлiтацi'i; здiйснеш,я догляду за хворими, особа~1и з 
iнвалiднiстю, одинокими , людьми похилого вiку та iншими особами, якi •1ерез сво·1 
фiзичнi, матерiальнi чи iнwi особливостi потребують пiдтримки та допомоги; сприяння 
проведению заходiв нацiо11ального та мiжнародного значения, пов'язаних з 
органiзацiсю масових спортивних, кулыурних та iнших видовищних i громадських 
заходiв;. 

2.4.2. сприяння розвитку в сферах: освiта; охорона здоров'я ; екологiя , охорона 
довкiлля та захист тварин; запобiгання природним i техногенним катастрофам та 
лiквiдацiя 'ix наслiдкiв, допомога постраждалим внаслiдок катастроф, збройних 
конфлiктiв i нещасних випадкiв, а також бiженцям та особам , якi перебувають у 
складних життсвих обставинах; опiка i пiклування, законне представництво та правова 
допомога; соцiальний захист, соцiальне забезпечення, соцiальнi послуги i п_одоланн~ 
бiдностi; культура та мистецтво, охорона кулыурно'i спадщини; наука , науков ~ 
дослiдження; спорт i фiзична культура; права людини i :ромадяни_~а т~ осно~ополо_~кн , 
свободи; розвиток територiальних громад; розвиток_ м 1жнар~дно1 ~-~1впрац1 Укр~,н~; 
стимулювання економiчного росту i розв~тку е~_оном1ки Укра~ни -~а 11 окремих ~~пон 1~ 
та niдвищення конкурентоспроможност1 Укра~ни ; сприяння зд,исненню дер_А,авних, 
регiональних, мiсцевих та мiжнародних пр~г.рам , спрямован~х на пол~п~ення 
соцiально-економiчного становища в Укра~н1; сприяння оооронозд~тност1 та 
мобiлiзацiйнiй готовностi кра'iни , захисту населення у надзвичайних ситуац,ях мирного 
i военного стану . . 2.4.3 . надання доnомоги в розвитку видавничо'i справи, засобш масово·1 
iнформацi'i та iнформацiйно'i iнфраструктури . . .,. . 2.4.4. сприяння в проведеннi реабiлiтацi'i вiйськовослужбових та ,нших осю, як1 
боронять Укра"iну, а також надання психол_о~iчн~_'~· д?п~~юг~. . . , 2.4.5. сприяння 13 проведеннi реаб1лпац11 дп~и т~ 1нш их ос 1б, яю пострю~,дали 
внаслiдок збройно'i arpeci"i, а також надання психолопчно1 допомоги. , 2.5 . Предметом дiяльностi Фонду задля досяг11ення мети та виконання статутних 
завдань с: · ф ... агування 'ii 2.5. l. популяризацiя дiяльностi Фонду, поширення 1н ормац11 та проп 
iдей, мети, статутних завдань та символiки; 
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2.5.2. надання методично'i, iнформацiйно·i, органiзацiйно·i, а також фiнансово'~' 

пiдтримки фiзичним особам, неприбутковим органiзацiям, iншим 
юридичним особам, 

що беруть участь у програмах i проектах, 11ов ' язаних з метою дiяльностi Фонду; 

2.5.3. сприяння здiйсненню мецс11атс1,1<о'i дiяльностi; 

2.5.4. участь в органiзацi'i та фi11ансуваннi мiж11ародних i нацiонал ьних 

конференцiй, семiнарiв, круглих столiв, тренi11 гiв та iнших заходiв. дослiджень i 

консультацiй, пов'язаних зi статуп1ими завданням и; 

2.5.5. участь у реалiзацi'i програм (проектiв) та органiзацi'i заходi в, спрямованих 

на досягнення мети дiяльностi Фонду; 

2.5.6. участь у розробцi, громадському обговореннi, консультацiях, експертизi, 

монiторингу, оцi1щi регуляторних та iнших нормативно-правових актiв
, що стосуються 

мети i статутних завдань; 

2.5.7. отримання i надання грантiв, iнwo'i фiнансово·, допомоги , органiзацiя збору 

пожертв i добровiльних внескiв у грошовiй i речовiй формах вiд
 резидентiв Укра'iни та 

нерезидентiв; 

2.5.8. проведения благодiйних заходiв у встановленому законода
вством порядку, 

розробка i виконання цiльових благодiйних програм , контрактiв (договорiв) про 

благодiйну допомогу; 

2.5.9. встановлення i розвиток мiжнародних гуманiтарних зв'язкiв, сприяння 

спiвпрацi (в т.ч. мiжнароднiй). 

ПI. ФОРМИ ЗДIЙСНЕННЯ БЛАГОДIЙНОI ДIЯЛЬНОСТI Ф
ОНДУ 

3.1. Вiдповiдно до законодавства Укра'iни i Статуту Фонд здiйснюЕ: благодiйну 

дiяльнiсть у таких формi таких видiв дiяльностi: 

3.1 .1. безоплатна передача у власнiсть бенефiцiарiв коштiв, iншого майна, а 

також безоплатне вiдступлення бенефiцiарам майн
ових прав; 

3.1.2. безоплатна передача бенефiцiарам права користуван
ня та iнших речових 

прав на майно i майновi права; 

3.1.3 . безоплатна передача бенефiцiарам доходiв вiд май
на i майнових прав; 

3.1.4. безоплатне надання послуг та виконання робiт на к
ористь бенефiцiарiв; 

3.1.5. благодiйна спiльна дiяльнiсть та 11иконання iнших 
контрактiв (договорiв) 

про благодiйну дiяльнiсть; 

3.1.6. публiчний збiр благодiйних пожертв; 

3 . 1.7.управлiння благодiйними ендавментами; 

3 .1.8. виконання заповiтiв, заповiдальних вiдказiв спадкових договорiв для 

благодiйно'i дiяльностi; 

3.1.9. проведення благодiйних аукцiонiв, розiграшiв, конкурсiв та iнших 

благодiйних заходiв, не заборонених законом ; 

3.1. 1 О. вiдшкодування витрат бенефiцiарi11, пов 'язаних з передачею майна i 

майнових прав, зазначених у пунктах 3.1.1 - 3.1.9 цie'i статтi. 

IV. ПРАВА ФОНДУ 

4.1. Для здiйснення статутно'i дiяльностi Фонд мае право в установленому 

порядку: 

4.1.1. укладати договори та iнwi правоt1ини з метою виконання статутних 

завдань Фонду з органами державного управлiння та мiсцевого самоврядування, 

пiдприемствами, органiзацiями та установами. а та
кож громадянами та громадськими 

об'еднаннями; 

4.1.2. представляти i захищати сво·, права та iнтереси в органах державн
о'i влади, 

органах мiсцевого самоврядування , судах та юрисдикцiйних органах iнших держав; 

4.1.3. самостiйно визначати форми, об'Е:кти, бенефiцiарiв, а також обсяг, мiсце 

(територiю) i строки надання благодiйно·i допомоги ; 
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• · · ыrих спiлок 

4.1.4. бути засновником (учасни1<ом) мrжrrародних I нацrонал ' ' 

асоцiацiй та iнших добровiльних об'ед
нань, що сприяють ви1<она11ню статутних з

авдань 

Фонду; 
4.1.5. органiзовувати збiр благодiй11их пожертrз та допомоги, внесюв вiд 

юридичних i фiзичних осiб, мiжrrародних оргшriзац iй , а та1<ож iншого майна для 

викона1-1ня статутних за rщань Фоrщу; 

4.1 .6. бути отримувачем ryмarriтapнo'
i допомоги ; 

4.1.7. створювати i припишrти uiдo 1<per.1J 1 eнi пiдроздiли Фонду rra територi·1· 

Укра"iни та iнших держав; 

4.1 .8. засновувати засоби мacouo'i i11формацi
'i, пiдприемства, установи (заклади) 

та органiзацi'i, а також бути суб'Е: r<том видавничо'i дiялыюстi без мети одержа
ння 

прибутку; 

4.1.9. здiйснювати господарсь1<у дiяльнiсть без мети отримання п
рибутку, шо 

сприяе досяпrенню статупrих цiлей Фонду; 

4.1.1 О. встановлювати почеснi uiдз 11а1<и i винагороди Фонду для осiб, якi мають 

заслуги в здiйсненнi статутних
 завдань; 

4.1.11. самостiйно визначати умови оплат
и працi працiвникiв i лосадових осiб 

Фонду; 

4.1. 12. здiйснювати благодiйн i програми (проекти) самостiйно
 або разом з iнши,,1и 

благодiйниками; 

4.1.13. одержувати вiд органiв державно'i влади та органiв мiсцевого 

самоврядування iнформацiю, необхiдну для досягнення мети та за
вдань Фонду; 

4.1. 14. бути суб'ектом iнформацiйних вiдноси
н згiдно з законодавством Укр

а"iни у 

сферi iнформацi'i, пропагуват
и iдe'i, символiку, мету та стат

утн i завдання Фонду. 

4.2. Фонд мае право здiйснювати iнwi пр
ава, визначенi законодавством

. 

V. УЧАСНИКИ ФОНДУ. ПРАВА Т
А ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКIВ

 ФОНДУ. 

ПРИШfНЕЮIЯ УЧАСТI 

5.1. Учасниками Фонду можуть бути 
дiездатн i громадяни Укра'iни , i ноземцi та 

особи без громадянства, якi перебувають в Укра'iнi на 
законних пiдставах, як i досягли 

вiсiмнадцяти рокiв, визнають вимоги Статуту Ф
онду, беруть активну участь 

у його 

дiяльностi, подiляють iдe'i та погляди Фонду та сп
рияють 'ix розвитку для досягнення 

статутних цiлей, завдань та мети Фонду. 

5.2. Учасниками Фонду можуть бути ю
ридичнi особи приватного пр

ава, кр i:--1 

органiв державно'i влади, органiв мiсцевого самоврядуван
ня, iнших юридичних осiб 

лублiчного права, якi: 

- визнають вимоги Статуту Фон
ду, готовi брати активну участ

ь у його дiяльностi , 

подiляють iдe'i та погляди Фонду
 та сприяють Ух розвитку для 

досягнення його мети; 

- прийняли рiшення про участь у дiяльностi Фонду та уповноважили особу, яка вi,1 

iменi такоУ юридично'i особи при
ймае участь у його дiяльностi . 

5.3. Нiхто не може бути примушений до участi в Фондi . Належнiсть чн 

неналежнiсть до складу учасни
кiв Фонду не може бути пiдставою для обмеження прав 

i 

свобод будь - яко'i особи або для надання Hi органами державно'i влади, iншиr.1и 

державними органами, органа
ми мiсцевого самоврядування 

будь-яких пiльг та переваг. 

5.4. Прийом до складу учасникiв Фонду 
здiйснюеться на пiдставi письr.юво'i за

яви , 

та рiшення керiвних орган iв - вiд юридично'i особи, на iм 'я Директора Фонду за 

рiшенням Директора Фонду, яке пр
иймаеться протягом мiсяця з дня по

дання вiдповiдно'i 

заяви . Директор Фонду мае право вiд
мовити у прийомi до складу уча

сникiв Фонду з 

зазначенням пiдстав такоУ вiдмов
и. 

5.5. Yci учасники Фонду е рiвними у реалiзац
i·, своУх прав та обов 'язк i в . Дiяльнiсть 

Фонду виключае домiнантне стан
овище окрем их учасникiв Фонду 

та 'ix повноважень у 

зв'язку з дiяльн iстю статутних орган i в Фонду. 
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5.6. Учасник мае право вийти з i сюнщу учас11икiв Фонду у зв'язку з добровiльним виходом з Фонду, а також у зв'язку з uи1<лючс111н1м iз складу учасник i в Фонду або У зв'язку з йоrо лiквiдацiею. 
5.7. Добровiльний вихiд iз складу учасникiв Фонду здiйснюпься на пiдставi письмово'i заяви для фiзичних осiб та рiше11ня керiв11их орrанiв-вiд юридичних осiб та не потребуе додаткових дiй зi сторони статутних та керiвних орrанiв Фонду. 5.8. Виключення зi складу учасникiв Фонду здiйснюпься: 5.8.1 . Якщо учасник Фо11ду не виконуе вимоr чинного законодавства Укра'iни , цьоrо Статуту, а також iнших рiшень статутних орrанiв Фонду, виконання яки:< обов'язкове для всiх учасникiв Фонду та не суперечить чинному законодавству Укра'tни ; 5.8.2. Якщо учасник Фонду сво't'ми дiями заподiяв шкоду репутацi't або iншим iнтересам Фонду. 
5.8.3. Виключення зi складу учасникiв Фонду проводиться пiсля перевiрки вищезазначених обставин, рiшення по результатах яко'i приймають Заrальнi Збори учасникiв Фонду. 
5.9. Учас1шк11 Фо11ду мають право: 
- Брати участь у статутнiй дiяльностi Фонду, тимчасових, постiйних та допомiжних органах; 
- Приймати участь у будь-якiй дiяльностi Фонду та йоrо органiв; - Призначати сво'tх представникiв на пiдставi довiреностi , якщо ·1х представництво не суперечить статутнiй дiяльностi органу Фонду; 
- Надавати фiнансову, iншу майнову чи особисту допомоrу Фонду; - Обирати та бути обраними до керiвних орrанiв Фонду; - Одержувати iнформацiю про поточну дiяльнiсть Фонду; - Приймати участь в розробцi документiв , якi визначають основнi напрямки дiяльностi Фонду, подавати Директору Фонду пропози цi't та рекомендацi'i; - Мати вiльний доступ до рiшень орrанiв управлiння, звiтiв та iнwo'i iнформацi'i про дiяльнiсть Фонду; 
- Вiльно вийти у будь - який час зi складу учасникiв Фонду; - Вносити пропозицi'i i заяви на розг ляд орrанiв управлiння Фонду; - Звертатись до орrанiв Фонду з запитами i пропозицiями з питань, пов'язани.х з дiяльнiстю Фонду, одержувати вiдповiдь по сутi сво·iх запитань. - Мати iншi права, передбачен i Статутом . 
5.10.Учас,шки Фонду зобов'язанi: 
- Сумлiнно виконувати вимоrи цього Статуту, iнших документiв, якi реrламентують дiяльнiсть Фонду; 
- Брати активну участь у дiяльностi Фонду, сприяти йоrо розвитку i пiдвищенню авторитету; 

- Сприяти Фонду в здiйсненнi йоrо статутних завдань, в тому числi шляхом участi у благодiйнiй дiяльностi Фонду ; 
- Пропагувати iдe'i, мету, статутнi завдання i дiяльнiсть Фонду; - Дотримуватися вимоr Фонду щодо порядку та умов використання персональних даних та iнwo'i iнформацi'i, яка визнапься конфiденцiйною; - Сумлiнно виконувати вимоrи цього Статуту, 1нших документiв, яю реrламентують дiяльнiсть Фонду ; 
- Сприяти своею дiяльнiстю досягнення мети та завдань Фонду; - Виконувати рiшення керiвних орrанiв Фонду; 
- Приймати заходи по усуненню недолiкiв в роботi та помилок, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Фонду; 
- Не допускати дiй, якi можуть спричинити матерiальнi та моральнi збитки Фонду. - Подавати органам управлiння Фонду iнформацiю, необхiдну для виконання статутних завдань. 
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Vl. ОРГЛНИ УПРЛIJЛIННЯ ФОНДУ 

6.1. Органами управлi1111я Фонду с: 

6.1.1. Вищий орган управлiю1я - Загат"нi збори уt1асникiв, 

6.1.2. Постiйно дiючий uиконавчий орган - Дире1< гор; 

6.1.3. Наглядова Рада. 

6.2. Органи упраuлiння Фонду мають право створювати i припиняти пост1ин1 , 

тимчасовi допомiжнi органи за нанрямами дiяльностi Фонду, затверджувати положе11ня 

про цi органи, призначати i замiщувати .,.х членiu. Член~, указаних орrанiв не зоб
ов'язанi 

бути учасниками Фонду. 

6.3. Повноваження членiв органiв управлiн11я Фонду може бути зупинено чи 

припинено в будь-який час на пiдспшi: 

1) письмовоi' заяви; 

2) зупинення або припинення членства в Фондi ; 

3) вступу на державну чи iншу публiчну службу; 

4) рiшення Загальних зборiв учасникiв (одноосiбного учасника) у будь-яки
х 

випадках, коли виконання таких повноважень завдае майново
i' чи немайново.,. шкоди 

Фонду. 

6.4. Рiшення загальних зборiв учасникiв приймаються вiдкритим голосуванням. 

Рiшення загальних зборiв учасникiв з ycix питань приймаються бiльшiстю голосiв ycix 

учасникiв Фонду. 

У Фондi, що мае одного учасника, рiшення з питань, що належать до ком
петенui.,. 

загальних зборiв учасникiв, приймаються таким учасником Фонду
 одноособово та 

оформлюються письмовим рiшенням такого учасника. 

У фондi, який мае бiльше двох Учасникiв, рiшення з питань, що належать до 

компетенцiУ загальних зборiв учасникiв, приймаються бiльшiстю г
олосiв вiд загальноУ 

кiлькостi Учасникiв фонду та оформлюються письмовим Протоколо
м, який пiдписуе 

Голова та Секретар Зборiв. 

6.5. Члени органу управлiння Фонду несуть сол iдарну вiдповiдальнiсть за дi.,. або 

бездiяльнiсть цього органу, що заподiяли збитки Фонду внасл iдок порушення 

законодавства про благодiйнi органiзацi.,-. 

6.6. Члени органiв управлiння Фонду можуть укладати договори страхування 

цивiльноУ вiдповiдальностi щодо вiдшкодування шкоди, завдано.,. ними Фонду . 

6.7. Фонд дотримуеться принципiв, визначених законодавством про благодiйнi 

органiзацiУ щодо конфлiкту iнтерес i в, що означае, що член органу управлiння Фонду не 

бере участi у прийняттi рiшень стосовно: 

6.7.1. договорiв або iнших правочинiв мiж Фондом та цим членом органу 

управлiння або пов'язаною з ним особою; 

6.7.2. спорiв мiж Фондом та цим членом органу управлiння або пов'язаною з ним 

особою; 

6.7.3. звiльнення цього члена органу управлiню, або пов'язаноУ з ним особи вiд 

майновоУ вiдповiдальностi перед Фонду. 

VII. ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛIННЯ ФОНДУ 

7.1. Вищим органом управлiння Фонду е Загальнi збори учасникiв. Якщо Фонд 

мае одного учасника, рiшення, якi поuиннi прийматись Загальними зборами учасникiв 

Фонду, приймаються цим учасником одноосiбно i оформляються ним письмово у 

форм i рiшення. 

7.2. Вищий орган управлiннн приймае та оформлюс рiшення про виконання 

сво·,х статутних повноважень, до яких належать: 

7.2. 1. затвердження змiн до Статуту Фонду; 

7.2.2. затвердження основних напрямiв дiяльностi благодiйних програм 

Фонду; 
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7.2.3. при1начен11я або 0Gра11н >1 1 а зу 11 11нс1 111 >1 1 юв1ю1зажсн ь 1111 припи 11е1-1 ня 

повновюкснь (оiдкликання) члс11iв 11и 1<01 1 ao1Joro opra11y тn 11аrm1довоУ рад11 ; 

7.2.4. пр11й11яття piL11c1111я 11 ро рсорга 11i ·1а 11iю aGo л i rшiдацiю; 

7.2.5. затверджс1111я ·1в 1пв l-l агл я1101ю·~' rа11и. зо1<рс1-щ щодо виконання 

благод i й11их програм i цiл ьового 1J и1<ор11стш111н м ай 11а Фо11ду; 

7.2.6. з.~твсрлжсння piwe11 1, 11ро учас гь Фо11ду у c11im<ax та i 11ших об'сд1 1а 11 11я х. 

7.2.7. Рiшс1-111я про з.~твс1щжс11ш1 змi11 до Сн1ту-1 у Фо11ду, 11рипи11сн11я Фо11лу, 

вiдчуже11ня м.~й на 11а б iлыuс. нiж п 'ят11есят вi J\Соткiв Фонду приймасться трьо~,а 
четвертим11 голосiо учасн11кi11 Фонлу. 

УШ. ПРАВЛIННЯ ФОНДУ 

8. 1. Виконавчим органом Фонду с Правлiння . 

8.2 Правлiння Фонду обирасться Зап1лы-111м и збо рами з числа учасни к i о Фонду . 

Склад Правлiння Фонду затвсрджуп1,ся на Загалших зборах Фонду . 

8.3. Правл iння Фо11ду обираст1,с>1 загат,11и r.1и збораr.,и стро1<ом 11а 5 (п 'ять) рок iв 

з правом продовження повноважень . 

Члени Правлiння Фонду nи1<011ують своУ фун,щiУ на rромадських засадах. 
8.4. Правлiння Фонду: 

представляс Фонд у вiдносинах з пiдприсмствами, rромадськими 

орrанiзацiями, державними установами, урядовцями, офiцiйними особа.\Jи м iжнародню. 

органiзацiй та rромадянами ; 

виступас з iнiцiативою щодо вирiшення будь-яких питань дiя.,ьностi Фонду. 

крiм тих, що цим Статутом вiднесенi до виключноУ компете11цi·1 заrальних зборiв; 

щорiчно заслуховус звiти Директора Фонду; 

приймас рiшення про вступ Фо11ду до iнших гроr.,адськи х органiзацiй 

(об'сднань) та вихiд з них; 

вирiшус iншi питания дiял ьностi Фонду, що не входять до виключно·• 

компете1щii' Загальних зборiв . 

затвердження зразкiв атрибутики та символiки Фонду; 

заснування п iдприсмств Фонду та участь Фонду у створюван11х та створених 

пiдприсмствах; 

скликання Загальних зборiв членiв Фон1\у; 

надання Загальним зборам Фонду 11роектiв благодiйни х програ~, Фонду; 

кориrування виконання благодiйних програм Фонду з наступнн~, 

погодженням Загальними Зборами; 

затвердження р i чних планiв робопt Фонду, проектi в коштор11су. а також 

поряд1<у витрачання 1<ошт iв ; 

затвердження штатного розкладу працiвникiв Фонду, фор~, та розм iр iв 

оплати працi лрацiвни1<iв Фонду; 

здiйснення поточного керiвництва дiяльнiстю Фонду, здiйснення 

координацii' дiяльностi лредставництв Фонду; 

затвердження ло1<альних 11ормативно-правових актiв Фонду, iншнх 

внутрiшнiх документiв, що необх iднi для ефективно'i дiяльност i та досягнення цiлей 

Фонду; 

розроблення пропозицi't' Загальним зборам Фонду щодо питания участ1 

Фонду у дiяльностi iнших блаrодiйн11х органiзацiй , 'ix сп iлок та у мiжнароднi й 

благодiйнiй дiяльностi ; 

оголошення конкурсi в, встановлення почесних о iдзнак; 

8.5. Правлiнням керус Голова правл iння, який обирае:ться Зборами на термiн дi'i 

Правлiння та мае: наступнi повноваження: 

без доручення представляе Фонд i здi йснюе дi'i вiд йога iменi; 

розпоряджасrься майном та коштами Фонду згiдно з рiшенням Збор iв; 
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~ i\~n~ пра1ю 11iдпису фi11ai1co1.111 x докумс1пi1.1 Фонду, 1<01uтopиci u доходi1.1 i 
13ид:пк~ 13 , :13п~о, листi1З та iнш1~х дiло1.1 11х до 1<у~1 с1пiв , 11рстсюiй, позо[111их заяв та iнших 
докуме~п1в до суду тn i_11ш и х держn1.111их уста11ов та opraнi1:1; 

- мnЕ: прnво вщкрнпя та за~<рипя pnxy111<i1:1 у бш11<i1.1ських та iнших фi11а11соnо-
кред1пн11х устшювnх; 

. - мае право орrанiзоuу 1.1ати збiр бнаrо;1i йни х пожертuуоа11ь та 0 11ескiв вiд 
Ф1з11ч 11 их та юрндичних осiб, iноземш,х держав та мiжнарод11 их органiзацiй; 

. - ~,слада€ дого1.1ор11, угоди , ко1прак1 и та i11шi юридичнi акти , видас 
дов 1 ре1юсп в межах с1ю·iх по 1.111оваже11ь ; 

. видае накази У межах coo'ix п ов1юою1<с11ь, обов'язкових для вико11ання 
прац1вниками Фонду; 

. - в~1рiшуЕ: iнwi пита11ш1 фi11а~1сооо-господарсы<о'i дiялыюстi Фо11ду, кр iм тих, 
що вщнесен1 до компетенцi'i Зборi1.1 та Правлi11ня; 

iнwi повновю1<е 1111 я , що ви11ли1.1шоть з i Статуту або делегованi Голов i 
органами управлiння Фонду. 

8.6. Засiдання Правлi11ня проводяться в разi необхiщюстi але не менше двох 
разiв на рiк. Засiда11ня правомоч11 i при наявностi 2/3 членiв ' Правл iння. Рiше11ня 
приймаються простою бiльшiстю голосi в присутн iх член i в Правлiння. Рiшення 
оформлюЕ:ться Протоколом засiда11ня Правлi11ня Фонду, яке пiдписуе Голова та 
Секретар зас iдання Правлiння. 

IX. НАГЛЯДОВА РАДА 
9.1. Наrлядова Рада е органом, який мае контролюючi та консультативнi 

повноваження щодо дiяльностi Фонду вiдповiдно до вимог законодавства i Статуту. 
Наглядова Рада здiйснюе перевiрку i контроль за фiнансовою дiяльнiстю Фонду. а 
також створених Фондом пiдприемств, установ та органiзацiй, та контролюе цiльове 
використання майна Фонду. 

9.2. Наглядова Рада створюсться, якщо Фонд мае принаймнi п 'ятьох i11ших 
учасникiв, крiм Засновника. У разi вiдсутностi Наглядово'i ради Yi повноваження 
здiйснюються Загальними зборами учасникiв . 

9.3. Кiлькiсний та персональний склад Наглядово·i Ради обирасrься внщим 
органом управлiння Фонду строкам на два роки. 

9.4. Членами Наглядово'i Ради не можуть бути працiвники, члени Правл iння та 
Голова Фонду. Голова Наглядово'i Ради обирасться Наглядовою Радою. 

9.5. Наrлядову Раду Фонду скликае П Голова 11а чергове засiдання не рiдше, н iж 
один раз на рiк. Позачергове засiдання Наглядово'i Ради Фонду скликаеться протяrом 
20 календарних днiв на пiдстав i письмово'i вимоги учас1111 кiв, Директора або будь-якого 
члена Наглядово'i Ради Фонду. 

9.6. у зас iданнях 1-/аглядово·1 Ради Фонду може брати участь Голова Правл iння з 
правоl\\ дорадчого голосу. Наглядова Рада Фонду приймас рiшення простою бiльшiстю 
голосiв членiв Наглядово'i Ради. 

9.7. у засiданнях Наглядово'i ради може брати участь Директор Фонду з правом 
дорадчого голосу. 

9.8. Наглядова рада Фонду: 
9.9. здiйснюЕ: контроль за статутною дiялы 1iстю Фонду; 
9. 1 О. контролюе використання коштiв i майна Фонду; 
9.11 . розглядас та затверджуе звiти Правл i11ня за рiк i виносить 'ix на розгляд 

Зборiв: 
9.12. аналiзуЕ: дi'i Правлiння щодо фiнансово-господарсько'i дiяпьностi; 

6 
. 

9. \ 3. здiйснюЕ: контроль за правильн iстю ведення бухгалтерського о л 1ку 
Фонду; 

9.14. пода€ рекомендацi'i та пропозицi'i Збораl\\ та Правлiнню з питань, що 
стосуються фiнансово-господарсько·1 дiяльностi Фо11ду; 
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. 9.15. У разi 11собх iд11остi 11ро1ю;1ип, по·1;_~ •1срго11i рсвiз i ·, та аулиторськi псрсuiрки 
ф1нансово-господарсько"i дiщ1ыюстi Фо 11 ду: 

9.16. здiйс11юс iнwi дi"i щоло 1<0 11тролю за лiял1.11 iс1 ю Правл i11ня , що не належать 
до компстснцi"i Зборiв ; 

. 9._17. мnс право 1.111мnгати вiд пос.щоuих осiб Фо11ду 11ада11ня ncix 11 еобх iд11их 
матсрtалш. бухгалтерських та i11ших докумс11тiв, особ11стих писыювих пояс11с11ь. 

Х. ДЖЕРЕЛА АКТИDШ (дОХОДШ) ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 
МЛЙIIА ФОНДУ 

10.1. Фонд може мати на правi власностi або i1-1ших речових правах рухоме i 
нерухоме майно (в тому числ i жюловi i 11ежитловi при~1iщен11 я i транспортнi засоби), 

~ошти в нацiональнiй та iноземних валютах, 11ематсрiаль11i активи , земельнi дiлянки та 
1нше майно, що не заборо11ено за1<оно~1 та сприяс статуп1i й дiялыюстi Фонду. 

10.2. Джерелnми формування доходiо та майна Фонду ~южуть бути: кошти i 
майна, якi надходять безоплатно, безповоротна фiнансова допомога, добровiльнi 
пожертвування; пасивнi доходи вiдповiдно до законодавства Укра"lни ; дотацi·1 або 

субсидi"i з державного чи мiсцевих бюджетiв, а також з державних цiльових фондi в: 
благодiйна допомога, гуманiтарна i технiчна допомога, якi надходять в iдповi,J.но до 

мiжнародних договорiв; кошти i майно, якi надходять вiд основно"i дiяльност i Фонду 

вiдповiдно до Статуту та законодавства Укра"iни. 
10.3. Доходи (прибутки) Фонду або ·,х части ни не можуть бути розподiленi 

серед засновникiв (учасникiв) Фонду, його членiв та працiвникiв (крiм оплати ·1х11 ьо·1 
працi, нарахування единого соцiального внеску), членiв орган iв управлiння та i нших 
пов'язаних з ними осiб. 

10.4. Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фiнансування 
видаткiв на утримання Фонду, реалiзацi"i мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi. 
визначених його установчими документа~1 и. 

10.5. Члени органiв управлiння Фонду або пов 'язанi з ннми особи не мають 
права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або крещпiв 
(застава, порука тощо) вiд Фонду. 

10.6. Бенефiцiарами благодiйних програм не можуть буп1 учасники 
(засновники) та члени органiв управлiння Фонду. 

J 0.7. Активи Фонду передшоться однiй або кiльком неприбутковим 
органiзацiям вiдповiдного виду або пiдляг~,-~_ть_ зарах~~анню до дох_оду бюджету У P<:3i 
припинення юридично"i особи (у результат~ 11 лtкв1дац11, злитп1 , под1лу, присднання аоо 

перетворення). 

XI. КОНТРОЛЬ, ОБЛIК I ЗВIТНIСТЬ 
11.1 . Фонд та створенi ним установи , п iдп рисмства, органiзацiУ !!~дуть 

оперативний та бухгалтерський облiк, подають статистичну, фiнансову та 1ншу 
звiтнiсть, рееструються у визначених законом дер)1~авних орга~ах та ~становах, !н.осят~ 
до бюджету та цiльових державних фо,-щiв платеж, у порядку I розм1рах, передоа 1ен11х 

законодавством. . . 
11.2. Фонд перiодично, але не рiдше одного разу на р1 к, оприлюднюс звпи про 

структуру та розмiр сво"iх доходi в i витрат, ~-та~_О)t_< умови _та напрямки використан11я 
доходiв i майна Фонду для здiйснення благод1и_1-10 1 д~яльн?ст1. ·- , або 

11.3. Фонд складас i надас спец1альн1 зв 1ти благод1 иникам Ух 
правонаступникам на пiдставi ·,х письм?~их . запитi в у порядку, встановленому 
Наглядовою Радою або правочинами благод1и~ик~в. . 

11.4. Фонд може вимагати спецiалью звпи вщ осiб, що отримали вiд нього 
благодiйну допомогу, про використа111-1я указано'~" допомоги 
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