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Пріоритет завдання, визначене 
Організатором конкурсу на розв’язання 
якого спрямовано проект  

Головною метою проекту є удосконалення 
системи художньо-естетичного виховання 
підростаючого покоління, підтримка і 
розвиток творчих здібностей дітей, молоді 
та людей поважного віку сприяння 
поліпшенню культурного розвитку киян, а 
також: 
- підвищення творчої ативності дітей, 
підлітків і молоді, організація їх дозвілля та 
активного відпочинку; 
- підтримка дитячих, юнацьких та 
молодіжних творчих колективів; 
- підтримка хорових колективів, ансамблів 
людей похилого віку; 
- вдосконалення рівня дитячої, юнацької та 
молодіжної художньої самодіяльності, 
хореографічного, пісенного та театрального 
мистецтва; 
- виявлення найбільш талановитих окремих 
виконавців та творчих колективів; 
- збереження і розвиток національної 
культури, популяризація сучасних і 
народних пісень та танців. 
 

Загалина сума кошторису на здійснення 
витрат проекту 

263230,00 грн 

Очікуванне фінансування за рахунок 
бюджетних коштів 

197422,50 грн 

Строк реалізації проекту Квітень-жовтень 2018 р. 
ПІБ керівника організації, місце 
знаходження організації, телефон, факс, e-
mail 

Павленко Анатолій Микитович,  
м. Київ, вул. Будівельників, 34/1,  
+38 (050) 411 47 77, pavlenko50@ukr.net 

ПІБ та посада керівника проекту, поштова 
адреса, телефон, e-mail 

Михайлішина Марія Олександрівна,  
м. Київ, вул. Будівельників, 34/1,  
063 359 14 44, bfdnipr@ex.ua 

До заяви додається: 
1. Копія свідоцтва про реєстрацію ІГС, статуту (положення), скріплені 

печаткою; 
2. Копія документа, що підтверджує включення ІГС до реєстру, неприбуткових 

установ 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). 

 
Президент БФ «Дніпровський»    _____________ Павленко А.М.   
 

08.02.2018 р. 
 



ОПИС КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОЕКТУ 
 «ДНІПРОВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬНИЙ» БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»  
ТА КОШТОРИС ВИТРАТ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
1. Анотація 
 
Культурно-мистецький проект «Дніпровський фестивальний» Благодійної 
організації «Благодійний фонд «Дніпровський». 
 
Актуальність проекту  
Зміна соціокультурних умов стимулює актуалізацію нових культурно-
мистецьких проектів, внаслідок яких виникають сприятливі умови для 
розвитку хореографічного, пісенного та тетрального мистецтва.  
 
Фестивалі, конкурси, талант-шоу посідають значне місце в сучасній 
культурі. Позитивним аспектом їх функціонування є популяризація 
творчої дільності як молодих виконавців так і творчих колективів людей 
похилого віку. 
 
Упродовж строку реалізації проекту передбачається здійснити наступні 
культурно-мистецькі заходи: 

 Фестиваль-конкурс вокалістів «Дніпровський зорепад»; 
 Фестиваль театрального мистецтва «МАСКА»; 
 Фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах «Весняні 

орнаменти»; 
 Хореографічний фестиваль-конкурс «Дніпровська феєрія танців»; 
 Культурно-розважальна шоу-програма «Талановита молодь 

України»; 
 Всеукраїнський фестиваль творчості людей похилого віку «З 

любов’ю до життя»; 
 Хореографічний фестиваль-конкурс «Новорічна феєрія танців». 

 
2. Загальна інформація щодо Благодійної організації «Благодійний 

фонд «Дніпровський» 
 
Благодійна організація «Благодійний фонд «Дніпровський» (далі – БФ 
«Дніпровський») створена 07 лютого 2010 року. 
 
Основною метою БФ «Дніпровський» є надання допомоги для сприяння 
законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених 
Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а 
також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. 



До складу учасників БФ «Дніпровський» входять 25 колективних учасників 
(громадських та благодійних організацій) та  35 індивідуальних учасників. 
 
Керівними особами та органами є:Президент, Віце-президенти, Правління, 
Наглядова рада 
 
Вищим керівним органом БФ «Дніпровський» є загальні збори його 
учасників. 
 
За останні три роки БФ «Дніпровський» реалізовано більше десяти 
культурно-мистецьких, спортивних та соціальних проектів. 
 
На їх реалізацію проведено понад 250 заходів. На ці цілі було залучено та 
витрачено  близько 450 тисяч грн. благодійних внесків.  
 
В 2017 році  було проведено 85 заходів з реалізації 9 проектів. Для їх 
проведення було залучено понад 174295 грн. Бюджетні кошти не 
використовувались. 
 
Більшість заходів проведено спільно з профільними структурними 
підрозділами Дніпровської районної  в місті Києві державної адмінстрації. 
 
Благодійний фонд «Дніпровський» активно співпрацює з управлінням освіти, 
управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини, 
управлінням праці та соціального захисту населення, відділом у справах 
сім`ї, молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації, Центром дитячо-юнацької творчості, Центром по роботі з 
дітьми та молоддю за місцем проживання, Дніпровським районним  в місті 
Києві центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, Територіальним 
центром соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва. 
 
В культурно-мистецькому просторі міста Києва міцні позиції вже мають 
Хореографічний фестиваль-конкурс «Дніпровська феєрія танців», фестиваль 
театрального мистецта «Маска», Фестиваль-конкурс вокалістів 
«Дніпровський зорепад», Фестиваль творчих колективів ветеранів «З 
любов`ю до життя». В цьому році останній фестиваль де-факто став 
всеукраїнським (в ньому окрім колективів з м. Києва взяли участь творчі 
колективи з Полтавської, Чернігівської, Черкаської, Рівненської та Київської 
областей). 
 
В грудні поточного року вперше відбувся хореографічний фестиваль-конкурс 
«Новорічна феєрія танців», в якому взяли участь 19 хореографічних 
колективів з м. Києва та Київської області, загальною кількістю 600 
учасників.  
 



3. Для творчих колективів і окремих виконавців, особливо початківців, 
Дніпровського району міста Києва нагальною проблемою є відсутність 
достатньої кількості арт-майданчиків для показу свого творчого потенціалу і 
майстерності.  
Завдяки проведенню нових різноманітних культурно-мистецьких заходів 
(фестивалів, конкурсів, шоу-програм) з використанням відповідної 
інфраструктури профільних структурних підрозділів Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації та залученням благодійних внесків 
(коштів) партнерів благодійної організації БФ «Дніпровський», з’явилися 
нові можливості у дітей, підлітків та молоді, а також людей похилого віку 
продемонструвати громаді свої творчі здібності. 
 
Мета проекту: 
Головною метою проекту є удосконалення системи художньо-естетичного 
виховання підростаючого покоління, підтримка і розвиток творчих 
здібностей дітей, молоді та людей поважного віку сприяння поліпшенню 
культурного розвитку киян. 
 
Завданнями проекту є: 

 підвищення творчої ативності дітей, підлітків і молоді, організація їх 
дозвілля та активного відпочинку; 

 підтримка дитячих, юнацьких та молодіжних творчих колективів; 
 підтримка хорових колективів, ансамблів людей похилого віку; 
 вдосконалення рівня дитячої, юнацької та молодіжної художньої 

самодіяльності, хореографічного, пісенного та театрального мистецтва; 
 виявлення найбільш талановитих окремих виконавців та творчих 

колективів; 
 збереження і розвиток національної культури, популяризація сучасних 

і народних пісень та танців. 
 

Таблиця 1 
 

№ 
п/п 

Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу 

Строк 
реалізації 

етапу 

ПІБ та посада, 
відповідального 

виконавця 
1 Фестиваль-

конкурс 
вокалістів 
"Дніпровський 
зорепад" 

Підготовка 
проведення 
Фестивалю-конкурсу 
вокалістів 
"Дніпровський 
зорепад" (згідно 
окремого плану*) 

15 березня 
2018 р. 

Шамал Л.А, член 
Правління БФ 
"Дніпровський" 

2 Фестиваль 
театрального 
мистецтва 

Підготовка 
проведення 
Фестивалю 

31 березня-
01 квітння 
2018 р. 

Яковчук С.М, 
член Правління 
БФ 



"Маска" театрального 
мистецтва "Маска" 
(згідно окремого 
плану*) 

"Дніпровський" 

3 Фестиваль-
конкурс 
виконавців  
народних 
інструментів 
"Весняні 
орнаменти" 

Підготовка 
проведення 
Фестивалю-конкурсу 
виконавців  народних 
інструментів 
"Весняний орнамент" 
(згідно окремого 
плану*) 

18 квітня 
2018 р. 

Шамал Л.А, член 
Правління БФ 
"Дніпровський" 

4 Хореографічний 
фестиваль-
конкурс 
"Дніпровська 
феєрія танців" 

Підготовка 
проведення 
Хореографічного 
фестивалю-конкурсу 
"Дніпровська феєрія 
танців" (згідно 
окремого плану*) 

 21 квітня  
2018 р. 

Михайлішина 
М.О., член 
Правління БФ 
"Дніпровський", 
голова ГО 
"Спортивно-
оздоровчий клуб 
"Гармонія" 

5 Культурно-
розважальна шоу-
програма 
"Талановита 
молодь України" 

Підготовка 
проведення 
Культурно-
розважальної шоу-
програми 
"Талановита молодь 
України" (згідно 
окремого плану*) 

28 червня 
2018 р.  

Сергеєва Ю.Й., 
член Правління 
БФ 
"Дніпровський", 
голова МГО 
"Моральний 
кодекс" 

6 Всеукраїнський 
фестиваль 
творчості людей 
похилого віку "З 
любов'ю до 
життя" 

Підготовка 
проведення 
Всеукраїнського 
фестивалю творчості 
людей похилого віку 
"З любов'ю до життя" 
(згідно окремого 
плану*) 

2 жовтня 
2018 р. 

Яковчук С.М, 
член Правління 
БФ 
"Дніпровський" 

7 Хореографічний 
фестиваль-
конкурс "Осіня  
феєрія танців" 

Підготовка 
проведення 
Хореографічного 
фестивалю-конкурсу 
"Осіня  феєрія танців" 
(згідно окремого 
плану*) 

листопад  
2018 р. 

Михайлішина 
М.О., член 
Правління БФ 
"Дніпровський", 
голова ГО 
"Спортивно-
оздоровчий клуб 
"Гармонія" 

 
 
 
 



 
ПЛАН  

ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 
Місце проведення                                                                         Дата проведення                                                                                                                                      
№ 
з/п 

Етап 
реалізації 

Опис заходів Термін виконання ПІБ 
виконавця 

І 

П
ід

го
то

вч
ий

 е
та

п 

   

1.1 Підготовка проекту 
Положення про захід 

Не пізніше, ніж 
за 30 днів до 
проведення 
заходу. 

 

1.2 Підготовка кошторису 
витрат, необхідних для 
проведення заходу 

Не пізніше, ніж 
за 30 днів до 
проведення 
заходу. 

 

1.3 Формування складу журі Не пізніше, ніж 
за 30 днів до 
проведення 
заходу. 

 

1.4 Прийняття рішення 
(наказу) щодо 
проведення заходу 

Не пізніше, ніж 
за 30 днів до 
проведення 
заходу. 

 

1.5 Розміщення прес-релізу 
про захід, Положення 
заходу в ЗМІ та 
інтернеті 

В 3-и денний 
термін після 
видання наказу. 

 

1.6 Залучення коштів, 
необхідних для 
проведення заходу 

Не пізніше, ніж 
за 7 днів до 
проведення 
заходу. 

 

1.7 Придбання та/або 
виготовлення наградної 
атрибутики 

Не пізніше, ніж 
за 3 дні до 
проведення 
заходу. 

 

1.8 Виготовлення 
зовнішньої рекламно-
нформаційної продукції 
(баннер, бренд-волл, 
афіша, флаєри тощо) 

Не пізніше, ніж 
за 3 дні до 
проведення 
заходу. 

 

1.9 Оформлення сцени, 
залу, інших робочих зон 
заходу 

За 12 гоодин до 
початку заходу. 

 



ІІ 

Е
та

п 
 п

ро
ве

де
нн

я 

   

2.1 Організація роботи 
буфету, гардеробу 

В день 
проведення 
заходу. 

 

2.2 Організація роботи журі В день 
проведення 
заходу. 

 

2.3 Організація роботи 
ведучих 

В день 
проведення 
заходу. 

 

2.4 Організація відео- 
фотозйомки, роботи 
фотозони 

В день 
проведення 
заходу. 

 

2.5 Організація роботи 
представників ЗМІ 

В день 
проведення 
заходу. 

 

2.6 Організація роботи 
звукорежисера 
(оператора) 

В день 
проведення 
заходу. 

 

2.7 Трансляція слайд-шоу, 
відеофільмів 

В день 
проведення 
заходу. 

 

2.8 Організація процедури 
нагородження 
учасників, журі, 
парнерів заходу 

В день 
проведення 
заходу. 

 

ІІІ 

За
кл

ю
чн

ий
 (з

ві
тн

ий
) е

та
п 

   

3.1 Оформлення протоколу 
журі 

В день 
проведення 
заходу 

 

3.2 Демонтаж елементів 
оформлення сцени, залу 
та інших місць 
проведення заходу 

В день 
проведення 
заходу 

 

3.3 Підготовка творчого 
(інформаційного) та 
фінансового звіту щодо 
проведення заходу 

Протягом 7-и 
днів після 
проведення 
заходу 

 

3.4 Підготовка та 
розповсюдження 
інформативних 
матеріалів щодо 
проведення заходу в 

Протягом 3-х 
днів після 
проведення 
заходу 

 



ЗМІ, інтернеті тощо 

 
 
 
Очікувані результати та конкретні результативні напрямки виконання 
проекту 
 
Очікувана кількість учасників: 2600 чоловік. 
 
Виявлення талановитих окремих виконавців та творчих колективів. 
 
Цільова аудиторія на яку спрямовано проект: діти, підлітки, молодь та люди 
похилого віку. 
 
Спосіб інформування громадськості про хід та результати реалізації 
проекту 
Інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту 
планується здійснювати з використанням ТРК «Марс-тв», ТРК «Київ»,сайту 
та сторінки у Фейсбук БФ «Дніпровський», субвебсайту та сторінці в 
Фейсбук Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 
Розміщення матеріалів стосовно зазначеного проекту буде здійснюватися в 3-
х денний робочий термін з дати їх проведення. 
 
Співучасниками (співорганізаторами) у реалізації проекту є: 
 
№ 
з/
п 

Назва заходу Назва ІГС Контактна 
особа 

Адреса, 
телефон 

Посада Які 
заходи 

(фукнції) 
в рамках 
проекту 
виконує 

Які 
ресур

и 
надає 

1 Хореографічний 
фестиваль-
конкурс 
"Дніпровська 
феєрія танців" 

Молодіжна 
громадська 
організація 
«Спортивно-
оздоровчий 
клуб 
«Гармонія» 

Михайліши
на  
Марія 
Олександрів
на 

067-702-
5671 

Голова  
Правлін
ня 

  

2 Культурно-
розважальна 
шоу-програма 
"Талановита 
молодь України" 

Громадська 
організаціяя 
«Моральний 
кодекс 

Сергеєва  
Юлія 
Йосипівна 

063-201-
2404 

Голова   

3 Хореографічн
ий фестиваль-
конкурс 
"Новорічна 
феєрія танців" 

Хореографічн
ий фестиваль-
конкурс 
"Дніпровська 
феєрія танців" 

Молодіжна 
громадська 
організація 
«Спортивно
-оздоровчий 
клуб 
«Гармонія» 

Михайліши
на  
Марія 
Олександрів
на 

067-702-
5671 

Голова  
Правлін
ня 

 



  
 
 
Для реалізації проекту очікується отримати: 
Благодійні внески 65807,50(шістдесят п’ять тисяч вісімсот сім грн.50копю), 
25% 
Державний бюджет 197422,50(сто дев’яносто сім тисяч чотириста двадцять 
дві грн.50коп.), 75% 
 
 
4. Кошторис витрат на реалізацію культурно-мистецького проекту 
«Дніпровський фестивальний» 
місце проведення м. Київ, Дніпровський район 
термін проведення заходів згідно з Положенням 
з березня по листопад 2018 року 
 
 

Таблиця 2 
 

№ 
з/п Стаття витрат 

Сума 
коштів, 

очікування 
з бюджету 
м. Києва, 

грн.. 
75% 

Сума 
коштів з 

інших  
джерел, 

грн. 

Власний 
внесок 

організації, 
грн.. 
25% 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізації 
проекту, 

грн.. 

1 Заробітна плата бухгалтеру проекту,  
адміністративної групи, членів журі, 
секретарів журі, ведучих, звукорежисерів 
(операторів), фотографа, ЗМІ (за 
договорами підряду) 

76125,00  25373,00 101500,00 

2 Нарахування на заробітну плату 16747,00  5582,50 22330,00 
3 Оренда приміщення для проведення 

заходу 13500,00  4500,00 1800,00 

4 Транспортні послуги (оренда) 10125,00  3375,00 13500,00 
5 Оренда технічного обладнання та сцени 18750,00  6250,00 25000,00 
6 Поліграфічні послуги (виготовлення 

друкованої продукції (дипломи, подяки)  11100,00  3700,00 14800,00 

7 Оплата інформаційно-рекламних послуг 
(виготовлення зовнішньої рекламно-
нформаційної продукції (баннер, бренд-
волл, афіша, флаєри тощо) 

7575,00  2525,00 10100,00 

8  Придбання та виготовлення наградної 
атрибутики  43500,00  14500,00 58000,00 

11 Усього витрат за кошторисом 197422,50  65807,50 263230,00 
 
 
 

 
 
 



Таблиця 3 
 

№ 
з/п Стаття витрат Розрахунок витрат 

Сума 
коштів, 

очікування з 
бюджету м. 
Києва, грн.. 

75% 

Сума 
коштів 
з інших  
джерел, 

грн. 

Власний 
внесок 

організац
ії, грн.. 

25% 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізації 
проекту, 

грн.. 
 
 
 
 
 
 
1. 

Заробітна бухгалтера 
проекту 
Нарахування на 
заробітну плату 
бухгалтера проекту 
 
Фестиваль-конкурс 
вокалістів 
«Дніпровський 
зорепад» 
 
Заробітна плата: 
членів журі, 
секретаря, ведучого, 
звукорежисера(опера 
опер), фотографа, ЗМІ 
(за договором 
підряду) 
Нарахування на 
заробітну плату 
 
Оренда приміщення 
для проведення 
заходу 
 
Транспортні послуги 
(оренда) 
 
Поліграфічні послуги 
(виготовлення 
друкованої продукції 
(дипломи, подяки) 
 
Оплата інформаційно-
рекламних послуг 
(виготовлення 
зовнішньої рекламно-
нформаційної 
продукції (афіша) 
 
Придбання та 
виготовлення 
наградної 
атрибутики(кубки, 
статуетки) 

4000,00 х 7м-в  
 
 
 
880,00 х 7м-ць 
 
 
 
 
 
 
9чол. х 1000,00 
ЗМІ – 1500,00 
 
 
 
 
 
 
2310,00 
 
 
 
3000,00 
 
 
1500,00 
 
 
 
100шт. х 10,00 
40шт. х 10,00 
 
 
 
 
 
 
300,00 
 
 
 
 
3шт. х 500,00  
20шт. х 200,00 

12000,00 
 
 
 
4620,00 
 
 
 
 
 
 
 
7875,00 
 
 
 
 
 
1732,50 
 
 
 
 
2250,00 
 
 
1125,00 
 
 
 
750,00 
300,00 
 
 
 
 
 
 
225,00 
 
 
 
 
1125,00 
3000,00 

 7000,00 
 
 
 
1540,00 
 
 
 
 
 
 
 
2625,00 
 
 
 
 
 
577,50 
 
 
 
 
750,00 
 
 
375,00 
 
 
 
250,00 
100,00 
 
 
 
 
 
 
75,00 
 
 
 
 
375,00 
1000,00 

28000,00 
 
 
 
6160,00 
 
 
 
 
 
 
 
10500,00 
 
 
 
 
 
2310,00 
 
 
 
 
3000,00 
 
 
1500,00 
 
 
 
1000,00 
400,00 
 
 
 
 
 
 
300,00 
 
 
 
 
1500,00 
4000,00 



 
ВСЬОГО: 

 
18382,50 

 
6127,50 

 
24510,00 

2. 
 
 
 

Фестиваль 
театрального 
мистецтва «Маска» 
 
Заробітна плата: 
членів журі, 
секретаря, ведучого, 
звукорежисера(опера 
опер), фотографа, ЗМІ 
(за договором 
підряду) 
Нарахування на 
заробітну плату 
  
Оренда приміщення 
для проведення 
заходу 
 
Транспортні послуги 
(оренда) 
 
Поліграфічні послуги 
(виготовлення 
друкованої продукції 
(дипломи, подяки) 
 
Оплата інформаційно-
рекламних послуг 
(виготовлення 
зовнішньої рекламно-
нформаційної 
продукції (афіша) 
 
Придбання та 
виготовлення 
наградної 
атрибутики(кубок 
Гран-Прі, статуетки) 
 

ВСЬОГО: 

 
 
 
 
9чол. х 1000,00 
ЗМІ – 1500,00 
 
 
 
 
 
 
2310,00 
 
 
 
3000,00 
 
 
1500,00 
 
 
 
100шт. х 10,00 
20шт. х 10,00 
 
 
 
 
 
 
 
300,00 
 
 
1шт. х 500,00 
20шт. х 300,00 
15шт. х 200,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7875,00 
 
 
 
 
 
1732,50 
 
 
 
2250,00 
 
 
1125,00 
 
 
 
750,00 
150,00 
 
 
 
 
 
 
 
225,00 
 
 
375,00 
4500,00 
2250,00 
 
 
21232,50 

  
 
 
 
 
 
2625,00 
 
 
 
 
 
577,50 
 
 
 
750,00 
 
 
375,00 
 
 
 
250,00 
20,00 
 
 
 
 
 
 
 
75,00 
 
 
125,00 
1500,00 
750,00 
 
 
7077,50 

 
 
 
 
 
 
10500,00 
 
 
 
 
 
2310,00 
 
 
 
3000,00 
 
 
1500,00 
 
 
 
1000,00 
200,00 
 
 
 
 
 
 
 
300,00 
 
 
500,00 
6000,00 
3000,00 
 
 
29310,00 

3. Фестиваль-конкурс 
виконавців 
народних 
інструментів 
«Весняні орнаменти» 
 
Заробітна плата: 
членів журі, 
секретаря, ведучого, 

 
 
 
 
 
 
9чол. х 1000,00 
ЗМІ – 1500,00 
 

 
 
 
 
 
 
7875,00 
 
 

  
 
 
 
 
 
2625,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
10500,00 
 
 



звукорежисера(опера 
опер), фотографа, ЗМІ 
(за договором 
підряду) 
 
Нарахування на 
заробітну плату 
 
Оренда приміщення 
для проведення 
заходу 
 
Транспортні послуги 
(оренда) 
 
Поліграфічні послуги 
(виготовлення 
друкованої продукції 
(дипломи, подяки) 
 
Оплата інформаційно-
рекламних послуг 
(виготовлення 
зовнішньої рекламно-
нформаційної 
продукції (афіша, 
роллап 2000х800) 
 
Придбання та 
виготовлення 
наградної 
атрибутики(кубки, 
статуетки) 
 

ВСЬОГО: 

 
 
 
 
 
 
2310,00 
 
 
 
3000,00 
 
 
1500,00 
 
 
 
150шт. х 10,00 
20шт. х 10,00 
 
 
 
 
 
 
300,00 
1500,00 
 
 
 
 
4шт. х 500,00 
20шт. х 300,00 

 
 
 
 
 
 
1732,50 
 
 
 
2250,00 
 
 
1125,00 
 
 
 
1125,00 
150,00 
 
 
 
 
 
 
225,00 
1125,00 
 
 
 
 
1500,00 
4500,00 
 
21607,50 

 
 
 
 
 
 
577,50 
 
 
 
750,00 
 
 
375,00 
 
 
 
375,00 
20,00 
 
 
 
 
 
 
75,00 
375,00 
 
 
 
 
500,00 
1500,00 
 
7202,50 

 
 
 
 
 
 
2310,00 
 
 
 
3000,00 
 
 
1500,00 
 
 
 
1000,00 
200,00 
 
 
 
 
 
 
300,00 
1500,00 
 
 
 
 
2000,00 
6000,00 
 
28810,00 

4. Хореографічний 
фестиваль-конкурс 
«Дніпровська феєрія 
танців» 
 
Заробітна плата: 
членів журі, 
секретаря, ведучого, 
звукорежисера(опера 
опер), фотографа, ЗМІ 
(за договором 
підряду) 
 
Нарахування на 
заробітну плату 
 
Оренда приміщення 

 
 
 
 
 
11чол. х 1100,00 
ЗМІ = 1500,00 
 
 
 
 
 
 
 
2750,00 
 
 

 
 
 
 
 
9375,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
2062,50 
 
 

  
 
 
 
 
3125,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
687,50 
 
 

 
 
 
 
 
12500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
2750,00 
 
 



для проведення 
заходу 
 
Транспортні послуги 
(оренда) 
 
Поліграфічні послуги 
(виготовлення 
друкованої продукції 
(дипломи, подяки) 
 
Оплата інформаційно-
рекламних послуг 
(виготовлення 
зовнішньої рекламно-
нформаційної 
продукції (афіша, 
баннер) 
 
Придбання та 
виготовлення 
наградної 
атрибутики(кубки, 
статуетки, медалі) 
 
ВСЬОГО: 

 
3000,00 
 
 
2500,00 
 
 
 
300шт. х 10,00 
50шт. х 10,00 
 
 
 
 
 
 
300,00 
2000,00 
 
 
 
10шт.х 400,00 
20шт. х 250,00 
150шт. х 35,00 

 
2250,00 
 
 
1875,00 
 
 
 
2250,00 
375,00 
 
 
 
 
 
 
225,00 
1500,00 
 
 
 
3000,00 
3750,00 
3937,50 
 
30600,00 

 
750,00 
 
 
625,00 
 
 
 
750,00 
125,00 
 
 
 
 
 
 
75,00 
500,00 
 
 
 
1000,00 
1250,00 
1312,50 
 
10200,00 

 
3000,00 
 
 
2500,00 
 
 
 
3000,00 
500,00 
 
 
 
 
 
 
300,00 
2000,00 
 
 
 
4000,00 
5000,00 
5250,00 
 
40800,00 

5. Культурно-
розважальна шоу-
програма 
«Талановита молодь 
України» 
 
Заробітна плата 
адміністративної 
групи, ЗМІ (за 
договором підряду) 
 
Нарахування на 
заробітну плату 
 
 
Оренда технічного 
обладнання та сцени 
 
Транспортні послуги 
(оренда) 
 
Поліграфічні послуги 
(виготовлення 
друкованої продукції 
(дипломи, подяки) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5чол. х 1000,00 
ЗМІ - 1500,00 
 
 
1430,00 
 
 
 
25000,00 
 
 
2500,00 
 
 
 
 
200шт. х 10,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3000,00 
1125,00 
 
 
1072,50 
 
 
 
18720,00 
 
 
1875,00 
 
 
 
 
1500,00 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
1000,00 
375,00 
 
 
375,50 
 
 
 
6250,00 
 
 
625,00 
 
 
 
 
500,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5000,00 
1500,00 
 
 
1430,00 
 
 
 
25000,00 
 
 
2500,00 
 
 
 
 
2000,00 
 



Оплата інформаційно-
рекламних послуг 
(виготовлення 
зовнішньої рекламно-
нформаційної 
продукції (афіша, 
баннер) 
 

ВСЬОГО: 

 
 
 
 
 
500,00 
2000,00 

 
 
 
 
 
375,00 
1500,00 
 
29947,50 

 
 
 
 
 
125,00 
500,00 
 
9892,50 

 
 
 
 
 
500,00 
2000,00 
 
39930,00 

6.  Всеукраїнський 
фестиваль творчості 
людей похилого віку 
«З любов’ю до 
життя» 
 
Заробітна плата: 
членів журі, 
секретаря, ведучого, 
звукорежисера(опера 
опер), фотографа, ЗМІ 
(за договором 
підряду) 
 
Нарахування на 
заробітну плату 
 
Оренда приміщення 
для проведення 
заходу 
 
Транспортні послуги 
(оренда) 
 
Поліграфічні послуги 
(виготовлення 
друкованої продукції 
(дипломи, подяки) 
 
Оплата інформаційно-
рекламних послуг 
(виготовлення 
зовнішньої рекламно-
нформаційної 
продукції (афіша) 
 
Придбання та 
виготовлення 
наградної 
атрибутики(кубки, 
статуетки) 
 

ВСЬОГО: 

 
 
 
 
 
 
9чол. х 1000,00 
ЗМІ – 1500,00 
 
 
 
 
 
 
 
2310,00 
 
 
 
3000,00 
 
 
1500,00 
 
 
 
90шт. х 10,00 
60шт. х 10,00 
 
 
 
 
 
 
600,00 
 
 
 
1шт. х 500,00 
10шт. х 300,00 
15шт. х 200,00 

 
 
 
 
 
 
7875,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
1732,50 
 
 
 
2250,00 
 
 
1125,00 
 
 
 
675,00 
450,00 
 
 
 
 
 
 
450,00 
 
 
 
375,00 
2250,00 
2250,00 
 
19432,50 

  
 
 
 
 
 
2625,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
577,50 
 
 
 
750,00 
 
 
375,00 
 
 
 
225,00 
150,00 
 
 
 
 
 
 
150,00 
 
 
 
125,00 
750,00 
750,00 
 
6477,50 

 
 
 
 
 
 
10500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
2310,00 
 
 
 
3000,00 
 
 
1500,00 
 
 
 
900,00 
600,00 
 
 
 
 
 
 
600,00 
 
 
 
500,00 
3000,00 
3000,00 
 
25910,00 



7. Хореографічний 
фестиваль-конкурс 
«Осіня феєрія 
танців» 
 
Заробітна плата: 
членів журі, 
секретаря, ведучого, 
звукорежисера(опера 
опер), фотографа, ЗМІ 
(за договором 
підряду) 
 
Нарахування на 
заробітну плату 
 
Оренда приміщення 
для проведення 
заходу 
 
Транспортні послуги 
(оренда) 
 
Поліграфічні послуги 
(виготовлення 
друкованої продукції 
(дипломи, подяки) 
 
Оплата інформаційно-
рекламних послуг 
(виготовлення 
зовнішньої рекламно-
нформаційної 
продукції (афіша, 
баннер) 
 
Придбання та 
виготовлення 
наградної 
атрибутики(кубки, 
статуетки, медалі) 
 
ВСЬОГО: 

 
 
 
 
 
11чол. х 1100,00 
ЗМІ = 1500,00 
 
 
 
 
 
 
 
2750,00 
 
 
 
3000,00 
 
 
2500,00 
 
 
 
300шт. х 10,00 
50шт. х 10,00 
 
 
 
 
 
 
300,00 
2000,00 
 
 
 
10шт.х 400,00 
20шт. х 250,00 
150шт. х 35,00 

 
 
 
 
 
9375,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
2062,50 
 
 
 
2250,00 
 
 
1875,00 
 
 
 
2250,00 
375,00 
 
 
 
 
 
 
225,00 
1500,00 
 
 
 
3000,00 
3750,00 
3937,50 
 
30600,00 

  
 
 
 
 
3125,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
687,50 
 
 
 
750,00 
 
 
625,00 
 
 
 
750,00 
125,00 
 
 
 
 
 
 
75,00 
500,00 
 
 
 
1000,00 
1250,00 
1312,50 
 
10200,00 

 
 
 
 
 
12500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
2750,00 
 
 
 
3000,00 
 
 
2500,00 
 
 
 
3000,00 
500,00 
 
 
 
 
 
 
300,00 
2000,00 
 
 
 
4000,00 
5000,00 
5250,00 
 
40800,00 

 
ВСЬОГО за проектом: 

 
 

 
197422,50 

  
65807,50 

 
263230,00 

 
 
5. Обгрунтування ... : послуг та товарів 
 



6. Перелік характеристики ..... матеріально-технічного та кадрового 
забеспечення. 
 











               1 

 

 
1.Загальні положення 

 
1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» є неприбутковою благодійною організацією, 
тобто не має на меті отримання прибутку, створена та здійснює свою 
діяльність згідно з Конституцією України, Законом України «Про 
об'єднання громадян», Законом України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», іншими актами законодавства України, а також 
цим Статутом. 
1.2. Діяльність БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» здійснюється на засадах добровільності, 
рівноправності її учасників, самоврядування, законності та гласності. 
1.3. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» поширює свою діяльність на територію України. 
1.4. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» є юридичною особою з моменту державної 
реєстрації, має самостійний баланс і рахунки в банківських установах 
(у тому числі валютний рахунок), бланки, штампи, печатки, власну 
символіку, зразки яких затверджуються Загальними зборами учасників 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» та реєструються у встановленому  чинним 
законодавством України порядку. 
1.5. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» як юридична особа виступає учасником 
цивільно-правових відносин, може бути позивачем та відповідачем у 
суді, арбітражному та третейському судах, набувати майнових і 
особистих немайнових прав, нести обов'язки. 
1.6. Повна назва організації: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ».  
       Скорочена назва БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»: «БФ «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
1.7. Адреса і місцезнаходження БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»: 02100, м. Київ, 
вул. Будівельників, 34/1. 
1.8. Втручання державних органів і службових осіб у діяльність 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ», так само як і втручання БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» у 
діяльність державних органів та службових осіб не допускається, 
окрім  випадків, передбачених чинним законодавством України. 
1.9 Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ», а БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» не несе відповідальності 
за зобов'язаннями держави.  
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1.10. Діяльність БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» має суспільний характер, що не 
суперечить його взаємодії з органами державної влади і не позбавляє 
права на отримання державної підтримки.  
 
 

2.Цілі, сфери та завдання благодійної діяльності 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«ДНІПРОВСЬКИЙ» 
 
2.1. Цілями благодійної діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» є надання допомоги для 
сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної 
діяльності, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», а також розвиток і підтримка цих сфер у 
суспільних інтересах. 
2.2. Сферами благодійної діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» є: 
1) освіта; 
2) охорона здоров’я; 
3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 
4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх 
наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних 
конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах; 
5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 
6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і 
подолання бідності; 
7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 
8) наука і наукові дослідження; 
9) спорт і фізична культура; 
10) права людини і громадянина та їх основоположні свободи; 
11) розвиток територіальних громад; 
12) розвиток міжнародної співпраці України; 
13) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих і 
міжнародних програм, спрямованих на поліпшення 
соціально-економічного становища в Україні; 
14) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, 
захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. 
2.3 Основними завданнями БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» є: 
1) сприяння  розвитку громадянського суспільства; 
2) сприяння розвитку територіальних громад; 
3) сприяння розвитку громадянських прав та свобод; 
4) сприяння соціальній адаптації та реабілітації малозабезпечених, 
безробітних, осіб, які через свої фізичні або інші вади обмежені в 
реалізації своїх прав і законних інтересів, людям похилого віку, в тому 
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числі ветеранам та учасникам Другої світової війни, АТО, ветеранам 
праці, інших осіб, які потребують піклування, а також надання їм 
соціальної допомоги;    
5) сприяння захисту материнства та дитинства, надання соціальної 
допомоги  малозабезпеченим, багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям з 
прийомними та усиновленими дітьми; 
6) надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок 
стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у 
результаті соціальних  конфліктів, нещасних випадків, а також 
жертвам репресій, переселенцям, біженцям та особам, які перебувають 
у складних життєвих обставинах;  
7) сприяння розвитку науки та освіти, реалізації науково-освітніх 
програм, надання допомоги студентам, учням, а також вченим, 
науковим співробітникам, викладачам, вчителям та іншим діячам в 
галузі науки та освіти; 
8) сприяння розвитку культури та мистецтва, в тому числі реалізації 
програм, проектів національно-культурного та духовного розвитку, 
доступу всіх верств населення, особливо  малозабезпечених, до 
культурних і духовних цінностей та художньої творчості; 
9) сприяння охороні і збереженню культурної  спадщини, 
історико-культурного та духовного середовища, пам'яток  історії та 
культури, місць поховання; 
10) надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової   
інформації, інформаційної інфраструктури; 
11) сприяння збереженню екології, охороні довкілля, в тому числі 
розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної  справи; 
12) сприяння розвитку охорони здоров'я, участь у наданні медичної 
допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, 
самотніми, людьми похилого віку та іншим особам, які через свої  
фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної 
підтримки та піклування; 
13) сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, 
пропагування здорового способу життя;  
14) надання допомоги талановитій творчій молоді; 
15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, 
патріотичному вихованню молоді. 
 

3.Види благодійної діяльності, що здійснюються 
БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«ДНІПРОВСЬКИЙ» 
 
3.1 Здійснення БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» благодійної діяльності у вигляді надання 
конкретних послуг (виконанню робіт), що підлягають обов'язковій 
сертифікації або ліцензуванню, здійснюється після сертифікації або 
ліцензування в порядку, встановленому чинним законодавством 
України. 
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3.2 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» може здійснювати благодійну діяльність на 
підставі добровільного вибору одного або кількох таких її 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) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів 
для благодійної діяльності; 
8) організаційна та фінансова підтримка соціальних проектів, акцій, 
заходів у різних сферах благодійної діяльності БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» 
9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів 
та інших благодійних заходів, не заборонених чинним законодавством 
України; 
10)  управління благодійними ендавментами; 
11) інші види благодійної діяльності, що визначені чинним 
законодавством України. 
3.3 Відшкодування БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» витрат бенефіціарів, 
пов’язаних з передачею  майна і майнових прав, зазначених у частині 
3.2 цієї статті, визнається благодійною діяльністю. 
3.4  Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» не може бути підставою для обмеження чи 
припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, 
визначених чинним законодавством України. 
 

4.Права та обов'язки 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«ДНІПРОВСЬКИЙ» 
 
4.1 З метою здійснення своєї діяльності БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» має право:  
1) залучати добровільні внески та пожертви українських та іноземних 
фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді 
грошових надходжень як в національній, так і в іноземній валютах, 
майна та інших матеріальних цінностей;  
2) укладати в межах своїх повноважень будь-які угоди, в тому числі і 
міжнародні, згідно чинного законодавства України, в різних сферах 
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благодійної діяльності, здійснювати спільні із  юридичними особами - 
партнерами благодійні програми, соціальні проекти; 
3) самостійно визначати сфери, види, місце (територію), строки і 
бенефіціарів благодійної діяльності в Статуті, благодійних програмах, 
соціальних проектах, інших рішеннях органів управління 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
4) створювати відокремлені підрозділи, підприємства, бути 
засновником та учасником інших благодійних організацій, а також 
спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань громадян; 
5) відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в 
установах банків; 
6) популяризувати своє ім'я (назву), символіку; 
7) організовувати та брати активну участь у соціальних, екологічних, 
спортивних, культурних і мистецьких проектах, акціях, заходах 
милосердя  (без мети отримання прибутку); 
8) організовувати дозвілля дітей, молоді, малозабезпечених, 
багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими 
дітьми (без мети отримання прибутку); 
9) організовувати відпочинок і оздоровлення громадян у 
спеціалізованих установах України і за її межами (без мети отримання 
прибутку);  
10) організовувати роботу волонтерів, сприяти розвитку 
волонтерського руху (без мети отримання прибутку); 
11) виробляти, видавати та поширювати друковану, кіно-, відео-, 
радіо-, аудіо-, фотопродукцію, в тому числі сувенірну продукцію, з 
метою популяризації програм, проектів соціального, екологічного, 
спортивного, культурного, мистецького, духовного розвитку, 
розвитку громадянського суспільства, іншої сфери діяльності, 
передбаченої цим Статутом та чинним законодавством України (без 
мети отримання прибутку); 
12) надавати допомогу закладам соціальної, екологічної, спортивної, 
культурної, мистецької, духовної сфери, сфери освіти та охорони 
здоров’я; 
13) засновувати засоби масової інформації, займатися видавничою 
діяльністю без мети отримання прибутку; 
14) мати інші права згідно з чинним законодавством України. 
4.2 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» не має права надавати благодійну допомогу 
політичним партіям або від імені політичних партій,  а також брати 
участь у виборчій агітації.  
4.3 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» має право здійснювати благодійні програми, 
реалізовувати соціальні проекти, вести спільну діяльність,  інші види 
благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням 
особливостей, визначених чинним законодавством України та 
міжнародними договорами України.  
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4.4 При здійсненні благодійної діяльності БЛАГОДІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» 
зобов'язана забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ 
до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. 
 

5. Учасники БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», їх права та 

обов'язки 
 
5.1 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» може мати крім засновників інших учасників, які 
вступили до його складу в порядку, встановленому цим Статутом. 
5.2 Учасниками БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» мають право бути громадяни України, 
іноземні громадяни, які досягли 18 років, а також юридичні особи 
України та іноземних держав, які: 
1) визнають вимоги Статуту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ; 
2) беруть участь у реалізації благодійних програм, соціальних проектів, 
проведенні акцій і заходів БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
3) активно сприяють діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» , що спрямована на 
досягнення її основних цілей і завдань. 
5.3 Рішення про вступ до складу БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» приймаються 
Загальними зборами учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» на підставі: 
1) для фізичної особи – заяви про вступ до БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» на 
правах індивідуального учасника з копією паспорта та 
ідентифікаційного коду; 
2) для юридичної особи – заяви та рішення свого повноважного органу 
управління про вступ до БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» на правах колективного 
учасника. 
5.4 Індивідуальні учасники БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» можуть добровільно 
вийти зі складу учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», подавши особисту 
заяву. 
5.5 Колективні учасники БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» можуть добровільно 
вийти зі складу учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», подавши заяву та 
рішення свого повноважного органу управління про вихід. 
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5.6 Рішення органів управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» щодо добровільного 
виходу зі складу учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» не приймається. 
5.7. Виключення зі складу учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» здійснюється у разі: 
1) систематичного порушення Статуту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
2) систематичного не виконання або безвідповідального відношення до 
своїх обов’язків як учасника БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
3) неучасті в роботі БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» протягом 6 місяців без поважної причини; 
4) дискредитації БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
5.8 Рішення про виключення зі складу учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» 
приймається Загальними зборами учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
5.9 З колективними учасниками БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» укладається 
Меморандум про співробітництво  (співпрацю). 
5.10 Колективні учасники БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» беруть участь в його 
роботі через своїх повноважних представників (по одному від кожного 
колективного учасника). 
5.11 Учасники БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» мають право: 
1) брати участь у всіх сферах та видах благодійної діяльності 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
2) обирати та бути обраним до органів управління БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
3) отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
4) звертатися в органи управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» з питань захисту своїх 
законних прав та інтересів; 
5) добровільно вийти зі складу учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
5.12 Учасники БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» зобов'язані: 
1) сплачувати вступні та членські внески в порядку та в розмірах, 
встановлених Загальними зборами учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
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2) надавати БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» кошти та майно на благодійні цілі; 
3) брати участь у діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», зокрема, в роботі 
органів управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
4)визнавати та виконувати вимоги Статуту та рішення органів 
управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
5) всебічно сприяти діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», що спрямована на 
досягнення її основних цілей та завдань. 
 

6.Органи управління 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«ДНІПРОВСЬКИЙ» 
 
6.1 Вищим органом управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» є Загальні збори 
учасників, які складаються з усіх індивідуальних учасників та  
уповноважених представників колективних учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ».  
6.2 Загальні збори учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» можуть вирішувати 
будь-які питання БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»  
6.3 До виключної компетенції Загальних зборів учасників 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» належать: 
1)  внесення змін до Статуту;  
2) затвердження порядку сплати обліку і розмірів вступних та 
членських внесків учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
3) обрання, зупинення, припинення  повноважень (відкликання) 
Президента, Віце-президентів, членів Правління та голови та членів 
Наглядової ради БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
4) прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» і 
затвердження ліквідаційного балансу;  
5) визначення основних напрямів діяльності, затвердження 
благодійних програм та соціальних проектів БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»;   
6) затвердження порядку використання майна та коштів 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»;  
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7) затвердження річних звітів щодо діяльності БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
8) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності 
посадових осіб БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» відповідно до чинного законодавства 
України. 
6.3 Загальні збори учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» проводяться не рідше 
одного разу на рік. 
6.4 Загальні збори БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» є правоможними, якщо в них беруть участь 
більше половини її учасників. 
6.5 Рішення  Загальних зборів учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше  
половини присутніх на Загальних зборах учасників.  
За умови рівності голосів голос головуючого на Загальних зборах 
учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» є вирішальним. 
6.6 Загальні збори учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» не мають право 
приймати рішення, які не внесені до порядку денного. 
Повідомлення про порядок денний Загальних зборів учасників 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» повинно бути зроблено не пізніше 7-ми днів до 
дати їх проведення.  
Не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення Загальних зборів учасникам 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» повинна бути надана можливість ознайомитися з 
документами, що пов’язані з порядком денним Загальних зборів 
учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ».  
6.7 Рішення Загальних зборів учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» 
оформлюється  протоколом, що підписується  головуючим і 
секретарем Загальних зборів учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ».  
6.8 Рішення Загальних зборів учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» набуває 
чинності з дня його прийняття, якщо інше не обумовлене в самому 
рішенні. 
6.9 Виконавчим органом управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» є Правління 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ».  
6.9.1 Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» обирається Загальними зборами учасників 
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БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» у кількості не менше трьох осіб строком на два 
роки.  
6.9.2 До складу Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» входять - Президент, 
Віце-президенти (за посадою) та інші учасники БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», обрані 
Загальними зборами учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
6.9.3 Правління вирішує будь-які питання щодо діяльності 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ», за винятком тих, що віднесені Статутом до 
виключної компетенції Загальних зборів учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» та 
Наглядової ради БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
6.9.4 До виключної компетенції  Правління БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» 
відноситься: 
1)  управління роботою БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» в період між 
Загальними зборами учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
2)  виконання рішень Загальних зборів учасників та Наглядової ради 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
3) внесення пропозицій на розгляд Загальних зборів учасників та 
Наглядової ради щодо напрямів діяльності, благодійних програм та 
соціальних проектів БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
4) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів, які 
регламентують діяльність БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
5) заслуховування звітів Президента БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
6) затвердження штатного розпису адміністративно-виконавчого 
органу та річних кошторисів адміністративних витрат БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
7) затвердження ескізів штампів, печатки та символіки БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
6.9.5 Чергові засідання Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» проводяться не рідше 
ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Правління 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» скликаються за ініціативою Президента, або на 
вимогу 1/3 членів Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ».   
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6.9.6 Засідання Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» є правоможним, якщо 
на ньому присутні більше половини членів Правління. 
6.9.7 Рішення Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» ухвалюються відкритим 
голосуванням більшістю голосів присутніх членів Правління. 
6.9.8 Рішення Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» набуває чинності з дня 
його прийняття, якщо інше не обумовлене в самому рішенні. 
6.9.9 Член Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» до закінчення строку своїх повноважень 
може бути виключений зі складу Правління лише у випадках: 
1) добровільного виходу зі складу учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»;  
2)  добровільного виходу зі складу Правління БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ».  
3)  виключення зі складу учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
4) у разі смерті. 
6.10 Очолює Правління Президент БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ».  
Президент БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» обирається Загальними зборами учасників 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» терміном на три роки. 
6.10.1 Президент БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»: 
1) організовує роботу Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»;  
2) скликає засідання Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» та головує на них; 
3) без довіреності діє від імені БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», представляє її інтереси 
у відносинах з державними органами і громадськими організаціями, 
науковими, культурно-просвітницькими установами, комерційними 
структурами, організаціями, окремими громадянами;  
4) має право підпису фінансових документів БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», 
кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових 
документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду, 
інших державних установ та органів;  
5) здійснює господарське управління майном та коштами 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ», укладає від імені БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» угоди, договори, видає 
довіреності;  
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6) відкриває та закриває рахунки в банківських та інших 
фінансово-кредитних установах; 
7) затверджує положення, регламенти заходів, акцій БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» і 
кошториси витрат на їх підготовку та  проведення 
8) видає в межах своєї компетенції необхідні для здійснення діяльності 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» накази, розпорядження, доручення та вказівки, 
обов'язкові для всіх працівників та учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
9) призначає персонал апарату БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» в межах штатного 
розпису, укладає та розриває трудові угоди (контракти) з персоналом, 
тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до 
законодавства України; 
10) визначає форми і розміри оплати праці штатних працівників 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
11) виносить питання на розгляд Загальних зборів учасників, 
Наглядової ради та Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
12) забезпечує виконання перспективних та поточних планів 
діяльності, благодійних програм та соціальних проектів 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
13) організовує виконання рішень Загальних зборів учасників, 
Наглядової ради та Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» і звітує перед ними;  
14) виконує інші функції, що можуть бути покладені на нього 
Загальними зборами учасників та  Правлінням БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
6.11 Адміністративно-виконавчим органом, що забезпечує поточну 
діяльність БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ», є Апарат. 
6.11.1  Апарат БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»: 
1) виконує поточну роботу БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
2) забезпечує практичне виконання рішень Загальних зборів учасників, 
Наглядової ради, Правління та Президента БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
3) готує і подає на розгляд Президенту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» питання, що виникають 
у процесі діяльності; 
4) розробляє нормативно-методичну та інструктивну документацію 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
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5) готує інформаційні матеріали про діяльність БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
6) виконує інші функції, покладені на нього Правлінням та 
Президентом БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ».  
6.12 На штатних працівників апарату БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» поширюється чинне 
законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне 
страхування. 
6.13 Органом управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», що контролює і 
регулює діяльність Правління та здійснює інші функції, передбачені 
цим Статутом є Наглядова рада.  
Наглядова рада БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» обирається у складі не менше трьох осіб, 
терміном на два роки на Загальних зборах учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»  та 
підзвітна тільки їм.  
6.13.1 Наглядова Рада зі свого складу обирає Голову, заступника 
Голови та Секретаря Наглядової ради. 
6.13.2 Засідання Наглядової ради проводиться по мірі необхідності, 
але не рідше одного разу на рік, і оформлюється протоколом, який 
підписує Голова  Секретар та Наглядової ради. 
6.13.3 Засідання Наглядової ради є правоможним у разі присутності на 
ньому не менше половини його членів. Рішення Наглядової ради є 
чинним, якщо за нього проголосувало більше половини членів 
Наглядової ради, присутніх на засіданні. 
6.13.4 Наглядова рада БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»: 
1) контролює відповідність дій Президента, Правління БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», а також 
окремих її керівних осіб нормам цього Статуту, сумісність їх дій з 
напрямами,  програмами та проектами БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» і чинним 
законодавством України; 
2) розглядає та представляє на Загальні збори учасників для 
затвердження звіти, які подає Правління БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
3) розглядає конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої 
рекомендації на розгляд Президента та Правління БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
4) контролює порядок використання активів (доходів) БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
5) погоджує благодійні програми та соціальні проекти БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»  
6) припиняє повноваження будь-якого учасника БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» до 
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прийняття відповідного рішення Загальними зборами учасників 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ».  
7) виконує інші функції, які передбачені цим Статутом та рішеннями 
Загальних зборів БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
6.13.5 Членами Наглядової ради не можуть бути члени Правління 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ». 
6.14 Члени органів управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», крім Президента, не 
одержують заробітну плату за свою роботу в них. Витрати, обумовлені 
виконанням статутних обов'язків, можуть бути відшкодовані за 
рахунок коштів БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» за рішенням Правління.  
6.14.1 Члени органів управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» можуть укладати 
договори страхування цивільної відповідальності щодо відшкодування 
шкоди, завданої ними БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
6.14.2 Члени органів управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» зобов'язані забезпечити 
виконання Статутних вимог, вільний доступ до своїх звітів, документів 
різноманітної діяльності.  
6.14.3 Члени органів управління, як і інші посадові особи 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ», не мають права отримувати матеріальні переваги 
у зв'язку із своїм становищем у БЛАГОДІЙНІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», крім тих, що 
передбачені чинним законодавством України. 
6.14.4 Член органу управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» не бере участі у 
прийнятті рішень стосовно: 
1) договорів або інших правочинів між БЛАГОДІЙНОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» та 
цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою; 
2) спорів між БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» та цим членом органу управління або 
пов’язаною з ним особою; 
3) звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним 
особи від майнової відповідальності перед БЛАГОДІЙНОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ».  
6.14.5 Члени органів управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» або пов’язані з ними 
особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення 
таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
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6.14.6 Учасники (засновники) та члени органів управління 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» не можуть бути бенефіціарами благодійних 
програм БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ». 
6.14.7 Члени органів управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» несуть солідарну 
відповідальність за дії або бездіяльність цих органів, що заподіяли 
збитки БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» внаслідок порушення Закону «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації». 
  

7.Фінансова діяльність 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

«ДНІПРОВСЬКИЙ» 
 
7.1. Фінансова діяльність БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» здійснюється 
відповідно до вимог чинного законодавства України.  
7.2 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» обліковує на окремих банківських рахунках 
кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, 
так і в іноземній валютах. Порядок відкриття та ведення банківських 
рахунків БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» проводиться згідно чинного законодавства 
України, що встановлюється Національним банком України.  
7.3 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» та створені нею підприємства, організації ведуть 
бухгалтерський облік та статистичну звітність у встановленому 
державою порядку, з  урахуванням особливостей її діяльності. 
7.4 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» зобов'язана стати на облік у податкових органах за 
його місцезнаходженням у встановлений термін, згідно з чинним 
законодавством України.  
7.5 Форми, порядок складання та подання фінансової звітності про 
використання коштів та майна БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» встановлюються 
центральним податковим органом з урахуванням особливостей 
благодійної діяльності. 
 

8. Активи (доходи) БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» та порядок їх 

використання 
 
8.1 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» має право власності та інші речові права на кошти, 
цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а 
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також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено чинним 
законодавством України  або Статутом. 
8.2 Використання активів (доходів, прибутків) та правочини 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» не повинні суперечити актам законодавства 
України та цілям БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
Активи (доходи) БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямів діяльності. 
8.3 Розмір адміністративних витрат БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» не може перевищувати 
20 відсотків загальної суми доходів організації у поточному році. 
8.4 Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, 
включаються до адміністративних витрат БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», якщо 
інше не встановлено чинним законодавством України або правочином 
між БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» та благодійником. 
8.5 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» має право здійснювати господарську діяльність, 
що сприяє досягненню його статутних цілей (без мети отримання  
прибутку). 
8.6 Активи (доходи, прибутки) БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» формуються за рахунок:  
1) коштів і майна, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги чи благодійних пожертв, благодійних внесків, 
дарувань, заповітів, грантів, надані фізичними та юридичними особами 
у грошовій та натуральній формі;  
2) пасивних доходів відповідно до чинного законодавства України; 
3) коштів і майна, які  надходять від основної діяльності 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ», відповідно до Статуту та чинного законодавства 
України: надходжень від проведення благодійних кампаній зі збору 
благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних 
лотерей, аукціонів та виставок з реалізації майна та пожертв, які 
надійшли від благодійників, тощо; 
4) надходжень від депозитних вкладів та від цінних паперів, а також від 
надходжень підприємств та організацій, які перебувають у власності 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»;  
5) благодійних внесків та пожертвувань, що мають цільовий характер, 
надані  фізичними  та  юридичними особами в грошовій та натуральній 
формі;  
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6) дотації або субсидії, отримані від державного або місцевого 
бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи 
благодійної, у тому числі гуманітарної,  допомоги, крім дотацій на 
регулювання цін на платні послуги, які надаються БЛАГОДІЙНІЙ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» або через 
нього його одержувачам згідно із чинним законодавством України з 
метою зниження рівня таких цін; 
7) майна, транспортних засобів, продуктів харчування та матеріалів 
придбаних через систему торгівлі, у юридичних і приватних осіб (у 
тому числі зарубіжних) за готівковий та безготівковий рахунок;  
8) інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
8.8 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»  набуває право власності у встановленому 
порядку на кошти та інше майно, передане йому у власність, 
пожертвуване українськими та іноземними фізичними й юридичними 
особами, а також на майно та майнові права, придбані за рахунок 
власних коштів чи набуті на інших підставах, не заборонених чинним 
законодавством України. 
8.9 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ»  володіє майном та коштами, придбаними в 
результаті господарської та іншої операційної діяльності, створених за 
його участю підприємств та організацій. 
8.10 Джерелом формування майна та коштів БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» не 
можуть бути кредити.  
8.11 Майно та кошти БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» не можуть бути предметом застави.  
8.12 Отримані БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» як неприбуткової організацією активи 
(доходи, прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед 
засновників, учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»,  працівників (крім 
оплати їх праці, нарахувань єдиного соціального внеску), членів 
органів управління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» та інших пов’язаних з ними осіб.  
8.13 Право власності майном та коштами БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» 
реалізують Загальні збори її учасників. Функції оперативного 
використання власності здійснює Правління БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
8.14 Благодійники на їх вимогу можуть отримати звіт про 
використання БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» переданого ними майна, коштів, 
цінностей.  
          У разі коли благодійні майно, кошти та цінності, передані за 
цільовим призначенням, звіт благодійнику подається в обов'язковому 
порядку.  
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8.15 Бенефіціари благодійної допомоги у формі цільового призначення 
повинні звітувати перед БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» про їх використання. 
 

9. Порядок внесення змін до Статуту 
 
9.1 Питання про внесення змін до Статуту БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» 
належить до компетенції Загальних зборів учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ». 
9.2 Рішення про внесення змін до Статуту приймаються на Загальних 
зборах учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» не менше ніж 2/3 голосів від загальної 
кількості учасників зборів. 
9.3 Про зміни у статутних документах БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» повідомляє у 
реєструючий орган у встановлений законодавством України термін. 
 

10. Порядок реорганізації або ліквідації БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», 
використання її майна і коштів у разі припинення діяльності 

 
10.1 Діяльність БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» може бути припинена шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення) або ліквідації. 
При реорганізації БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» її права та обов'язки переходять до її 
правонаступників. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»  не може бути реорганізована в юридичну 
особу, метою діяльності якої є одержання прибутку. 
10.2 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» ліквідується: 
1) за рішенням Загальних зборів учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ»; 
2) на підставі рішення суду, у відповідності до чинного законодавства 
України; 
3) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. 
10.3 Ліквідацію БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» провадить ліквідаційна комісія, яка 
призначається Загальними зборами учасників. 
 У випадках припинення діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» за рішенням суду 
ліквідаційна комісія призначається судом.  
 З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять всі 
повноваження по управлінню БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ».  
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10.4 Правонаступниками БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» у разі її реорганізації 
має бути одна чи кілька інших благодійних організацій.  
10.5 Активи (доходи) що залишаються під час ліквідації 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
«ДНІПРОВСЬКИЙ» після задоволення вимог кредиторів, мають бути 
передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, 
встановленому Загальними зборами учасників БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ», або за 
рішенням суду. 
10.6 У випадках, визначених чинним законодавством України, та за 
умови відсутності благодійних організацій, зазначених у п. 10.5, активи 
благодійної організації, що  ліквідуються, спрямовуються до 
Державного бюджету України. 
10.7 Ліквідація вважається завершеною, а БЛАГОДІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРОВСЬКИЙ» такою, 
що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це у 
державний реєстр.  
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Інформація про діяльність Благодійної організації «Благодійний фонд 
«Дніпровський» , джерела  фінансування Благодійної організації «Благодійний 

фонд «Дніпровський», досвід виконання проектів протягом 2017 року, 
матеріально-технічна база та кадрове забезпечення. 

         
       Благодійна організація «Благодійний фонд «Дніпровський» створена 
07 лютого 2010 року з метою підтримки соціальних ініціатив і проектів 
громадських організацій і окремих громадян спрямованих на фізичний, 
культурний, , духовний, інтелектуальний розвиток людини. 
     До складу благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпровський» 
на сьогодні входять 26  громадські та благодійні організації як колективні 
учасники та 30 чоловік індивідуальних учасників.  
      Благодійний фонд «Дніпровський» активно співпрацює з управлінням 
освіти, управлінням культури, туризму та охорони культурної спадщини, 
управлінням праці та соціального захисту населення,  відділом у справах 
сім’ї, молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації, Центром дитячо-юнацької творчості,  Центром по роботі з 
дітьми та  молоддю за місцем проживання, Дніпровським районним в 
місті Києві центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Територіальним центром соціального обслуговування Дніпровського 
району міста Києва. 
      За час існування Благодійним фондом «Дніпровський» було 
ініційовано або підтримано близько 10 соціально-культурних, соціально-
спортивних та інших проектів, в ході реалізації проведено понад 250 
заходів та акцій в сумі 450000грн. 
В 2017 році було проведено 85 захід з реалізації 9 проектів. Для їх 
проведення було залучено понад 174295грн.  
      В  спортивному календарі  Дніпровського району міста Києва  
зусиллями Благодійного фонду «Дніпровський» з’явилися нові яскраві 
спортивні події, такі як   Чемпіонат Дніпровського району міста Києва з 
черліденгу, Чемпіонат Дніпровського району міста Києва з сімейного 
спорту, Чемпіонат Дніпровського району  міста Києва з футболу серед 
команд за місцем проживання «Футбол у кожен двір», Турнір з міні-
футболу на Кубок «Захисник України», Турнір з міні-футболу на Кубок  
Дніпровського району міста Києва серед команд за місцем проживання 
«Футбол у кожен двір», Турнір з футболу серед дитячих команд до Дня 
фізичної культури і спорту, Турнір з боксу серед юніорів боксерських 
клубів Дніпровського району міста Києва до Дня фізичної культури і 
спорту, легкоатлетичний пробіг  «Дніпровська миля». 
Турнір з флорболу «Дніпровець - 2017», Турнір з міні-футболу серед 
команд за місцем проживання «Кубок незалежності України» 



         Окремо слід відмітити Фестиваль спорту та здорового способу 
життя до Дня фізичної культури та спорту, який ще в 2013 році засновано 
Благодійним фондом «Дніпровський» разом з відділом у справах сім’ї, 
молоді та спорту Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації 
        Благодійний фонд «Дніпровський» протягом чотирьох останніх років 
підтримує проведення Спартакіади студентської молоді Дніпровського 
району міста Києва, Всеукраїнський турнір з боксу «Дзвони Чорнобиля» 
та інших спортивних, туристичних заходів Дніпровського району міста 
Києва 
        В 2016 році Благодійний фонд «Дніпровський» став партнером 
Федерації черліденгу України в організації Кубку та Чемпіонату 
черлідерів м. Києва та України. 
        В культурно-мистецькому просторі міста Києва міцні позиції вже 
мають Хореографічний фестиваль-конкурс «Дніпровська феєрія танців», 
Фестиваль театрального мистецтва «Маска»,  Фестиваль-конкурс 
вокалістів «Дніпровський зорепад», Фестиваль творчих колективів 
ветеранів «З любов’ю до життя». В цьому році  останній фестиваль де-
факто став Всеукраїнським. 
В грудні поточного року вперше відбувся хореографічний фестиваль-
конкурс «Новорічна феєрія танців» 
         З 2015 року Благодійний фонд «Дніпровський» разом з 
Територіальним центром соціального обслуговування Дніпровського 
району міста Києва реалізує соціальний проект «Інклюзивний  дитячий 
ігровий майданчик»  в рамках якого, за адресою: м. Київ, вул. 
Курнатовського, 7А, вже виготовлено та встановлено декілька ігрових 
модулів. На жаль, в 2017 році реалізація цього проекту не знайшла 
продовження. 
        Благодійний фонд «Дніпровський» підтримує понад 40 акцій і 
заходів, засновником і організатором яких є Центр дитячо-юнацької 
творчості Дніпровського району міста Києва. 
Тільки в цьому році Благодійним фондом «Дніпровський» було 
підтримано 22 заходи ЦДЮТ на загальну суму в розмірі 40569грн.  
        Щорічно  Благодійний фонд «Дніпровський» підтримує  
Дніпровський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді у проведені районного Фестивалю творчості для дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями «Повіримо у себе». 
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