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документів, які подаються МБФ «Соняшник»
для участі у міському конкурсі проектів
«Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»

1) Заява про участь у міському конкурсі проектів «Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»
2) Копія свідоцтва про державну реєстрацію МБФ «Соняшник»
3) Копія статуту МБФ «Соняшник»
4) Копія рішення Державної податкової інспекції у С олом’янському районі
Головного управління ДФС у м. Києві від 14 вересня 2016 року № 79/2658-12-04-18 про включення МБФ «Соняшник» до Реєстру неприбуткових
установ та організацій
5) Анотація проекту
6) Опис проекту
7) Кошторис витрат на реалізацію проекту
8) Обґрунтування кількості послуг та товарів, необхідних для реалізації
проекту
9) Перелік характеристик наявного матеріально-технічного та кадрового
забезпечення
10)

Загальна інформація про організацію

11) Лист-підтвердження партнера проекту

Дата реєстрації заяви
Реєстраційний номер
Підпис секретаря конкурсної комісії

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)

Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива:
прозора влада та активна громада»

Найменування інституту громадянського
суспільства

Міжнародний благодійний фонд
«Соняшник»
Обдарована молодь. Виявлення та
плекання таланту.

Назва проекту

Пріоритет, завдання, визначене Організатором
конкурсу на розв’язання якого спрямовано
проект
(словами,
зазначити
лише
один
напрямок)

Сприяння заходам, спрямованим на
поліпшення спортивного,
культурного та просвітницького
розвитку мешканців міста Києва

Загальна сума кошторису на здійснення витрат
проекту

262 400 грн.

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних
коштів

180 000 грн.

квітень-грудень 2018 року

Строк реалізації проекту
Прізвище,
ім’я,
по-батькові
організації, місце знаходження
телефон, факс, e-mail

керівника
організації,

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

Горбунова Алла Борисівна
м. Київ, вул. Боріцагівська, 117/18
Перцев Михайло Анатолійович,
М. Київ- 04123, вул. Світлицького
13, кв. 14,
0633040907
pertsev@cleverdia.com

До заяви додається:

1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту
(положення), скріплені печаткою (у разі наявності);
2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної
пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та
організацій;
3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою,
затвердженою організатором Конкурсу;
4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела
фінансування інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання
проектів протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел
фінансування, джерела фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове
забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації,
скріпленим її печаткою.
5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,
залучених до виконання проекту (у разі потреби).
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МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

“СОНЯШНИК”
/ідентифікаційний код 34578278/

місто Київ - 2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СОНЯШНИК” (далі в тексті - Фони
бмгодіішою організацією, що створена для виконання цілей діяльності, передбачених цша
Статутом, фізичними особами - громадянами України і іноземними громадянами.
Фонд зареєстрований М іністерством юстиції України 04.08.2006 року за № 0833
Статут Фонду визначає: цілі та сфери благодійної діяльності, умови та поряд:
прийняття до складу учасників, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок :х
виключення зі складу учасників, склад та компетенцію органів управління, порядок
діяльності та прийняття ними рішень, порядок внесення змін до установчих документів,
джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності Фонду тощо.
1.2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації», іншим чинним законодавством України, та цим
Статутом, визнанням пріоритету прав людини, неприпустимості використання у своїй діяльності
заходів та методів, що суперечать загальнолюдським нормам моралі, принижують людську честь та
гідність.
1.3. Благодійна діяльність Фонду здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності
інтересів, рівноправності його учасників, гласності, добровільності та самоврядування а також
відсутності майнового інтересу його учасників.
Для виконання статутних завдань Фонд може взаємодіяти з державними органами,
підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами і їх об’єднаннями, у тому
числі міжнародними. Фонд є відкритим для співучасті хта співпраці в його діяльності й інших
учасників.
1.4. Діяльність Фонду поширюється на територію України і за її межами.
1.5. Повне найменування Фонду українською мовою:
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ
ФОНД “СОНЯШНИК”.
1.6. Скорочене найменування Фонду українською мовою: МБФ “СОНЯШНИК”.
2. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
2.1. Ціллю благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним
інтересам бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги) у сферах благодійної діяльності,
визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
2.2. Сферами благодійної діяльності Фонду є:
1) матеріальна і духовна підтримка дітей, які її потребують в тому числі дітей-інвалідів;
2) формування духовних та етичних цінностей;
3) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
'4) залучення дітей до здорового способу життя;
5 )охорона здоров’я;
6)
освіта;
7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
8) розвиток творчих та спортивних талантів у дітей, проведення спортивних заходів;
- 9) організація, та проведення, дитячих фестивалів та конкурсів як в Україні так і за її межами, в
тому числі із залученням громадян, підприємств та релігійних організацій;
10) права людини і громадянина та основоположні свободи;
11) розвиток територіальних громад;
12) розвиток міжнародної співпраці України;
13) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога
постраждалим внаслідок
збройних конфліктів і нещасних випадків, а також особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах;
14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм,
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
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15) сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих і
міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного положення осіб, які
потребують допомоги;
16) надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних,
техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також
жертвам репресій, біженцям;
1" сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища,
пам'ятників історії і культури, місць поховань, тощо;
18) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у
надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану;
19) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності.
2.3. Фонд може здійснювати благодійну діяльність таких видів:
1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне
відступлення бенефіціарам майнових прав;
2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і
майнові права;
3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну
діяльність;
6) публічний збір благодійних пожертв;
7) управління благодійними ендавментами;
8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної
діяльності;
9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, фестивалів та конкурсів та інших
благодійних заходів, не заборонених законом.
2.4. Відшкодування Фондом витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і
майнових прав, зазначених у п. 2.3 Статуту, визнається благодійною діяльністю.
2.5. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді виконання робіт, що підлягають
обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування
в установленому законодавством України порядку.
2.6. Конференцією учасників Фонду приймається благодійна програма Фонду, яка є
комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним
цілям Фонду.
2.7. Фонд має право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші
види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених
законами або міжнародними договорами України.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ.
3.1. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації у встановленому чинним
законодавством України порядку.
3.2. Фонд має відокремлене майно, самостійний баланс, інші рахунки в установах банків,
печатку та штампи зі своїм найменуванням; може мати бланки, символіку та іншу атрибутику,
зразки якої затверджуються Правлінням Фонду. Символіка реєструється в установленому законом
порядку. Логотип Фонду має наступне зображення: на білому фоні зображений великий соняшник, з
правої сторони від якого вказана назва Фонду.
3.3. Для здійснення своїх статутних завдань Фонд в установленому порядку має право:
а)
самостійно вирішувати питання щодо надання благодійної допомоги, використовувати
призначенням цільові пожертви, що надаються благодійниками на реалізацію благодійницьких
програм, відповідно до умов надання цих пожертв;
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б) входити до складу союзів, спілок, асоціацій та інших об’єднань, що створюються на
добровільних засадах і сприяють виконанню статутних завдань Фонду;
в) здійснювати обмін інформацією і спеціалістами з відповідними структурами зарубіжних

г) проводити благодійні масові заходи;
д) організовувати збір благодійних пожертв та внесків від фізичних та юридичних осіб,
: земних держав та міжнародних організацій;
е) самостійно визначати форму, обсяги, та бенефіціарів благодійної допомоги;
є) відкривати рахунки в установах банків (у національній та іноземних валютах);
ж) засновувати засоби масової інформації, підприємства й організації, займатися видавничою
діяльністю;
з) бути членом інших благодійних організацій;
і)
набувати майнові та немайнові права, бути позивачем, відповідачем чи третьою особою в
суді (третейському суді), мати інші права згідно з чинним законодавством України;
ї) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші благодійні організації, надавати
допомогу в їх створенні.
3.4. З метою виконання своїх статутних завдань і поставлених цілей, Фонд може здійснювати
господарську діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством, без мети отримання
прибутку.
3.5. Учасники Фонду не відповідають за зобов’язаннями Фонду, а Фонд не відповідає за
зобов’язаннями своїх учасників.
3.6. Фонд веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в
органах державної податкової інспекції відповідно до чинного законодавства України.
3.7. Фонд користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.
3.8. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку,
встановленому законом. У разі недотримання Фондом положень пункту 133.4 ст. 133 Податкового
кодексу України Фонд зобов’язаний подати у термін, визначений для місячного податкового
(звітного) періоду звіт про використання отриманих доходів (прибутків) за період з початку року по
останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого
податкового зобов’язання з податку на прибуток.
3.9. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання
їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною
таємницею.
3.10. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за
умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо
інше не визначено законом.
4. МАЙНО ТА КОШТИ ФОНДУ.
4.1. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки,
інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, набуте на законних підставах та
необхідне для здійснення його статутної діяльності.
Фонд має право здійснювати щодо свого майна та коштів будь-які угоди, що не суперечать
його статутним завданням та чинному законодавству України.
4.2. Джерелами формування майна та коштів Фонду є:
4.2.1. внески учасників та інших благодійників;
4.2.2. благодійні внески і добродійні пожертви, що мають цільовий характер (благодійні
гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формах;
4.2.3. надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертв,
благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та
пожертв, які надійшли від благодійників;
4.2.4. інші джерела, не заборонені законодавством України.
4.3. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

4.4. Кошти та інше майно Фонду використовуються відповідно до чинного законодавства на
втілення у життя статутних положень і напрямків діяльності Фонду, на організаційно-господарські
витрати.
Майно Фонду не може бути предметом застави.
4.5. Право власності на кошти та майно Фонду реалізує Конференція учасників Фонду в
прядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції ні:_
ннкористання та розпорядження майном покладаються Правлінням Фонду на створювані ним
органи, або посадових осіб.
Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і
забезпечення господарської діяльності в порядку і розмірах, встановлених Законом України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації».
4.6. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке, згідно з чинним
законодавством України, може бути звернено стягнення.
4.7. Учасники Фонду не несуть відповідальності за зобов'язаннями Фонду, як і Фонд не несе
відповідальності за зобов'язаннями учасників Фонду, крім випадків передбачених законодавством.
Фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів і організацій, рівно як і держава, й
органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Фонду.
4.8. Фінансова діяльність Фонду здійснюється згідно з чинним законодавством, вона
спрямована на благодійництво і не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
4.
9. Доходи фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утриманн
Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, які визначені цим Статутом.
• 4.10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Фонду або їх частини серед
засновників (учасників) Фонду, членів Фонду, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів управління Фонду та інших пов’язаних з ними осіб.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ.
ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ВИБУТТЯ ІЗ ФОНДУ.
5.1. Учасниками Фонду є: його засновники та інші фізичні та юридичні особи, що вступили до
Фонду в установленому цим Статутом порядку.
5.2. Учасниками Фонду можуть бути дієздатні громадяни України, іноземні громадяни, особи
без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які
підтримують мету та завдання Фонду, визнають цей Статут, виконують рішення органів Фонду,
надають матеріальну підтримку Фонду або іншою активною діяльністю в установленому порядку
сприяють реалізації мети та завдань Фонду.
5.3. Учасники вступають та вибувають з Фонду шляхом подачі заяви чи рішення колективу
установи, підприємства, організації про вступ чи вихід з Фонду на розгляд Правління Фонду. Заява
має бути розглянута в місячний термін.
5.4. Прийняття до складу учасників Фонду здійснюється за умови:
визнання положень Статуту Фонду;
визнання цілей Фонду;
сприяння діяльності Фонду;
сплати вступного внеску в розмірі, що визначається Правлінням Фонду.
5.5.Учасники Фонду мають рівні права. Учасники Фонду-юридичні особи діють через своїх
повноважних представників.

5.6.
Учасники Фонду в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, мають пра
5.6.1. брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення,
голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності;
5.6.2. обирати і бути обраними до виконавчих органів та органів управління Фонду, брати
участь в їх роботі, та в заходах, що проводяться Фондом;
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5.6.3. вносити пропозиції на розгляд вищого органу управління та інших органів Фонду;
5.6.4. отримувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності Фонду, стану майна, дохсліз
та витрат;
5.6.5. добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви, поданої до Правління;
5 f f сратн участь у діяльності інших добровільних об’єднань без згоди Фонду.
Учасники Фонду користуються іншими правами, передбаченими законодавством та
внутрішніми документами Фонду.
5.7. Учасники Фонду зобов'язані:
5.7.1. дотримуватись цього Статуту і виконувати рішення Конференції учасників Фонду:
5.7.2. виконувати свої зобов'язання перед Фондом, в тому числі пов’язані з майновою участю:
5.7.3. не допускати дій, які наносять Фонду моральну та матеріальну шкоду;
5.7.4. надавати допомогу у пропагуванні і досягненні його цілей;
5.7.5. нести інші обов'язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми
документами Фонду;
5.7.6. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Фонду.
5.8. Учасник Фонду, який порушує статутні вимоги, перешкоджає своїми діями виконанню
Фондом статутних завдань, може бути виключений зі складу учасників Фонду за мотивованим
рішенням Правління Фонду, що затверджується Конференцією учасників Фонду з обов'язковим
письмовим повідомленням цього учасника Фонду. При прийнятті цього рішення Конференцією
учасників Фонду такий учасник у голосуванні участі не бере.
6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ.
6.1. Органами управління Фонду є:
6.1.1. Конференція учасників Фонду;
6.1.2. Правління Фонду;
6.1.3. Президент Фонду;
6.1.4. Наглядова рада Фонду.
6.2. Конференція учасників Фонду.
6.2.1. Вищим органом управління Фонду є Конференція учасників. Конференція учасників
правомочна приймати рішення з усіх питань діяльності Фонду. В роботі Конференції учасників
беруть участь всі учасники Фонду або їх уповноважені представники, а також представники
громадськості, запрошені для участі у діяльності Фонду.
6.2.2. Конференція учасників скликається не рідше одного разу на рік. Позачергові Конференції
учасників можуть скликатися за письмовою вимогою Президента Фонду, 2/3 учасників Фонду,
Правління Фонду та Наглядової Ради.
6.2.3. Питання, що підлягають розгляду Конференцією учасників, термін і місце її проведення
визначає той, хто її скликає.
6.2.4. Конференція учасників повноважна ухвалювати рішення, якщо на ній присутні дві третини
учасників Фонду.
6.2.5. До виключної компетенції Конференції учасників Фонду належить:
- затвердження статуту Фонду, внесення до нього змін та доповнень;
- обрання та звільнення Президента, обрання заступника Президента, за поданням Президента;
- обрання та переобрання Правління та Наглядової ради Фонду;
- затвердження річних звітів Правління Фонду та Наглядової ради Фонду;
- затвердження благодійних програм та основних напрямків діяльності Фонду на наступний рік,
внесення до них пропозицій та доповнень;
- внесення змін та доповнень до структури органів управління Фондом;
- прийняття рішення про припинення Фонду.
6.2.6. Рішення Конференції учасників приймаються простою більшістю голосів відкритим
голосуванням.
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6.3. Правління Фонду.
6.3.1. Правління Фонду є постійно діючим виконавчим органом Фонду. Правління Фонду
створюється і діє на основі Положення про Правління Фонду, затверджуваного Президентом Фонду.
6.32. Правління проводить свої засідання раз в три місяці. Засідання є правомочним, л л ю на
ньому присутні 2/3 його членів.
6.3.3. До складу Правління входять: Президент Фонду як Голова Правління Фонд}, тл дзз.
члени Правління, які обираються Конференцією учасників Фонду терміном на 5 (п’ять» років ; ч і^ 'а
учасників Фонду.
6.3.4. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні
Правління.
6.3.5. До компетенції Правління Фонду входять усі питання, пов'язані з поточною діяльністю
Фонду та практичною реалізацією цілей та програм Фонду.
6.3.6. Правління Фонду:
-розробляє, розглядає і затверджує проекти кошторисів витрат на фінансування програм
Фонду, а також звітів про їх виконання;
- розробляє проекти положень про діяльність структурних підрозділів Правління Фонду,
тривалості і розпорядку робочого дня;
- визначає порядок денний Конференції учасників Фонду;
- збирається на вимогу Президента для колегіального вирішення питань управління Фондом;
- визначає порядок ведення благодійної діяльності;
- виконує розпорядження та доручення Президента Фонду;
- забезпечує виконання рішень Конференції учасників Фонду;
- здійснює керівництво поточною діяльністю Фонду;
- встановлює розмір та порядок сплати вступних та членських внесків (у разі необхідності);
- приймає рішення про створення та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів Фонду і
веде їх облік, затверджує положення про відокремлений структурний підрозділ;
- приймає рішення про створення засобів масової інформації, підприємств, організацій та
затверджує їх статути (положення), призначає їх органи управління (керівників);
- приймає рішення про прийняття та виключення з учасників Фонду;
- затверджує штатний розклад Фонду;
- затверджує, змінює, скасовує внутрішні нормативні акти Фонду з питань, які відносяться до
компетенції Правління;
- затверджує емблему, логотип, іншу символіку Фонду;
-вчиняє інші дії, що сприяють реалізації завдань, які покладені на Фонд цим Статутом і не
суперечить компетенції інших органів управління Фондом.
6.4.

Президент Фоцду.

6.4.1. Президент Фонду є вищою посадовою особою Фонду та очолює Правління Фонду ж Голова Правління
Фонду.
6.4.2. Президент Фонду:
- без довіреності діє від імені Фонду, представляє інтереси Фонду в державних та
місцевих органах влади, політичних та громадських організаціях, підприємствах, установах,
організаціях усіх форм власності в Україні та за кордоном;
- організовує діяльність Правління Фонду;
- пропонує на затвердження Конференції учасників Фонду структуру та кількісний склад
Правління;
- безпосередньо керує діяльністю Правління Фонду та здійснює загальне керівництво
поточною діяльністю Фонду;
- дає доручення Правлінню Фонду та контролює їх виконання;
- підписує всі документи, які приймаються колегіально Правлінням Фонду;
- особисто звітує перед щорічною Конференцією Фонду про роботу Фонду за звітний
період;
- має вирішальний голос при рівному розподілі голосів в ході голосування на засіданнях
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Пгазління, якщо рішення приймаються колегіально;
- підписує угоди, договори, здійснює інші юридичні акти від імені Фонду, видає доручення,
з іхонзає в установах банків рахунки;
- розпоряджається коштами та матеріальними цінностями в рамках затверджених
Конференцією учасників програм Фонду;
- затверджує Положення про діяльність структурних підрозділів Фонд}’, тривалості :
розпорядку робочого дня;
- приймає і звільняє працівників Фонду та укладає з ними трудові угоди;
- скликає засідання Правління Фонду і головує на них;
- вносить на розгляд Конференції учасників Фонду проекти кошторисів витрат на
фінансування програм Фонду, а також звітів про їх виконання;
- укладає угоди та здійснює інші юридичні дії від імені Фонду;
- має право підпису фінансових документів, відкриття рахунків в банківських установах;
- ухвалює рішення щодо будь-яких питань поточної діяльності Фонду;
- має право першого підпису фінансових та інших офіційних документів Фонду;
6.5. Наглядова рада Фонду.
6.5.1. Наглядова рада є органом управління Фонду, який в межах своєї компетенції, визначеної
Статутом Фонду, контролює і регулює діяльність Правління та Президента Фонду та здійснює інші
функції, передбачені цим Статутом.
6.5.2. Наглядова рада постійно діє у складі осіб, обраних Конференцією учасників Фонду.
Кількість осіб, які входять до Наглядової ради Фонду, визначаються Конференцією учасників
Фонду.
6.5.3. Наглядова рада Фонду:
- готує і виносить на обговорення Конференції учасників Фонду пропозиції, щодо основних
напрямків діяльності Фонду;
- має право надавати органам управління Фонду пропозиції, які носять рекомендуючий
характер;
- контролює виконання благодійних програм Фонду.
6.5.4. У період між Конференціями учасників Фонду Наглядова рада користується всіма
повноваженнями нагляду щодо організації виконання рішень Конференції учасників Фонду і
здійснює контроль за діяльністю Фонду.
6.5.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.
6.5.6. Час, місце і порядок денний засідання повідомляє членам Наглядової ради Голова
Наглядової ради не пізніше, ніж за три дні до чергового засідання.
6.5.7. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше 50% від
загальної кількості членів Наглядової ради Фонду.
6.6. Члени органів управління Фонду несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність
органів управління Фонду, що заподіяли збитки Фонду внаслідок порушення Закону України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації».
6.7. Члени органів управління Фонду можуть укладати договори страхування цивільної
відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними Фонду.
6.8. Конфлікт інтересів.
6.8.1. Член органу управління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно:
1) договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу управління або
пов'язаною з ним особою;
2) спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;
З звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової
відповідальності перед Фондом.
: > І Члени органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права одержувать
п :іП‘зг або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонд}-.

6.8.3. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновник) та члени органів
управління Фонд>’.
6.8.4. Метою Фонду не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, учасників,
-_ :я ів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонд}'.
7.

МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ФОНДУ.

7.1. Фонд у відповідності до цілей, вказаних у Розділі 2 цього Статуту, має право на здійснення
міжнародних зв’язків та діяльності в порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством
та міжнародними і міжурядовими угодами.
8. ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ.
8.1. Державна реєстрація припинення Фонду здійснюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з
урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації».
8.2. Рішення про ліквідацію Фонду приймає Конференція учасників Фонду.
8.3. У разі припинення Фонду (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або
перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям
відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
8.6. Для припинення Фонду призначається комісія з припинення Фонду, яка оцінює наявні
кошти і майно Фонду, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів
щодо сплати боргів Фонду третім особам та щодо завершення програм Фонду, складає ліквідаційний
баланс, надає його Конференції учасників Фонду і звітує про проведену роботу.
8.7. При реорганізації Фонду всі права та обов’язки переходять до правонаступників Фонду.
8.8. При ліквідації Фонду за постановою суду або господарського суду ліквідаційна комісія
призначається цими органами.
8.9. Ліквідація вважається завершеною, а Фонд - таким, що припинив свою діяльність, з
моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.
9. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.
9.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться на підставі рішень Конференції учасників Фонду.
9.2. Зміни і доповнення підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.

10. ПІДПИС:
Президент Фонду
ГОРБУНОВА АЛЛА БОРИСІВНА

т

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ у СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
вул. Смілянська,6, м.Київ-151, 03151, тел: (044) 245-91-92, факс (044) 245-91-66
vAvw.kyiv.sfs.gov.ua e-mail: priymalna 2658@,ukr.net Код ЄДРПОУ 39471390
/10/26-58-12-04-06

на №

від

РІШЕННЯ N 79/26-58-12-04-18
від 14 вересня 2016року
□

І

про включення

їх І про повторне включення

П

про виключення
про відмову у включенні

X [підприємства, установи, організації до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або
про зміну ознаки неприбутковості
□ про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (за результатами підтвердження
відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу
України)
Рішення прийняте на підставі підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та реєстраційної
заяви (за формою N 1-РН) код ЄДРПОУ 34578278, МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

"СОНЯШНИК"
(код згідно з ЄДРПОУ, повне найменування підприємства, установи, організації)
Попереднє рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організації від 16.11.2006р. N б/н, ознака
неприбутковості 0005 (заповнюється у разі повторного включення до Реестру неприбуткових установ та організацій або виключення з Реєстру,
або зміни ознаки неприбутковості)

0036

Ознака неприбутковості

14.09.2016р.

Дата присвоєння ознаки неприбутковості
Дата скасування ознаки неприбутковості
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій,
починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації

16.11.2006р.

П і д с т а в а * ________________________________________________________________________________________
(зазначаються пункти, статті, назва нормативно-правового акта та положення установчих документів, які не відповідають вимогам Податкового кодекс
України та законів, на підставі яких прийнято рішення про відмову у включенні підприємства, установи, організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій г
виключення з Реєстру)

В.о. начальника

Л.Л. Гончарова

(найменування посади особи контролюючого органу,
яка прийняла рішення)

(ініціали та прізвище)

П рим ірник ріш ення отр им ано:

(ініціали та прізвище)

(найменування посади особи підпрі
установи, організації, яка отримала

П.
наявності)
2016 року
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АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту: Обдарована молодь. Виявлення та плекання таланту.
Найменування
інституту
громадянського
суспільства:
Міжнародний
благодійний фонд «Соняшник»
Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано:
Міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна
громада» визначає одним з пріоритетних напрямків питання «Сприяння заходам,
спрямованим на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку
мешканців міста Києва». Охопити такий широкий блок проблем в одному проекті досить
складно та неефективно.
Тому, ми пропонуємо реалізувати окремий його аспект: заходи спрямовані на
поліпшення просвітницького розвитку мешканців міста Києва.
З точки зору просвітництва, метою суспільства є людське щастя. Шляхом до нього
є, зокрема, розвиток природних здібностей кожного.
У сучасному світі спостерігається тенденція до математичного вимірювання
абсолютно всього, у тому числі, наприклад, щастя. За ініціативою ООН з 2012 року
оцінюється світовий рівень щастя World Happiness Report. За результатами оцінювання
2017 року Україна посіла в цьому рейтингу 132 сходинку серед 155 країн Світу (з 2013
року ми втратили 45 позицій). Нашими «сусідами» стали зовсім не європейські країни.
Нас прирівняли до таких африканських країн, як Гана та Уганда.
Для розрахунку Індексу використовуються три показники, в тому числі
суб'єктивна задоволеність життям людьми. В Україні цей показник ганебно низький.
Через це, зараз ми спостерігаємо масовий відтік «мізків» за кордон у пошуках
кращого життя та небажання молодих українців жити у своїй державі.
У підтвердження цього висновку можна привести багато різних досліджень.
Наприклад, Американський Фонд Миру провівши ще у 2011 році рейтингування
«держав, що не реалізувались» встановив, що «в Україні хронічно не можуть знайти собі
застосування талановиті люди - і їдуть за кордон, не приносячи користі батьківщині».
Крім цього, за даними ООН (з доповіді про людський розвиток 2016 року) уряди
держав повинні створити нові умови для молоді та готувати молодь, яка необхідними
навичками, до її застосування. До 2020 року має змінитися понад 1/3 знань та навичок,
які важливі сьогодні в трудовій діяльності. Таким чином, оволодіння навичками, які
необхідні у 21 сторіччі повинно стати частиною процесу в освіті протягом життя та
націлено на 4К: критичне мислення, колаборативність, креативність та комунікативність.
Таким чином, Україна, а відтак місто Київ, зараз перебуває перед викликом
повернути собі щасливого, реалізованого, успішного громадянина. А зробити це можна у
першу чергу через розвиток природних здібностей у молоді. Цим ми створимо умови для
їх успішної професійної реалізації. А оскільки людина в середньому проводить на роботі
до 40 % свого життєвого часу, то це може стати запорукою успішної особистісної
реалізації у людини житті. Похідними факторами від цього є здобуття фінансової
незалежності, самореалізації, визнання у суспільстві та, як наслідок, повноцінне й
щасливе життя.
Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту:

1) Діагностичне
обстеження
старшокласників
технологією
Комплексна
профорієнтаційна діагностика «Абітурієнт», яка рекомендована Міністерством
освіти та науки України, з метою виявлення природних здібностей та талантів.
2) Проведення соціально-психологічних тренінгів для батьків та учнів старших
класів, які беруть участь у тестуванні.
3) Друк та поширення довідкових матеріалів на зазначену тему (брошура, звіти).

ОПИС ПРОЕКТУ
Проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення
проблеми передбачаються проектом? (не більше однієї сторінки друкованого
тексту)
Зараз Україна та місто Київ зокрема перебуває перед викликом повернути собі
щасливого, реалізованого, успішного громадянина. Зробити це можна у першу чергу
через розвиток природних здібностей у молоді. Цим ми створимо умови для їх успішної
професійної реалізації. А оскільки людина в середньому проводить на роботі до 40 %
свого життєвого часу, то це може стати запорукою успішної особистісної реалізації у
житті людини. Похідними факторами від цього є здобуття фінансової незалежності,
самореалізації, визнання у суспільстві та, як наслідок, повноцінне й щасливе життя.
Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект
Переконати педагогів, батьків та дітей у тому, що кожна людина має закладені природою
якості та таланти для особистісної реалізації в житті, незалежно від суспільно-політичної
ситуації в державі, чи інших тимчасових несприятливих чинників.
Мета проекту:
Провести комплекс просвітницьких заходів стосовно виявлення та роботи з дитячою
талановитістю й обдарованістю,
одержати науково-обґрунтовані індивідуальні
рекомендації для формування кар’єрної траєкторії дитини.
Завдання проекту:
Провести якісне діагностичне обстеження школярів технологією КПД «Абітурієнт» та
одержати індивідуальні профорієнтаційні висновки.
Провести тренінги для батьків
профорієнтаційних висновків.

щодо роботи

з дітьми

у

контексті

одержаних

Роздача пам’яток (брошури).
План виконання проекту згідно з Таблицею
Етапи
реалізації

Опис заходів для
здійснення етапу

Строк реалізації
етапу

Відповідальний виконавець
(прізвище та ініціали, посада)

1.

Діагностичне
обстеження учнів
старших
класів
визначених шкіл

березень-вересень
2018р.

Перцев Михайло Анатолійович,
директор ТОВ «Клевердіа»

2.

Тренінги
для
батьків та вчителів

Квітень-жовтень
2018 р.

Буров
д.т.н.

Олександр

Провідний

Юрійович,

науковий

співробітник
У країни

ІІТЗ

НАПН

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту
(обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в цифровому
вираженні)
У кінцевому рахунку, похідними позитивними результатами реалізації проекту
стануть:
1. Формування у старшокласників ставлення до себе як майбутнього профільного
спеціаліста, усвідомлення своєї індивідуальності, відповідальності та впевненості
у досягненні майбутнього професійного успіху;
2. Демонстрація суспільству нового профорієнтаційного вектору влади для молоді;
3. Зменшення кількості відрахованих студентів-киян після вступу до вищого
навчального закладу (за загальнодоступними даними цей показник зараз складає
до 30%). Як наслідок - зменшення державних затрат на підготовку
висококваліфікованого працівника;
4. У довгостроковій перспективі — зміцнення кадрового потенціалу міста Києва,
збільшення впевненості у майбутньому та розуміння можливостей власної
реалізації серед молоді;
5. Зростання поінформованості населення щодо сучасних вимог на ринку праці;
6. Закладення основи для побудови якісної системи профорієнтації для
загальноосвітніх закладів міста Києва.
Цільова аудиторія на яку спрямовано проект:
Учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Подільського району;
Батьки учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Подільського району;
Адміністрація та педагогічний колектив шкіл Подільського району.

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування
громадськості)
Пошук інформаційного партнера, або написання аналітичних статей по тематиці та
розміщення їх на тематичних \¥ЕВ ресурсах.

Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса,
телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в
рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)?

ТОВ «Клевердіа», вул. Виборзька, 99, моб. 0633040907. Директор - Перцев Михайло
Анатолійович. Організація забезпечує учасників проекту якісною профорієнтаційною
(діагностичною) програмою та надає об’ємні індивідуальні звіти, які не потребують
інтерпретації психологами.
Нова Україна - інтернет-платформа для розміщення результатів проекту. Керівник
проекту - Артем Стельмашов.

Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту
Відповідно до умов міського конкурсу проектів, внесок для виконання проекту може
здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як
оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Компанія «Клевердіа» є власником
інноваційної технології КПД «Абітурієнт», яка рекомендована Міністерством освіти та
науки України. Суть технології полягає в можливості якісного профорієнтаційного
тестування старшокласників та побудова їм індивідуальних звітів з численними
якісними параметрами. Компанія погодилася надати для реалізації проекту безкоштовно
200 доступів до такого тестування, що складає 80 тис. грн. (30% від загальної вартості
проекту).

Кошторис витрат на реалізацію проекту

Власний Загальна сума
Сума
коштів на
внесок
коштів 3
інших організаці реалізацію
ї , грн. проекту, грн.
джерел,
грн.

№

Стаття витрат

Розрахунок
витрат

Сума
коштів,
очікувана з
бюджету
м. Києва,
грн.

1

2

3

4

5

6

7

Діагностичне
обстеження
старшокласників
технологією
КГІД
«Абітурієнт»
(200
учнів)

200 уч.* 400 грн.
= 80000,0 грн.

0,0

80000,00

0,0

80000,00

Тематичні тренінги
для школярів у групі
не більше 30 осіб

7
теоретично-прак
тичних занять *
5689,65=
39827,55

39827,55

39827,55

Тематичні
просвітницькі
тренінги для батьків
та педагогів у групі
до 20 осіб

22 зустрічі *
5689,65=
125172,3

125172,3

125172,3

Друк
матеріалів
(інформовані згоди,
звіти в двох екз.)

150 звітів *15
сто р .= 2250
стор.

2400,00

2400,00

150 інф. згод
Розробка змісту та
дизайну брошури

Створення
дизайну та
макету - 1000

5000,00

5000,00

10000,00

10000,00

Створення
контенту та
графіки - 4000
Друк брошури

200 шт. * 50 грн.
= 10.000 грн

.......

ВСЬОГО:
РАЗОМ:

180000,00

-

-

80000,00

2400,00

262400,00

Обгрунтування
кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших джерел або за
рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей
проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і максимальної
ефективності їх використання

1) Діагностичне обстеження старшокласників технологією КПД «Абітурієнт»
До проекту планується залучити дві школи І Іодільського району. Загальна кількість
учнів, яку охоплює проект — 200 учнів. Пройшовши тестування, учень школи одержить
науково-обґрунтовані рекомендації щодо напрямів подальшого здобування ним освіти та
майбутньої професії, що буде максимально наближеною до його природних здібностей
та в яких він зможе себе максимально реалізувати як особистість. Зазначений документ
стане відправною точкою в проекті.
2) Тематичні лекції для школярів у групі не більше 30 осіб

3) Тематичні лекції для батьків та педагогів у групі не більше 20 осіб

4) Друк робочих матеріалів

5) Розробка та друк брошури

Перелік
характеристик наявного матеріально - технічного та кадрового
(штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації,
які будуть використані для реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи
здійснюватимуться власними силами організації)
Для організації тестування учнів необхідна одна особа, яка запустить процес на базі
шкіл. Компанія «Клевердіа» надає таку людину, яка проведе роз’яснювальну роботу в
школі щодо алгоритму входження в систему, проходження тестування та виведення
результатів.
Для якісного проведення тренінгів та лекцій для учнів, батьків та педагогічних
колективів за тематикою розвитку талантів буде запрошений висококваліфікований
спеціаліст, доктор технічних наук, докторант з психології Національної академії
педагогічних наук України, визананий у світі спеціаліст з обдарованості - Буров
Олександр Юрійович. Також до лекційно-практичної роботи будуть залучені
дипломовані спеціалісти з психології.
Для проведення серії лекцій буде використано власне мультимедійне обладнання.

ЗАГАЛЬНА
інформація про організацію

Міжнародний благодійний фонд «Соняшник» створено у 2006 році.
Головна мета діяльності організації є створення для дітей і молоді можливості творчого
спілкування, розкриття нових талантів, взаємозбагачення культурних традицій.
Здійснюємо обмін досвідом творчої діяльності композиторів, поетів, музичних
керівників, продюсерів та молодих виконавців.
У 2015 році за підтримки М іністерства культури України, Соціальної служби для сім ’ї,
дітей та молоді міста Києва було започатковано М іжнародний конкурс мистецтв
«Соняшник». Конкурс проводиться з метою популяризації різноманіття культурного
скарбу нашої держави.
Фестиваль в першу чергу розрахований на участь танцю вальних колективів, вокалістів
(народний, естрадний, академічний, джазовий), циркових колективів, оркестрів,
вокальних ансамблів, хорів, інструменталістів, виконавців розмовного жанру
(декламування в тому числі), театрів мод тощо.
В рамках конкурсу вже проведено понад 100 різноманітних творчих заходів. На І
півріччя 2018 року заплановано провести 5 таких міжнародних конкурсів.
Всі проекти реалізовувалися за рахунок меценатів, спонсорів та благодійників.

ТОВ «КЛЕВЕРДІА»
вул. В иборзьк а, буд. 9 9 , м. К иїв, 0 3 0 6 7

Керівнику
Міжнародного благодійного фонду «Соняшник»
Горбуновій Аллі Борисівні

ЛИСТ-ПІДТРИМ КИ ПРОЕКТУ
«Обдарована молодь. Виявлення та плекання таланту»

Товариство

з

обмеженою

відповідальністю

«Клевердіа»

розглянуло

проект «Обдарована молодь. Виявлення та плекання таланту».
Ми

вважаємо,

що

освіченість

та

всебічний,

а

насамперед,

інтелектуальний розвиток особистості, здатні забезпечити мешканців міста
Києва високою якістю життя. Особливо хочемо підкреслити правильність
вибраних вікових періодів розвиваючих впливів, які зазначені у проекті. Саме
старший підлітковий вік та юність є синсетивними періодами для розвитку
самосвідомості та професійної орієнтації, розвитку талантів у сфері розумової
праці.
Тому, наше товариство прийняло рішення про забезпечення учасників
проекту «Обдарована молодь. Виявлення та плекання таланту» послугами
ТОВ «Клевердіа» у вигляді доступу до тестування у системі Комплексна
профорієнтаційна діагностика «Абітурієнт» у кількості 200 одиниць.

З повагою
Директор

Тел.: ( 0 6 3 ) 3 0 4 0 9 07

М.А. Перцев

e-m ail: p ertsev @ elev erd ia .co m

