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БО КБЛДГОДIЙНИЙ ФОНД IMEHI МИХltЙЛА ВДСИЛЕВСЬКОГОЛ

1. зАгАлънI положЕння

1.1. БлАгодIЙнА оргАнIзАцIя dJIАгодlЙниЙ Фонд IмЕш михАЙJIА
ВАСИЛЕВСЬКОГО) е благодiйною органiзацiею, що створюеться та дiе на засадах
лобровiльностi, законностi, спiльностi iHTepeciB i piBHocTi прав iT учасникiв, гласностi та
самоврядування.

БлАгодIЙнА оргАнIзАцUt (БлАгодlйний Фонд IмЕш михАйJIА
ВАСИЛЕВСЪКОГО) створюеться, як Благодiйний Фонд, у вiдповiдностi до ст. 13 ЗУ <Про

благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiТ> i надалi по тексry iменуеться Органiзацiя.
1.2. У своТй дiяльностi Органiзацiя керусться Конституцiею УкраiЪи, Законом Украiни кПро

благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiТ>, Щивiльним кодексом УкраiЪи, мiжнародними
договорами УкраТни, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраТни, iншим
чинним законодавством Украiни та цим Статугом.

1.3. Органiзацiя набувас прав та обов'язкiв юридичноi особи з моменту iT державноТ реестрацiТ в

установленому законодавством порядку, мае самостiйний балансо рахунки, в тому числi
валютнi, в установах банкiв, мае право власностi та iншi речовi права на кошти, цiннi папери,
земельнi дiлянки, iнше нерухоме та рухоме маЙно, а також нематерiальнi активи, мае круглу
печатку та штампи, фiрмовий бланко власну символiку, зразки яких затверджуються
Загальними зборами учасникiв. Символiка ОрганiзацiТ рееструеться вiдповiдно до
законодавства УкраiЪи.

1.4. ,Щля виконання статутних завдань Органiзацiя спiвпрацюе з органами державноТ влади, з

фiзичними та юридичними особами, iншими громадськими та благодiйними органiзацiями.
1.5. ,Щiяльнiсть Органiзацii поширюеться на всю територiю УкраiЪи, а також на територiю iнших

краТн шляхом створення вiдокремлених пiдроздiлiв у вiдповiдностi до украТнського
законодавства та мiжнародних нормативно-правових aKTiB.

1.б. Повне найменування ОрганiзацiТ украТнською мовою:
БЛАГОДIЙНД ОРГАНIЗАЦIЯ (БЛАГОДtЙНИЙ ФОНД
ВАСиЛЕВсЬкого).

IMEHI МИХАЙЛА

1.7. Повне найменування ОрганiзацiТ англiйською мовою:
CHARITABLEORGANIZATION (CHARITY FUND NAME ОF MICHABL
VASYLEVSKY).

1.8. Скорочене найменуваннrl ОрганiзацiТ украiЪською мовою: БО <БЛАГОДЙНИЙ ФОНД
IMEHI МИХАЙЛА ВАСИЛЕВСЬКОГО).

1.9. Скорочене наименуванrul ОрганiзацiТ англlиською мовою: со
(CHARITYFUNDNAMEOFMICHAELVASYLEVSKY).

1.10. Повне та скорочене найменування БJIАГОДЙНОi ОРГАнIЗАЦIi (БJIАГОДlЙниЙ Фонд
IMEHI МИХАЙJIА ВАСИЛЕВСЬКОГО) с рiвнозначними.

2. прЕдмЕт, цIлI, зАвдАння тА ocHoBHI Форми БлАгодЙноi дtяльностI
ОРГАНIЗАЦIi

2.1. Головною цiллю ОрганiзацiТ е надання допомоги для сприяння законним iHTepecaM
бенефiцiарiв у сферах благодiйноТ дiяльностi, визначених цим Стаryтом, а також розвиток i
пiдтримка цих сфер у суспiльних iHTepecax, полiпшення матерiального та соцiального
становища набувачiв благодiйноТ допомоги; здiйснення благодiйноТ дiяльностi, залучення i
наданrш благодiЙноi допомоги в iHTepecax суспiльства, держави та окремих осiб.

2.2. Органiзацiя вiльна у виборi сфери своеТ дiяльностi та здiйснюе дiяльнiсть у таких сферах:
1) ocBiTa;
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2) охорона здоров'я;
3) екологiя, охорона довкiлля та захист тварин;
4) запобiгання природним i техногенним катастрофам та лiквiдацiя ix наслiдкiв, допомога

постражд€}лим внаслiдок катастроф, збройних конфлiктiв i нещасних випадкiв, а також
бiженцям та особам, якi перебувають у скJIадних житt€вих обставинах;

5) опiка i пiклування, законне представництво та правовадопомога;
б) соцiальний захист, соцiальне забезпечення, соцiальнi послуги й подолання бiдностi;
7) культура та мистецтво, охорона культурноТ спадщини;
8) наука й HayKoBi дослiдження;
9) спорт i фiзична культура;
10) права людини i громадянината основоположнi свободи;
11) розвиток територiальних громад;

12) розвиток мiжнародноТ спiвпрацi УкраiЪи;
13) стимулюванrш економiчного росту й розвитку економiки УкраiЪи та ii окремих регiонiв та

пiдвищення конкурентоспроможностi УкраiЪи;
14) сприяння здiйсненню державних, регiональних, мiсцевих та мiжнародних програм,

спрямованих на полiпшення соцiально-економiчного становища в УкраiЪi;
15) сприяння обороноздатностi та мобiлiзацiйнiй готовностi краiЪи, захисту населення у

надзвичайних ситуацiях мирного i военного стану.
2.3. Органiзацiя поширюе свою дiяльнiсть не тiльки на учасникiв ОрганiзацiТ, а й на членiв

громади.

. 2.4. Благодiйна дiяльнiсть ОрганiзацiТ може мати TaKi завдання, напрямки та програми:
} здiйснення благодiйноТ дiяльностi в iHTepecax суспiльства та окремих категорiй осiб, надання

благодiйноТ допомоги;
} наданrrя волонтерськоi допомоги, а саме робiт та послуг, що безоплатно виконуються з метою

пiдтримки малозабезпечених, безробiтних, багатодiтних, бездомних, iнших вразливих верств
населення;

} полiпшення матерiального становища набувачiв благодiйноТ допомоги;
} отримання гуманiтарноi допомоги вiд приватних осiб, органiзацiй, державних iнститучiй

iноземних держав, мiжнародних та iноземних благодiйних фондiв iнших юридичних та

фiзичних осiб для виконання стат)лних мети (цiлi) та завдань;
} ввезення з закордону в УкраТну ryMaHiTapHoT доПомогио вiдповiдно до чинного законодавства;
} органiзацiйна, матерiальна пiдтримка державних, благодiйних та соцiальних проектiв;
} надання фiнансовоТо матерiальноТ, органiзацiйноТ та iншоТ допомоги (в тому числi надання

благодiйних грантiв) неприбутковим органiзацiям, фiзичним особам у сферах благодiйноТ

дiяльностi визначених цим статутом;
} сприяння створенню робочих мiсць в сiльськiй мiсцевостi для малозабезпечених жiнок, що

перебувають у особливих крцзових житгевих обставинахо людей з iнвалiднiстю;
} всебiчне сприяння полiпшенню умов життя незахищених верств населення в УкраiЪi;
} становлення _i розвиток мiжнародних гуманiтарних зв'язкiв, сприяння спiвпрацi (в т.ч.

мiжнароднiй) у сферах благодiйноТ дiяльностi визначених цим статутом;
} наданrrя безоплатноТ правовоТ допомоги, створення центрiв безоплатноТ правовоТ допомоги;
} надання соцiальноТ допомоги, в тому числi створення центрiв соцiальноТ допомоги;
} матерiальна, органiзацiйна допомога закладам де виховуються, навчаються, проживають дiти_

сироти, дiти позбавленнi батькiвського пiклування;
} сприяння захисту соцiа-гlьних, особистих та iнших прав i законних iHTepeciB хворих;
} представляти irrгереси людей, на Bcix рiвнях державного та суспiльного життя;
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} сприяння piBHoMy доступу дiтей та неповнолiтнiх до житгево-необхiдних лiкарських засобiв i
вiдповiдного лiкування;

} Сприяння розвитку науки i освiти, реалiзаuiТ HayкoBo-ocBiTHix програм, надання допомоги вченим у
гаJIузях пов'язаних з профiлактикою, лiкуванням та реабiлiтацiею;

} надання допомоги в розвитку iнформачiйноi iнфраструкцри, видавничоТ справи, засобiв масовоТ
iнформацiТ, спрямованих на iнформрання населення стосовно проблеми захворювань та
профiлактики соцiальноТ психологiТ та медицини;

} сприяння розвитку суспiльства через толерантне ставлення та усвiдомлення piBHocTi прав Bcix
громадян;

} надання медичноi i психосоцiальноi допомоги хворим, а також членам ix ролин;
} СПрияння розвитку охорони здоров'я, пропагування здорового образу життя, участь у наданнi

медичноi допомоги хворим, здiйснення соцiального догляду за хворими;
} сприяння розробцi та впровадженню програм профiлакгики поширення хвороби в УкраiЪi серед

Bcix верств населення;
} сприяння створенню гryблiкацiй, iнформацiйноТ та навчальноТ лiтераryри, присвяченоТ

профiлактицi, терапiI та медичнiй допомозi;
} надання допомоги в органiзацii KypciB, а також iнших ocBiTHix заходiв, з метою пiдготовки та

перепiдготовки фахiвцiв в галузях профiлактики, психологii та психотерапiТ;
} сприяння мiжнародному iнформачiйному обмitry та науковiй i пракгичнiй спiвпрачi в галузi

профiлактики;
} проведення акцiй та заходiв на регiональному та нацiона.гlьному рiвнях з профiлактики та розвитку

толерантностi у суспiльствi;
} надання MaTepiarrbHoTTa юридичноТдопомоги хворим, а також членам ix родин;
} створення реабiлiтацiйних центрiв для людей з iнвалiднiстю, осiб якi опинилися у важких

життсвих обставинах;
} сприяння пiдвищенню освiченостi суспiльства з питань iнвалiдностiо знищенtш негативних

стереотипiв, забобонiв та шкiдливих звичаiЪ стосовно iнвалiдностi, зокрема на rрунтi статевоТ
приналежностi й BiKy, в ycix сферах життя;

} захист прав хворих, покращення матерiального становища набувачiв медичноi допомоги;
} матерiальна, органiзацiйна, медична та iнша допомога хворим у подоланнi трулнощiв,

пов'язаних з хворобою (дiагностика, лiкування, реабiлiтацiя, профiлактика);
} сприяння захисту материнства та дитинства, подання благодiйноТ допомоги багатодiтним та

малозабезпеченим сiм'ям, сприяння навчаннЮ та розвитку, допомога у здобутгi освiти
талановитими дiтьми;

} участь у cTBopeHi умов для проживання дiтей-сирiт та дiтей, що залишились без батькiвського
пiклування, для ik фiзичного, iнтелекryального i духовного розвитк}, пiдготовки ix до
самостiйного життя;

} спiвпраця з державними структурами, органами мiсцевого самоврядування, територiальними
Громадамио iншими об'еднаннями громадян з питань СтатутноТ дiяльностi;

} РаЗОм з центральними та мiсцевими органами виконавчоi влади, органами мiсцевого
самоврядування, iншими громадськими та благодiЙними органiзацiями, приЙнятгя участi у
розвитку прiоритетних форм влаштуванrш дiтей-сирiт та дiтей, якi залишилися без
батькiвського пiклування (розвиток сiмейних форм вихованrш) до прийомних сiмей або

дитячих булинкiв сiмейного типу;
} привернення уваги громадськостi до проблем дiтей сирiт i дiтей, що зilлишилися без

батькiвського пiклування;
} сприяння формуванню здорового способу життя, включаючи психологiчне здоров'я та

благополуччя дiтей дошкiльного та шкiльного BiKy, молодi, осiб похилого BiKy та ix сiмей
шляхом проведення ix навчання, навчання вчителiв та вiдповiдних спецiалiстiв;
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} сприяння формуванню громадськоТ думки через пiдготовку телевiзiйних, радiо програм та
електронних друкованих матерiалiв у ЗМI (та iHTepHeTi) задля формування культури поваги до
особистоТ гiдностi, прав людини, народних традицiй, культурного рiзноманiття;

} сприяти створенню i надавати фiнансову та технiчну допомогу булинкам сiмейного типу та
прийомним сiм'ям в яких виховуються дiти сироти;

} здiйснення благодiйноТ дiяльностi, спрямованоТ на надання матерiальноТ та фiнансовоТ
допомоги, а також рiзноманiтних послуг людям з функцiональними обмеженнями, особам з

iнвалiднiстю, хворим дiтям, дiтям, якi перебувають в особливо складних i надзвичайних

умовах, дiтям iз неблагополучних родин, дiтям сиротам, талановитим творчим, обдарованим
людям;

} сприяння в профiлактицiо oxopoHi, вiдновлення здоров'я тяжкохворих осiб;
} оприяння розвитку iнклюзивноТ освiти;
} надання матерiальноТ та соцiальноi допомоги на лiкування дiтей та дорослих;
} сприяння забезпеченню захисту прав i законних iHTepeciB, а також наданню всебiчноТ

допомоги дiтям, якi з тих чи iнших причин втратили сiм'ю чи перебувають в складних
соцiальних, матерiальних обставинах;

} сприяння вирiшення питань, що пов'язанi з проблемою органiзацiею дитячого дозвiлля;
} сприяння художньо-естетичному розвитку дiтей;
} сприяння морально-духовному вихованню дiтей;
} надання допомоги закладам освiти будь-яких форм власностi, якi займаються навчанням та

соцiалiзацiсю дiтей з особливими освiтнiми потребами;
} надання допомоги закладам освiти будь-яких форм власностi у проведенi KoHKypciB, екскурсiй,

наукових дослiджень;
} надання матерiальноТ та соцiальноТ допомоги особам з iнвалiднiстю;
} розроблення моделей соцiальноТ адаптацiТ поведiнки дiтей, пiдлiткiв, юнакiв та дiвчат,

вiйськових, якi потрапили в стан соцiально-психологiчного лиха;
} спiвпраця з медичними закладами;
} допомога дитячим будинкам сiмейного типу, дитячим будинкам-iнтернатам;
} iнформування благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiй, а також юридичних та

фiзичних осiб про дiяльнiсть благодiйних органiзацiй;
} участь у поданнi медичноТ допомоги населенню та здiйснення соцiального догляду за

ХвОРими, особами з iнвалiднiстю, одинокими,'людьми похилого BiKy та iншим особам, якi
через своТ фiзичнi, матерiальнi чи iншi особливостi потребують соцiальноТ пiдтримки та
пiклування;
проведення мирних зiбрань, зборiв, мiтингiв, походiв i демонстрацiй, про проведення яких
завчасно сповiщаються органи виконавчоТ влади чи органи мiсцевого самоврядування;
сприJIння стратегiчному розвитку екологiчноТ галузi, природоохоронноТ справи та
представлення i захист cBoii законних прав та iHTepeciB, а також прав i законних iHTepeciB

учасникiв Фонду у державних органах, судах та органах мiсцевого самоврядування;

участь у проектуваннi, органiзацiТ та фiнансуваннi екологiчних програм та охорони довкiлля;
сприяння пiдвищенню рiвня правовоТ освiти та правосвiдомостi громадян;
сприяння змiцненню громадянського миру та нацiональнiй консолiдацiТ в державi;
iншi напрямки i програми не забороненi законодавством Украiни.
ЗДiйснення Органiзаuiею благодiйноТ дiяльностi у виглядi наданrш конкретних послуг
(виконання робiт), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiТ або лiцензуванню, допускаеться
пiсля такоТ сертифiкацiТ або лiцензування в установленому законодавством УкраТни порядку.
Органiзацiя переслiдус викJIючно благодiйнi та iнформацiйно-правовi цiлi.

2.5.

2.6.
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2.7. Бенефiцiарами благодiйних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органiв

управлi ння Органiзачii.
2.8. При здiйсненнi свосТ дiяльностi Органiзацiя приймае благодiйнi програми, що становлять

комплекс благодiЙних заходiв, спрямованих на вирiшення завдань, що вiдповiдають статутним
цiлям ОрганiзацiТ. За умови реалiзацiТ Органiзацiею довгострокових програм використання
коштiв здiйснюеться вiдповiдно до TepMiHiB, визначених цими програмами.

3. утворЕн[Iя, дlяльнIсть тА повновАжЕння оргАнIв упрАвлIння
ОРГАНIЗАЦIi

3.1. Органами управлiння ОрганiзацiТ е: Загальнi збори учасникiв,Президент ОрганiзацiТ,
Наглядова рада.

3.1.1. Пiсля проведення державноТ реестрацiТ поняття (€асновник)) е тотожним поtшттю
(учасник).

3.2. Загальнi збори учасникiв Органiзацii.
3.2.1. Загальнi збори учасникiв ОрганiзацiТ е вищим органом управлiння ОрганiзацiТ.
3.2.2.Загальнi збори учасникiв скJIикаються на вимоry Президента ОрганiзацiТ, не рiдше одного

разу на 2 (два) роки. ПозачерговiЗагальнi збори учасникiв, у разi необхiдностi, скликаються
на вимоry Президента органiзацiт, або не менш нiж l0% учасникiв органiзацii.

3.2.3. Загальнi збори учасникiве правомочними, якщо на них присутнi бiльше нiж половина
загальноТ кiлькостi учасникiв ОрганiзацiТ.

3.2.4. Рiшення Загальними зборами учасникiв приймаються простою бiльшiстю голосiв, за
виtulтком питань про внесення змiн до статуту Органiзацii,вiдчуження майна ОрганiзацiТ на
суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Органiзацii, лiквiдацiТ та

реорганiзацiТ Органiзацii, коли за таке рiшення повиннi проголосувати не менше, нiж 3/4
(три чвертi) учасникiв ОрганiзацiТ. Загальнi збори учасникiвможугь приймати рiшення з

буль-яких питань дiяльностi ОрганiзацiТ.
3.2.5. Повноваження Загальних зборiв учасникiв:

} затверлження Статуту ОрганiзацiТ та внесення змiн до нього;
} обрання та звiльнення ПрезидентаОрганiзацiТ;
} обрання та вiдкликання Президента та учасникiв НаглядовоТ ради;
} прийняття рiшень про вступ нових учасникiв до ОрганiзацiТ та про вихiд або виключення з

неТ;

} визначення органiзацiйноТ структури Органiзацii;
} визначення основних напрямiв дiяльностi Органiзачii;
} затвердження благодiйних програм;
} затвердження звiтiв ПрезидентаОрганiзацiТ;
} заслуховування звiтiв i висновкiв НаглядовоТ ради ОрганiзацiТ;
} прийнятгя рiшень про реорганiзацiю та лiквiдацiю Органiзацii;
} прийнятгя рiшень про створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв

ОрганiзацiТ, затвердження ik положень, призначення та звiльнення ix керiвникiв;
} реалiзачiя права власностi на майно та кошти ОрганiзацiТ, вiдчуження майна ОрганiзацiТ на

суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна ОрганiзацiТ;
} приймають рiшення про створення та лiквiдацiю юридичних осiб (товариств, пiдприсмств),

затверджують ix статути;
} призначення лiквiдацiйноТ KoMiciT у випадку лiквiдацiТ ОрганiзацiТ.

3.2.б. Загальнi збори учасникiвмають право прийняти рiшення про передачу частини своТх
повноважень iншому органу або посадовiй особi ОрганiзацiТ.
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3.2.7.За рiшенням Загальних зборiв учасникiв в ОрганiзацiТ можуть створюватися iншi органи

для здiйснення статутноТ дiяльностi.
3.3. Якщо Органiзацiя мае одного учасника, рiшення, якi повиннi прийматися Загальними зборами

учасникiв ОрганiзацiТ, приймаються цим учасником одноосiбно i оформлюються ним
письмово у формi рiшення.

3.4. ПрезидентОрганiзацiТ (далi - Президент).
3.4.1. Президенте вищою посадовою особою ОрганiзацiТ. Президентможе бути обраний не зi

складу учасникiв органiзацiт.
3.4.2. Президентобираеться Загальними зборам и учасникiв.
3.4.3. ПрезидентОрганiзацiТ пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв, несе вiдповiдальнiсть перед

ними за реалiзачiю цiлей та завдань ОрганiзацiТ.
3.4.4. Повноваження ПрезидентаОрганiзацiТ:

} представлення ОрганiзацiТ у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами;
} здiйснення загального керiвництва дiяльнiстю Органiзацiею;
} пiдписання фiнансово-господарських документiв;
} мае право першого пiдпису банкiвських та iнших фiнансово-розрахункових документiв;
} укладання договорiв та iнших угод з юридичними та фiзичними особами вiд iMeHi

ОрганiзацiТ;
} вiдкритгя таlабо закриття paxyHKiB в установах банкiв;
} видання наказiв та розпоряджень в межах cBoik повноважень;
} здiйснення оперативно-господарського управлiння майном та коштами ОрганiзацiТ в межах

рiшень прийнятих на Загальних зборах учасникiв Органiзачii;
} прийнятгя на робоry та звiльнення з неi штатних працiвникiв ОрганiзацiТ;
} визначення, у порядку передбаченому чинним законодавством, умов оплати працi осiб, що

перебувають iз Органiзацiею у трудових вiдносинах;
} визначення порядку здiйснення благодiйноТ дiяльностi, встановлення персональних

стипендiй та iнших постiйних благодiйних виплат;
} затверлжус довгостроковi програми та проекти дiяльностi Органiзачii', резолюцiТ, звернення

та iншi документи1'
} виконання iнших функцiй, KpiM тих, що вiднесенi до повноважень Загальних зборiв

учасникiв ОрганiзацiТ.

3.5. Наглядова рада.
3.5.1. Наглядова рада ОрганiзацiТ створюеться з метою здiйснення контролю за виконання рiшень

Загальних зборiв учасникiв, дотриманням статутних положень посадовими особами
ОрганiзацiТ, та iT структурних пiдроздiлiв, за використанням майна та коштiв ОрганiзацiТ.

3.5.2. Наглядова рада ОрганiзацiТ обираеться Загальними зборами учасникiв TepMiHoM на 5 (п'ять)
pokiB. Керуе роботою Наглядовот ради if Президент. Якщо кiлькiсть учасникiв органiзацiт
не бiльше десяти, Наглядова рада може не створюватися.У разi вiдсугностi НаглядовоТ ради
iT повноваження здiйснюються Загальними зборами уtасникiв.

3.5.3. Наглядова_ рада ОрганiзацiТ звiтуе про результати своеТ дiяльностi перед Загальними
зборами учасникiв.

3.5.4. Члени НаглядовоТ ради ОрганiзацiТ мають право перевiряти Bci фiнансово -господарськi
документу ОрганiзацiТ.

3.5.5. Наглядова рада мае право вимагати позачергове скликання Загальних зборiв учасникiв у
разi виrIвленнязловживань зi сторони службових або посадових осiб ОрганiзацiТ, що

утворюють загрозу iHTepecaM ОрганiзацiТ.
3.5.б. Членами наглядовоi ради ОрганiзацiТ не можуть буги члени виконавчого органу

ОрганiзацiТ"
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4. умови I порядок приЙняття в учАсники оргАнIзАцIi тА виБуття з
HEi. прАвА I оБов,язки учАсникIворгАнIзАцII

4.1. Участь у дiяльностi ОрганiзацiТ е добровiльною i безкорисливою. У дiяльностi ОрганiзацiТ
приймають участь юридичнi i фiзичнi особи незалежно вiд громадянства та мiсцезнаходження.
Учасниками ОрганiзацiТ можуть бути дiездатнi фiзичнi особи, якi досягли l8 poKiB, або
юридичнi особи приватного права, якi пiдтримують цiлi та завдан}u ОрганiзацiТ.

4.2. Прийом в учасники органiзацii здiйснюють Загальнi збори )^rасникiв на пiдставi особистот
письмовоi заяви вiд фiзичноТ особи та письмовоТ заяви i витягу з рiшення вищого статутного
органу про подання заяви про вступ до ОрганiзацiТ вiд юридичноi особи.

4.3. Учасник ОрганiзацiТ може вийти iз Органiзацii в будь-який момент, подавши вiдповiдну заяву.
Участь у ОрганiзацiТ припинJIеться з моменту прийнятгя рiшення Загальними зборами

учасникiв ОрганiзацiТ.
4.4. Учасник ОрганiзацiТ, фiзична особа, подае заяву про вихiд зi складу учасникiв ОрганiзачiТ

особисто, або може надiслати поштою заяву, що засвiдчена HoTapiycoM.
4.4.1. Учасник ОрганiзацiТ, юридична особа, припиFuIе свою участь в ОрганiзацiТ шляхом подачi

заяви та витяry з рiшення вищого статутного органу учасника ОрганiзацiТ про вихiд про
вихiд зi складу учасникiв ОрганiзацiТ.

4.5. Участь у ОрганiзацiТ автоматично припиняеться в разi:
4.5.1. визнання фiзичноТ особи недiездатною або обмежено дiездатною;
4.5.2. cMepTi або оголошенням фiзичноТ особи померлою;
4.5.3. припинення юридичноТ особи учасникаОрганiзацii.

4.6. Загальнi збори учасникiв мають право виключити учасника ОрганiзацiТ зi склалу учасникiв
ОрганiзацiТ у випадках:

4.б.1. визнання фiзичноi особи недiездатною або обмежено дiездатною;
4.б.2. cMepTi або оголошенням фiзичноТ особи померлою;
4.6.3. припинення юридичноТ особи учасникаОрганiзацiТ;
4.б.4. якщо дiяльнiсть учасника ОрганiзацiТ суперечить MeTi Органiзацii, перешкоджае ,i

досягненню;
4.б.5. систематичного порушення ним вимог цього Статугу;
4.б.б. одноразового вчинення таким учасником дiй або бездiяльностi, якi дискредитують

Органiзацiю, пiдривають iT авторитет, дiлову.репутацiю або створюють таку загрозу;
4.б.7. систематичного невиконання рiшень керiвних органiв ОрганiзацiТ або вiдмови вiд ix

виконання.

4.7. Учасники ОрганiзацiТ мають право:
} брати участь в ycix заходах, що органiзовуе Органiзацiя;
} обирати i бути обраними до статутних органiв ОрганiзацiТ;
} вносити пропозицiТ в yci органи ОрганiзацiТ з питань, пов'язаних з iT дiяльнiстю;
} брати участь у формуваннi органiв ОрганiзацiТ i бути обраним до ik складу;
} брати участь у роботi виборчих органiв ОрганiзацiТ;
} звертатися з питаннями, заявами i пропозицiямидо буль якого органу ОрганiзачiТ.

4.8. Учасники ОрганiзацiТ зобов'язанi:
} приймати активну участь у втiленнi в життя цiлей i завдань ОрганiзацiТ, у виконаннi рiшень,

прийнятих iT керiвними органами;
} дотримуватись Статуry ОрганiзацiТ;
} дотримуватися вимог внутрiшньоТ документацiТ ОрганiзацiТ;
} дотримуватися норм моралi та професiйноТетики i прийнятих на себе зобов'язань;
} популяризувати iдеТ та чiлi ОрганiзацiТ, i сприяти посиленню ii престижу;
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} утримуватися вiд дiй, що можуть нанести шкоду законним iHTepecaM ОрганiзацiТ.

5. ДЖЕРЕЛА АКТИВIВ ЦОХОДIВ), ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ЗВIТНОСТI

5.1. Органiзацiя користуеться самостiйнiстtо у питаннях прийнятгя господарських рiшень,
визначення умов оплати працi працiвникiв апарату ОрганiзачiТ, використання власних

фiнансових та матерiальних pecypciB вiдповiдно до вимог законодавства.
5.2. Органiзацiя, в установленому чинним законодавством порядку, для здiйснення передбачених

Статутом завдань, виступас спiвзасновником юридичних осiб, створюе органiзацii', фонди,
iншi юридичнi особи (товариства, пiдприемства), у тому числi й спiльнi.

5.3" Кошти та майно ОрганiзацiТ складають:
} внески засновникiв (засновника) та iнших благодiйникiв;
} за рахунок членських BHecKiB та добровiльних пожертвувань фiзичних i юридичних осiб, у

тому числi iноземних; ryMaHiTapHoT допомоги;
} благодiйнi внески i пожертвування, що мають цiльовий характер (благодiйнi гранти), наданi

фiзичними та юридичними особами в грошовiй та натуральнiй формi;
} надходження вiд проведення благодiйних кампанiй по збору благодiйних пожертвувань,

благодiйних масових заходiв, благодiйних лотерей та благодiйних аукцiонiв по реалiзачiТ
майна та пожертвувань, якi надiйшли вiд благодiйникiв;

} пасивнi доходи;
} за рахунок iнших доходiв дозволених чинним законодавством УкраТни для неприбуткових

органiзацiй, що не ведуть до втрати ознаки неприбутковостi.
5.4. Власнiсть ОрганiзацiТ використовуеться викJIючно на цiлi i завдання, передбаченi цим

Статутом. ,Щохоли або майно ОрганiзацiТ не пiдлягають розподiлу мiж засновниками або

членами. Розмiр витрат на утримання ОрганiзацiТ не може перевищувжи 20Yо вiд доходу
ОрганiзацiТ в поточному роцi.

5.5. Органiзацiя веде оперативний та бухгалтерськiй облiк, статистичну звiтнiсть.
5.б. Органiзацiя вносить в державний бюджет УкраiЪи вiдрахування по державному соцiальному

страхуванню cBoik працiвникiв i вiдрахування на ik пенсiйне забезпечення згiдно з дiючим
законодавством.

5.7. Органiзацiя зобов'язана перiодично, але не рiдше одного разу на piK, оприлюднювати повнi
звiти про джерела залучення коштiв (майна) для здiйснення благодiйноТ дiяльностi та про
напрями ix використання, а також надавати TaKi звiти буль-якому благодiйнику ОрганiзацiТ за
його запитом.
Оприлюднення може виконуватися наступними засобами:

} надання окремого звiry у паперовому або електронному виглядi;
} розмiщення звiry на веб-сайтi ОрганiзацiТ в мережi IHTepHeT або засобах масовоТ iнформацiТ;
} iншими засобами.

5.8. Органiзацiя подае звiти про зЬлучення коштiв (майна) для здiйснення благодiйноТ дiяльностi та
про напрями ix використання у строки та у порядку, встановленi законодавством для подання
податковоТ звiтностi.

5.9. .Щоходи (прибутки), майно та iншi активи ОрганiзацiТ використовуються виключно для

фiнансування видаткiв на угримання органiзацiт, реа-гliзацii цiлей (мети), завдань напрямiв
дiяльностi визначених статутом Органiзацii.

5.10. Щохоли (прибутки) ОрганiзацiТ або ik частини, заборонено розподiляти мiж засновниками
(учасниками у розумiннi Щивiльного кодексу УкраТни), членами та працiвниками (KpiM

оплати ixHboT працi, нарахування единого соцiального внеску) ОрганiзацiТо членами органiв

управлiння та iншими пов'язаними з ними особами.
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б. МIЖНАРОДНА ДIЯЛЬНIСТЬ ОРГАНIЗАЦIi

б.1. Органiзацiя мае право отримувати пожертвування вiд фiзичних i юридичних осiб iноземнлтх

держав.
б.2. При здiйсненнi зовнiшнiх зв'язкiв Органiзацiя користуеться повним обсягом прав та обов'язкiв

юридичноТ особи.
б.3. Органiзацiя мае право:
} бути учасником зарубiжних та мiжнародних об'еднань та ik струкryр, брати у{асть у заходах,

що проводяться ними;
} органiзовувати обмiн делегацiями, благодiйнi акцiТ за участю iноземних партнерiв, вiдряджати

cBoix представникiв для участi у вiдповiдних заходах за межi УкраТни;
} претендувати на державне фiнансування iз заJIучених фiнансових можливостей мiжнародних i

нацiональних неурядових благодiйних фондiв;
} пiдтримувати зв'язки з посольствами та представництвами УкраТни за кордоном, зарубiжними

посольствами та представництвами в Украihi з питань, якi стосуються здiйснення статутних
завдань ОрганiзацiТ.

7. порядок внЕсЕння змIн до стАтутуоргАнIзАцIi

7.1. Внесення змiн до Стаryту ОрганiзацiТ може бути проведено за рiшенням Загальних зборiв

учасникiв ОрганiзацiТ, коли за таке рiшення проголосуе не менше, нiж 3/4 (три чвертi)

учасникiв ОрганiзацiТ.
7.2" Про змiни, що сталися у статутних документах, ОрганiзацiТ повiдомляе вiдповiдний орган

державноТ реестрацiТ,у вiдповiдностi до чинного законодавства УкраТни.

8. порядок припинЕнIля дtяльностI (лIквцАцIi) оргАнIзАцIi

8.1. Припинення дiяльностi ОрганiзацiТ може буги проведено шляхом ii реорганiзацiТ або лiквiдацiТ
(саморозпуску, примусового розпуску по рiшенню суду).

8.2. .Щiяльнiсть ОрганiзацiТ припиняеться за рiшенням Загальних зборiв учасникiв Органiзацii,
якщо за таке рiшення проголосувало не менш як3/4 учасникiв ОрганiзацiТ. Yci кошти та майно
ОрганiзацiТ, якi з€lлишились пiсля припинення iT дiяльностi та виконання ir боргових
зобов'язань, повиннi бути розподiленi згiдно чинного законодавства.

8.3. Лiквiдацiя Органiзацii проводиться, призначеною Загальними зборами учасникiв ОрганiзацiТ,
лiквiдацiйною комiсiею, а у випадку припинення дiяльностi ОрганiзацiТ за рiшенням суду -

лiквiдацiйною комiсiею, призначеною цим органом. Лiквiдацiйна комiсiя в обов'язковому
порядку i в письмовому виглядi повiдомляе в установи банкiв, де вiдкрито рахунки, про
лiквiдацiю ОрганiзацiТ. При лiквiдацiТ, в обов'язковому порядку, здiйснюються платежi до
бюджеry i проводяться розрахунки з банком. Лiквiдацiйна комiсiя розробляе лiквiдацiйний
баланс i представляе йою на затвердження Загальних зборiв учасникiв Органiзацii.

8.4. Лiквiдацiйна 
_ 
комiсiя несе майнову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi нею ОрганiзацiТ, iT

учасникам, а також TpeTiM особам згiдно до чинного законодавства УкраiЪи.
8.5. Лiквiдацiя ОрганiзацiТ рееструеться у порядку встановленому чинним законодавством

УкраТни.

8.6. Правонаступниками ОрганiзацiТ у разi iT реорганiзацiТ мае бути одна чи кiлька неприбуткових
благодiйних органiзацiй.

8.7. При припиненнi ОрганiзачiТ 1, результатi iT лiквiдацiТо злитгя, подiлу, приеднання або
ПеретВорення) iT активи повиннi бути переданi однiй або кiльком неприбутковим органiзацiям
вiдповiдного виду або зарахованi до доходу бюджеry.
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8,8, У випадках, визначенИх законами УкраiЪи, та за умови вiдсутностi неприбуткових органiзацiТВiДПОВiДНОГО ВИДУ, аКТИВИ ОРГанiзацii, що лiквiдуеться, спрямовуються до {ержавногобюджету Украihи.
8,9, По BciM iншим питаннямо якi не обговоренi у цьому Статугi дiе Закон Украiни ''Проблагодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацii''.

9. зАключнI положЕння
9,1, Питання дiяльностi Органiзацii, якi не вреryльованi даним Статутом, вирiшуються вiдповiднодо вимог чинного законодавства УкраiЪи.
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