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Анотація
Назва проекту:Інформаційнийхаб «Післявійни».

Найменуванняінститутугромадянськогосуспільства,
щоподає
проект:благодійнаорганізація «Благодійний фонд «Благочестя та відродження».

Актуальність
проекту: Сьогодні
в
Українівідсутня
онлайн-платформа,
інформаційнийхаб, на якомубула б зосереджена вся необхідна для ветеранів АТО,
їхсімей
та
сімейзагиблихвійськовихінформація:
інформації
про
центрипсихологічноїдопомоги,
юридичнаадвокація,
первиннапсихологічнадопомога, інформація про те, як іншіветераниінтегруються в
мирнежиття, інформація про програмипідтримкиветеранів та їхсімей.
Продуктом проекту повинен стати інформаційнийхаб «Післявійни».

Хаб - вузол, місце, в якомузбирається вся інформація, здатнадопомогти ветеранам,
членам їхсімей, сім'ямзагиблихвоїнів. Інформаціясформульована максимально чітко,
просто, з виходом на практику.
Заходи, якіпередбаченоздійснитиупродовж строку реалізації проекту:
•
•
•
•
•

Програмування сайту
Збір контенту
Наповнення сайту
Створеннясторнікихабу у ФБ
Презентаціяхабу для ЗМІ і громадськості

Загальнаінформація про інститут:Організацію створено 17 вересня 2014 з метою
об’єднання зусиль фізичних та юридичних осіб різних форм власності для
здійснення благодійної діяльності, направленої на забезпечення стабільного
розвитку суспільства. В структуріорганізації – президенттаасистент-помічник.

Опис проекту
Актуальність:
Повертаючись
з
війниукраїнськіветеранизіштовхуютьсяз
психологічними проблемами, з відсутністючіткоїкартинизнань про своїюридичні
права.Вхвилюпосттравматичнихвійськовихстаніввиявляютьсязалученимине
лишеучасникибойовихдій, а йчлени їхсімей, дружини, батьки, діти.
Психологічної і юридичноїпідтримкипотребуютьсім'їзагиблих.

Проблема:
канали
отриманнянеобхідноїінформації(про
досвідпсихологічноїреабілітації у іншихвійськових, як в Україні, так і за кордоном,
адресицентрівреабілітації та юридичноїдопомоги, юридичнікейсистосовнореалізації
прав ветеранів та членівсімейзагиблихвоїнів) розрізнені, важкодоступні, інформація,
щотранслюється, часто недостовірна, складно сформульована, без виходу на
практику.

Сьогодні в Українівідсутня онлайн-платформа, інформаційнийхаб, на якомубула б
зосереджена
вся
необхідна
для
ветеранів
АТО,
їхсімей
та
сімейзагиблихвійськовихінформація:
інформації
про
центрах
психологічноїдопомоги,
юридичнаадвокація,
первиннапсихологічнадопомога,
інформація про те, як іншіветераниінтегруються в мирнежиття, інформація про
програмипідтримкиветеранів та їхсімей.
Мета: продуктом проекту повинен стати інформаційнийхаб «Післявійни».

Хаб - вузол, місце, в якомузбирається вся інформація, здатнадопомогти ветеранам,
членам їхсімей, сім'ямзагиблихвоїнів. Інформаціясформульована максимально чітко,
просто, з виходом на практику.
Ресурс буде міститичотириосновних кластера:
•
•
•
•

Психологічнадопомога (адресипсихологічнихцентрів для ветеранів АТО,
психологічнікейси, інструкції для членівсім'ї);
Юридичнадопомога (юридичнікейси та інструкції, інформація про права
ветеранів та сімейзагиблихвоїнів, адресиюридичнихцентрів для ветеранів
АТО);
Інформація про програми для ветеранів та їхсімей (освітніпрограми,
invictusgames і т.д.);
Історіїадаптаціїветеранів АТО в мирнежиття, історіїветеранів (сімей) з
іншихкраїн.

Цільовааудиторія: ветерани АТО, їхсім'ї, сім'їзагиблихвоїнів.
Завдання:

1. «Обличчям до обличчя».Акумулюватиінформацію, необхідну ветеранам АТО,
їхсім'ям,
сім'ямзагиблихвоїнів.
Забезпечитиоперативний
доступ
до
всіхактуальних для ЦА питань.
2. «Пліч-о-пліч». Ресурс повинен стати майданчиком для формуванняспільнот груп, які пережили схожіподії в житті. На Заходіком'юнітіветеранів
(родичівзагиблих)
надаютьНеклінічнідопомогу
і
підтримку,
тим,

хтопереживаєаналогічнийдосвід. Підтримка заснована на власномудосвіді і
навчанні.
3. Презентуватихаб в ФБ - створитисторінку, на якійтранслюватиінформацію
про значущі для ЦА події.

Етапиреалізації

Створення сайту 1.
2.
3.
4.

Описзаходів для
здійсненняетапу

Розробкаструктури сайту
Розробка дизайну
Програмування
Наповнення контентом

Строк
реалізаціїетапу

1.квітень 2018
2. травень 2018
3. серпень 2018
4. вересень 2018

Створення
1. Юридичний блок
контенту сайту 2. Психологічний блок
3. Програми для ветеранів
та їхсімей, сімейзагиблих
4. Реальніісторії

1.
2.
3.
4.

Створення ФБсторінкихабу

Вересень 2018

Презентаціяхабу
на пресконференції для
ЗМІ

Відповідальнийвиконавець
(прізвище та ініціали, посада)
Кочура В.В.

Брехаря С.Г.
квітень 2018
травень 2018
травень 2018
вересень 2018

Синюшко М.Л.

1. Анонс прес1. Жовтень 2018 Кочура В.В.
конференції (до
2. Жовтень 2018
Брехаря С.Г.
списку
розсилкивключені ТВСинюшко М.Л.
канали, преса,
інтернет-видання).
2. Проведенняпресконференції в ІА УНІАН

Кошторис
№

Статтявитрат

Розрахуноквитрат

1

2

3

1. Створення сайта 1. Розробкаструк
тури сайту
2. Дизайн і
програмування
сайту
3. Наповнення
контентом
4. Хостінг сайту
(ціна за рік)
2. Створення
контенту сайта

Сума коштів,
Сума Власнийвне Загальна
коштів з сокорганіза сума коштів
очікувана з
бюджету м.Києва, іншихд
ції, грн.
на
грн.
жерел,
реалізацію
грн.
проекту, грн.
4
1.
2.
3.
4.

5

6

7
78 500 грн.

5000 грн.
60 000 грн.
10 000 грн.
3500 грн.

Збір і
70000 грн.
обробкаінформації

70 000 грн.

3.

Створення і
ведення ФБсторінки ресурсу

20 000 грн.

20 000 грн.

4.

Презентація
Орендаприміщення 10 000 грн.
ресурсу на прес- , пряма трансляція,
конференції в
анонс, публікація
інформційнійаге за
результатами
нції УНІАН
події

10 000 грн.

5.

Інше

6.

Орендаприміще
Оренда,
12 000 грн.
ння
комунальніпослуги

Канцелярія, друк і 5000 грн.
т.п.

5 000 грн.

5 000 грн.

12 000 грн.

12 000 грн.

Обґрунтуваннякількостіпослуг та товарів (в тому числі й тих, щобудутьзалучені з
іншихджерелабо за рахуноквласноговнескуорганізації) з урахуваннямдіючихцін та
тарифів:
1. Ціна
за
ідею
та
їїреалізаціювказананижчеринкової.
Лише
створенняюзабельного
сайта
на
оригінальнійплатформістартуєвідеквіваленту 2 500$.
2. Створення
контенту
сайта
передбачаєконсультації
з
юристами,
донорськимиорганізаціями, безпосередньо з ветеранами, плюс якісну роботу

журналістів. Контент має бути максимально просто викладений, ізвиходом на
практику.
3. Робота СММ-менеджера оцінюєтьсявід 5 тисяч на місяць.
4. Офіційнірозцінкиагенції.
5. Орендаприміщення за адресоюРосійська 30, вартістькомунальнихпослугв
середньому1500 на місяць.

Керівникінститутугромадянськогосуспільства ___________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.
_____ ___________ 20_ року
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Загальними зборами учасників
Благодійгої організації
"Благодійний фонд
"Благочестя та Відродження"
Протокол №12/09-17 від “12”
вересня 2017 року
Голова правління
Кочура В.В._________________

СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

" Благодійний фонд "Благочестя та
Відродження "
Код ЄДРПОУ:

39398630

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ — 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БЛАГОЧЕСТЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ»,
далі в тексті – Фонд є організацією, яка об'єднує на добровільній основі юридичні особи і
громадян України та зарубіжних країн, які досягли 18 років, для виконання завдань,
передбачених цим Статутом.
У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством
1.4.
України та тих країн, на територію яких поширюється діяльність Фонду, та цим Статутом.
1.5.
Благодійна діяльність Фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з
органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки та
здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів, рівноправності його
учасників, гласності, добровільості та самоврядування.
1.6.
Фонд існує за рахунок добровільних надходжень від громадян, підприємств, організацій,
в тому числі зарубіжних та міжнародних, а також усіх, не заборонених законом, видів
господарської діяльності, яка спрямована на виконання статутних завдань.
1.7.
Фонд має право вступати в безпосереднє співробітництво з національними, зарубіжними
та міжнародними благодійними організаціями.
1.8.
Метою фонду не є одержання і розподіл прибутку серед засновників, учасників органів
управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду.
1.9.
Фонд має право на договірній (контрактній) основі використовувати працю громадян,
забезпечувати її оплату та надавати інші соціально-економічні гарантії працівникам згідно
чинного законодавства.
1.10. Діяльність Фонду поширюється на територію України та зарубіжних країн.
1.11. Повне найменування Фонду:
українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«БЛАГОЧЕСТЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ».
російською мовою: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БЛАГОЧЕСТИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ».
1.12. Скорочене найменування Фонду:
українською мовою: БО «БФ «БЛАГОЧЕСТЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ».
російською мовою: БО «БФ «БЛАГОЧЕСТИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ».
1.13.

Місцезнаходження Фонду: 02121, м. Київ, вул. Вербицького, 16, кв. 1.
2. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.
Цілями благодійного фонду є об’єднання зусиль фізичних та юридичних осіб різних форм
власності для здійснення благодійної діяльності, направленої на забезпечення стабільного
розвитку суспільства та окремих категорій осіб.
2.2.
Предметом діяльності Фонду є безкорисна багатопланова діяльність, спрямована на
створення умов і об'єднання зусиль зацікавлених юридичних і фізичних осіб для співробітництва
по наданню освітянської, консультаційної, соціальної, оздоровчої, матеріальної і фінансової
допомоги набувачам благодійної допомоги.
2.3.
Для досягнення поставленої мети Благодійний фонд у порядку, встановленому чинним
законодавством, здійснює діяльність у наступних сферах:
2.3.1. Освіта
просвітницька діяльність в суспільстві, направлена на формування позитивного
суспільного відношення до потреб навчальних закладів у забезпеченні необхідними ресурсами
для якісного навчання дітей та підлітків, молоді, їх творчого, культурного та духовного розвитку,
активного та оздоровчого відпочинку;
просвітницька діяльність в суспільстві, направлена на формування позитивного
суспільного відношення до участі молоді у різноманітних районних, міських, всеукраїнських,
міжнародних фестивалях, благодійних акціях, спортивних та масових заходах;

психологічна, інформаційна, соціальна та правова допомога молоді, в тому числі й тим,
які стоять перед вибором навчальної програми, вибором навчального закладу, вибором напрямку
творчого та фізичного розвитку дитини;
створення та підтримка закладів, що опікуються розвитком та формуванням творчої
особистості;
адресна матеріальна допомога загальноосвітнім школам, позашкільним закладам на
придбання підручників, виконання ремонтних робіт, проведення культурно-масових заходів,
участь у творчих конкурсах та спортивних змаганнях;
сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та
міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціального та матеріального становища
навчальних закладів;
сприяння створенню та всебічному розвитку учбової, виробничої, культурно-спортивної,
побутової, оздоровчої бази навчально-виховних закладів.
2.3.2. Охорона здоров’я
сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму,
пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та
здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, самотніми, людьми похилого віку та
іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної
підтримки та піклування.
2.3.3. Екологія, охорона довкілля та захист тварин.
2.3.4. Запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків.
надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних,
техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а
також жертвам репресій, біженцям, особам які перебувають у складних життєвих обставинах.
2.3.5. Опіка і піклування, законне представництво та правова допомога.
представлення і захист законних інтересів навчально-виховних закладів, а також інтересів
їх членів та осіб, в державних та громадських органах.
2.3.6. Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності.
2.3.7. Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини
сприяння доступові молоді до надбань культури, культурних цінностей та художньої
творчості;
проведення у благодійних цілях концертів, спектаклів, фестивалів, ярмарків та інших
культурно-масових заходів;
адресна матеріальна допомога закладам дитячої творчості у організації та проведенні
конкурсів та фестивалів, придбанні костюмів, виконанні ремонтних робіт, господарській
діяльності;
пошук, підбір і розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню умов для їх
навчання та розкриття творчих здібностей;
надання допомоги талановитій творчій молоді.
2.3.8. Наука і наукові дослідження.
2.3.9. Спорт і фізична культура
сприяння створенню та розвитку системи закладів масової фізичної культури для молоді.
2.3.10. Права людини і громадянина та основоположні свободи.
сприяння розвитку громадянських прав та свобод.
2.3.11. Розвиток територіальних громад.
2.3.12. Розвиток міжнародної співпраці України.
співробітництво та обмін досвідом з громадськими, благодійними організаціями та
фондами інших держав, а також з іншими міжнародними організаціями на території України.
Обмін досвідом, пошук спонсорів, проведення самостійних благодійних заходів;
співпраця з метою досягнення поставлених цілей з владними структурами, громадськими
організаціями, установами, підприємствами, фондами та фізичними особами як в Україні, так і за
її межами на прямих договірних засадах та в рамках спільних підприємств.
2.3.13. Сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм,
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

2.4.
Відповідно до мети своєї діяльності Фонд акумулює кошти для здійснення своїх програм,
надає матеріальну та грошову допомогу громадянам і юридичним особам – набувачам
благодійної допомоги, фінансує та впроваджує практичне здійснення програм, спрямованих на
поліпшення економічного та соціального розвитку суспільства.
У випадках, передбачених законодавством, Фонд отримує ліцензії на зайняття певними
2.5.
видами діяльності.
2.6.
Для досягнення поставлених цілей Фонд здійснює такі види діяльності:
безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне
відступлення бенефіціарам майнових прав;
безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і
майнові права;
безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну
діяльність;
публічний збір благодійних пожертв;
управління благодійними ендавментами;
виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної
діяльності;
проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних
заходів, не заборонених законом.
збір благодійних пожертвувань від фізичних і юридичних осіб України та іноземних
держав;
надання матеріальної та іншої допомоги неповнолітнім, які залишилися без піклування
батьків, а також пенсіонерам, вимушеним переселенцям, бездомним та іншим категоріям
соціально незахищених осіб, незалежно від іх національності, громадянства та віросповідання;
сприяння у забезпеченні робочими місцями біженців, вимушених переселенців та інших
категорій соціально незахищених працездатних громадян;
надання матеріальної допомоги юридичним особами – набувачам благодійної допомоги
з метою підвищення іх розвитку та діяльності в економічній і соціальній сферах;
сприяння підготовці та перепідготовці кадрів;
участь в організації навчання талановитої молоді, заснування та виплата стипендій Фонду
обдарованим учням та студентам, допомога в їх стажуванні у провідних центрах науки та
культури;
участь у фінансуванні наукових досліджень молодих вчених;
участь у здійсненні культурно-просвітницької діяльності, участь в організації та
проведенні фестивалів, концертів, виставок, конференцій тощо;
сприяння розвитку різних галузей медицини, зокрема стоматології;
здійснення некомерційної господарської діяльності з метою використання одержаних
доходів для благодійних цілей і вирішення завдань відповідно до цього Статуту;
участь у створенні господарських товариств, підприємств та організацій, а також засобів
масової інформації;
співпраця з іншими благодійними фондами, творчими спілками, національнокультурними товариствами, молодіжними і дитячими організаціями, іншими громадськими
організаціями, що діють у сфері благодійництва;
заснування та присудження почесних премій Фонду;
здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.
2.7.
Права Фонду.
Для виконання статутних завдань Фонд, в установленому чинним законодавством порядку, має
право:
самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам,
використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію
благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній
основі і сприяють виконанню статутних завдань;

обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних
країн;
організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб,
іноземних держав та міжнародних організацій;
постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;
відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
утворювати громадські приймальні для надання правової допомоги;
засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою
діяльністю;
бути учасником інших благодійних організацій;
мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним
законодавством України;
популяризувати своє ім'я (назву), символіку;
вносити пропозиції і порушувати клопотання перед органами державної влади і місцевого
самоврядування, а також іншими особами стосовно виконання мети і статутних завдань Фонду;
брати участь у розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу
регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань
Фонду;
представляти інтереси та захищати права учасників Фонду;
встановлювати і розвивати гуманітарні і професійні зв’язки в Україні та інших країнах,
обмінюватися інформацією, волонтерами і спеціалістами з відповідними організаціями України
та іноземних держав;
самостійно затверджувати і виконувати благодійні програми, в тому числі на підставі
пожертвувань та угод про благодійну допомогу;
поширювати інформацію про діяльність Фонду, пропагувати свої ідеї, мету і завдання;
укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з
органами державного управління та місцевого самоврядування, іншими юридичними особами,
громадянами та об’єднаннями громадян;
сприяти проведенню та брати участь у міжнародних, національних і місцевих
конференціях, семінарах та інших освітніх, наукових і просвітніх заходах з питань, пов’язаних із
метою Фонду;
бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;
організовувати конкурси, благодійні фестивалі, концерти, аукціони, ярмарки та інші
благодійні заходи у встановленому законодавством порядку;
встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги в здійсненні
статутних завдань Фонду;
створювати і підтримувати електронні інформаційні ресурси в мережі Інтернет, які
освітлюють діяльність Фонду;
мати інші права згідно із законодавством України.
2.8. Фонд зобов'язаний забезпечувати виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх
звітів, документів про господарську та фінансову діяльність учасникам Фонду.
Основні форми благодійної діяльності Фонду.
2.9.
2.9.1. Фонд здійснює свою благодійну діяльність у таких основних формах:
одноразова фінансова, матеріальна та інша допомога;
систематична фінансова, матеріальна та інша допомога;
фінансування конкретних цільових програм;
допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
дозвіл на використання своєї назви, емблеми, символів;
подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передача результатів
особистої творчої діяльності;
прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів
благодійництва;
благодійні гранти;
інші заходи, не заборонені законом.

2.10.
Благодійна пожертва. Благодійний грант
2.10.1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого
майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених
цілей благодійної діяльності.
2.10.2. Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має
бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником.
Суми валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося
протягом строку, визначеного благодійником, підлягають поверненню благодійнику як
поворотна фінансова допомога.
2.10.3. Благодійна пожертва може надаватися набувачам, визначеним на конкурсних засадах
благодійником або уповноваженими ним особами. Умовами конкурсу можуть визначатися дії,
які бенефіціар має виконати на користь третіх осіб, крім тих, які пов’язані з благодійником.
2.10.4 Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою
благодійника
або його правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених
законом або правочином благодійника.
2.10.5. Благодійники або їх правонаступники мають право у встановленому цим Законом
порядку змінити бенефіціарів благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку
використання такої пожертви або її частини.
2.10.6. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг
(виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається
після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ
3.1.
Фонд є юридичною особою. Права юридичної особи Фонд набуває з моменту її державної
реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку та штампи, власну
символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструється у
встановленому, чинним законодавством, порядку.
3.2.
Для здійснення своїх статутних завдань Фонд в установленому порядку має право:
а) самостійно вирішувати питання щодо надання благодійної допомоги, використовувати за
призначенням цільові пожертви, що надаються благодійниками на реалізацію благодійницьких
програм, відповідно до умов надання цих пожертв;
б) створювати у відповідності із законодавством України та інших країн свої відділення, філії та
представництва на території України та цих країн;
в) входити до складу союзів, спілок, асоціацій та інших об'єднань, що створюються на
добровільних засадах і сприяють виконанню статутних завдань Фонду;
г) здійснювати обмін інформацією і спеціалістами з відповідними структурами зарубіжних
країн;
д) проводити благодійні масові заходи, лотереї, аукціони;
е) організовувати збір благодійних пожертв та внесків від фізичних та юридичних осіб,
іноземних держав та міжнародних організацій;
є) самостійно визначати форму, обсяги, об'єкти та суб'єкти благодійницької допомоги;
ж) відкривати рахунки в установах банків;
з) засновувати засоби масової інформації, підприємства й організації;
і) бути учасником інших благодійницьких організацій;
ї) мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним
законодавством України, та популяризувати свою назву й символіку;
й) набувати майнові та немайнові права, бути позивачем, відповідачем чи третьою особою в суді
(арбітражному та третейському суді), мати інші права згідно з чинним законодавством України;
к) ідейно, організаційно та матеріально підгримувати інші благодійні організації, надавати
допомогу в їх створенні.
3.3.
З метою виконання своїх статутних завдань і поставленої мети, Фонд може створювати
госпрозрахункові підприємства, установи й організації зі статусом юридичної особи, в порядку,
встановленому чинним законодавством.

Створені Фондом підприємства, установи та організації підлягають державній реєстрації, ведуть
оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної
податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених
законодавством.
Учасники фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду, а він не відповідає за
3.4.
зобов'язаннями своїх учасників.
3.5.
Фонд веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в
органах державної податкової інспекції відповідно до чинного законодавства України.
3.6.
Фонд користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.
Філії, відділення та представництва Фонду як на території України, так і за її межами
3.7.
повинні легалізувати свою діяльність у відповідності з вимогами законодавства країни свого
розташування і здійснювати свою діяльність відповідно до Положень, які затверджуються
Правлінням Фонду.
3.8.
Відділення, створені на території України є юридичними особами та реєструються
відповідно до вимог чинного законодавства. Відділення діють на підставі своїх положень які
приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Правлінням Фонду. Положення не
повинно суперечити Статуту Фонду.
3.9.
Філії та представництва Фонду здійснюють свою діяльність без створення юридичної
особи.
4. МАЙНО ТА КОШТИ ФОНДУ
4.1.
Фонд може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її
статутної діяльності.

4.2. Фонд набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Фонду або
державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами,
підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за
рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
4.3. Майно Фонду складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків
членів Фонду, інших джерел, не заборонених законом.
4.4. Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між їх засновниками або членами,
посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого
засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці
та відрахувань на соціальні заходи).
4.5. Фонд має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на
користь Організації в грошовій або іншій формі.
4.6. Фонд несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві
власності майном. Члени Фонду не несуть відповідальності за зобов’язаннями Фонду.
4.7. Фонд зобов’язаний вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність,
зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і
платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
4.8. Державний контроль за діяльністю Фонду здійснюється державними органами у
порядку, передбаченому законодавством України.

4.9. У разі припинення Фонд його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами
Фонду, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного
виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює
діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації благодійного
об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
4.10. Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на
утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її
установчими документами.
4.11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед
засновників (учасників), членів Фонду, працівників (крім оплати їх праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
5. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ФОНДУ
5.1.
Засновники Фонду або уповноважені ними особи приймають рішення про його
утворення, затверджують установчі документи та склад органів управління та приймають інші
рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією Фонду.
5.2.
Засновниками Фонду на момент його створення є:

Кочура Володимир Володимирович, паспорт серія: СК № 545963, виданий 23 квітня
1997 року Миронівським РВ ГУ МВС України в Київській обл., що зареєстрований за адресою:
Україна, м. Миронівка, вул. Леніна, буд. 66, кв. 11, реєстраційний номер облікової картки
платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків:
2626103331
5.3.
Крім засновників учасниками Фонду є інші фізичні та юридичні особи, що вступили до
Фонду в установленому цим Статутом порядку.
5.4.
Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, громадяни іноземних держав, особи
без громадянства, які досягли 18 років, а також учасниками – юридичні особи, 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.
5.5.
Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і
комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть
бути засновниками та учасниками Фонду.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ
6.1.
Засновники та учасники Фонду мають рівні права. Учасники Фонду – юридичні особи –
діють через своїх повноважних представників.
6.2.
Учасники Фонду в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, мають
право:
6.2.1. брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення,
голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності;
6.2.2. обирати і бути обраними до керівних органів Фонду, брати участь в їх роботі, в інших
структурних осередках та в заходах, що проводяться Фондом;
6.2.3. вносити пропозиції на розгляд вищого органу та інших органів Фонду;
6.2.4. отримувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності Фонду, стану майна, доходів
та витрат;
6.2.5. добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви, поданої до Загальних зборів.
6.2.6. брати участь у діяльності інших добровільних об'єднань без згоди Фонду.

Учасники (учасники) Фонду користуються іншими правами, передбаченими законодавством та
внутрішніми документами Фонду.
6.3.
Учасники Фонду зобов'язані:
6.3.1. дотримуватись цього Статуту і виконувати рішення Загальних зборів учасників Фонду;
6.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Фондом, в тому числі пов'язані з майновою участю;
6.3.3. не допускати дій, які наносять Фонду моральну та матеріальну шкоду;
6.3.4. подавати допомогу у пропагуванні і досягненні його цілей і завдань;
6.3.5. нести інші обов'язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми
документами Фонду.
6.3.6. сплачувати вступні та членські внески;
6.3.7. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Фонду.
6.4.
Розміри вступних та членських внесків, порядок їх сплати визначається Положенням про
порядок сплати вступних та членських внесків, що затверджується Правлінням.
7. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ВИБУТТЯ ІЗ ФОНДУ
7.1.
Учасники вступають та вибувають з Фонду шляхом подачі заяви чи рішення колективу
установи, підприємства, організації про вступ чи вихід з Фонду на розгляд виконавчого органу
Фонду. Заява має бути розглянута місячний термін.
7.2.
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 виконавчим органом Фонду.
7.3.
Учасник Фонду, який порушує статутні вимоги, перешкоджає своїми діями виконанню
Фондом статутних завдань, може бути виключений зі складу учасників Фонду за мотивованим
рішенням Виконавчого органу Фонду, що затверджується Загальними зборами з обов'язковим
письмовим повідомленням цього учасника Фонду. При прийнятті цього рішення Загальними
зборами учасників Фонду такий учасник у голосуванні участі не бере.
8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
8.1.
Органами управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду, виконавчий орган і
Наглядова рада.
8.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників.
8.3. Органами управління благодійних установ є Виконавчий орган і Наглядова рада.
9.ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
9.1.
Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду (далі по тексту –
Збори Учасників), які складаються з учасників Фонду або уповноважених представників
таких Учасників.
9.2. Збори Учасників правомочні приймати рішення з усіх питань діяльності Фонду.
9.3.
Збори Учасників скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Час, місце
проведення Зборів Учасників встановлюється Виконавчим органом Фонду.
9.4.
Порядок денний Зборів Учасників визначається в рішенні Правління Фонду про
скликання Зборів Учасників.
9.5.
Позачергове скликання Зборів Учасників для вирішення термінових питань можливе або
за рішенням виконавчого органу за своєю ініціативою, або не менш як 1/3 учасників Фонду. У
пропозиції повинен бути чітко визначений порядок денний позачергових Зборів Учасників.
Позачергові Збори Учасників може бути скликана в будь-який час.
9.6.
Про час та місце проведення Зборів Учасників учасники Фонду мають бути повідомлені в
письмовій формі виконавчим органом не пізніше, ніж за 14 днів до їх проведення.

9.7.
Збори Учасників Фонду є правомочними в разі присутності на них не менш як 2/3 від
загальної кількості учасників Фонду. Кожен учасник Фонду має один голос.
9.8.
До компетенції Загальниї зборів учасників Фонду належать такі питання:
9.8.1 визначення основних напрямків діяльності Фонду, затвердження благодійних програм, які
є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають
статутним цілям Фонду, та планів, звітів про їх виконання;
9.8.2. затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього;
9.8.3. призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень
(відкликання) членів виконавчого органу та Наглядової Ради;
9.8.4. затвердження Положення про Наглядову Раду;
9.8.5. затвердження керівників відділень та координаторів представництв Фонду;
9.8.6. заслуховування, обговорення і затвердження звітів виконавчого органу;
9.8.7. заслуховування, обговорення і затвердження звітів та висновків Наглядової Ради щодо
контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду;
9.8.8. прийняття рішення про реорганізацію та припинення діяльності (ліквідацію) Фонду,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
9.8.9. реалізація права власності на кошти та майно Фонду;
9.8.10. затвердження рішення виконавчого органу Фонду про виключення з учасників Фонду;
9.8.11. затвердження зразків печатки, символіки та атрибутики Фонду;
9.8.12. інші питання статутної діяльності Фонду.
9.8.13. Збори Учасників вправі в установленому порядку приймати рішення про передачу
частини своїх повноважень іншому органу або посадовій особі. Повноваження, передбачені
п.п.7.8.2- 7.8.5, п.п.7.8.8-7.8.9. належать до виключної компетенції Зборів Учасників і не можуть
бути передані іншим органам Фонду.
9.8.
Засідіння Зборів Учасників протоколюються. Всі рішення приймаються шляхом
голосування простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх, за винятком питань
обумовлених у п.п.7.8.3. та 7.8.8. Рішення з цих питань вважаються прийнятими лише тоді, коли
за них проголосувало не менше 2/3 присутніх учасників Фонду.
10. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ФОНДУ
10.1. Виконавчим органом Фонду, що здійснює керівництво поточною діяльністю є
Правління. У разі відсутності Правління Фонду його функції здійснює Президент Фонду.
10.2. Правління вирішує усі питання діяльності Фонду, крім тих, які віднесено до компетенції
Зборів Учасників.
10.3. Правління обирається Загальними зборами учасників Фонду терміном на 5 років з числа
учасників Фонду.
10.4. Правління самостійно призначає своїх заступників з правом або без права першого
підпису банківських та інших фінансових документів, у тому числі договорів, а також
документів пов’язаних з використанням матеріальних цінностей Фонду.
10.4. До компетенції Правління відносяться такі питання:
10.4.1. визначення часу, місця та порядку денного Загальних зборів учасників Фонду;
10.4.2. виконання рішень Загальних зборів учасників Фонду, що належать до його компетенції;
10.4.3. здійснення загального керівництва діяльністю Фонду в період між проведенням
Загальних зборів учасників Фонду;
10.4.4. позачергове скликання Загальних зборів учасників Фонду або за своєю ініціативою, або
на вимогу Наглядової Ради, або не менше, ніж 1/3 від загальної кількості учасників Фонду;
10.4.5. призначення координаторів представництв Фонду з подальшим затвердженням їх на
Загальних зборах учасників; підтвердження про створення відділень Фонду, затвердження
Положення про них;
10.4.6. заслуховування та затвердження звітів керівників відділень, координаторів представництв
Фонду;
10.4.7. визначення пріоритетності проектів і програм Фонду;
10.4.8. здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;

10.4.9. прийняття рішень про створення та припинення діяльності філій, відділень та
представництв, затвердження Положень про них.
10.4.10. встановлення видів, розмірів і напрямків використання засобів і майна Фонду;
10.4.11. прийняття до учасників Фонду;
10.4.12. визначення розміру вступного внеску;
10.4.13. фінансування поточної діяльності Фонду;
10.4.14. надання Наглядовій Раді за її вимогою необхідної інформації про діяльність Фонду;
10.4.15. внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту та інших установчих
документів Фонду;
10.4.16. здійснення інших функцій, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів
учасників Фонду.
10.5. Усі рішення Правління приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів і
засідання Правління оформляються у вигляді протоколів.
10.6. Президент є вищою посадовою особою Фонду, обирається Загальними зборами учасників
Фонду, якщо за це проголосувало щонайменше 2/3 учасників від загальної кількості присутніх,
підзвітний Загальним зборам учасників Фонду і несе відповідальність перед нею за виконання
покладених на нього функцій.
Президент без довіреності діє від імені Фонду, представляє Фонд у відносинах з юридичними та
фізичними особами, в тому числі з органами державної влади та місцевого самоврядування.
Президент може приймати рішення з усіх питань, які не віднесені до компетенції Зборів
Учасників.
10.7. До компетенції Президента Фонду належать такі питання:
10.7.1. представництво Фонду у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями як в
Україні, так і за кордоном;
10.7.2. укладення без доручення угод та здійснення інших юридичних актів від імені Фонду;
10.7.3. затвердження балансів, річних звітів, кошторисів доходів і видатків, планів діяльності та
інших документів Фонду;
10.7.4. право підпису фінансових документів, як першої особи Фонду; відкриття рахунків у
банківських установах;
10.7.5. внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;
10.7.6. затвердження поданого Дирекцією кошторису витрат на діяльність Фонду відповідно до
п.4.5. цього Статуту.
10.8. Для забезпечення поточної діяльності благодійної організації призначається,
адміністративно-виконавчий орган – Дирекція на чолі з директором. Дирекція діє на підставі
Положення про Дирекцію, яке затверджують Загальні Збори. Директор в межах наданих йому
Загальними Зборами повноважень:

здійснює оперативне керівництво роботою Фонду;

організовує роботу персоналу Фонду;

приймає на роботу і звільняє штатних працівників Виконавчої дирекції Фонду;

здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Правління.
11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді, а також контроль за виконанням
Статуту, рішень Загальних зборів учасників Фонду, дотриманням статутних положень
посадовими особами Фонду, його структурних підрозділів, фінансово-господарською
діяльністю Фонду здійснюється Наглядовою Радою, яка обирається Загальними зборами
учасників і їм підзвітна.
11.2. Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути члени виконавчого
органу.
11.3. Порядок утворення, діяльності Наглядової Ради та її кількісний склад визначаються
Положенням про Наглядову Раду, яке затверджується Загальними зборами учасників Фонду.

11.4. У разі якщо Фонд має не більше десяти учасників, наглядова рада може не
створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними
зборами учасників Фонду.
11.5. Перевірки проводяться Наглядовою Радою за дорученням Загальних зборів учасників
Фонду або з її власної ініціативи.
11.6. На вимогу Наглядової Ради їй повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або
інші документи і особисті пояснення службових осіб Фонду.
11.7. Наглядова Рада доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним
зборам учасників Фонду.
11.8. Члени Наглядової Ради вправі брати участь у засіданнях Загальних зборів учасників
Фонду з правом дорадчого голосу.
11.9. Наглядова Рада може вимагати позачергового скликання Загальних зборів учасників
Фонду у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Фонду або виявлення зловживань
службовими посадовими особами Фонду.
11.10. Наглядова рада затверджує благодійні програми благодійної організації і контролює
відповідність діяльності та використання активів благодійної організації її установчим
документам.
11.11. Наглядова рада Фонду має право зупинити повноваження будь-якого члена
виконавчого органу до прийняття рішення Загальними зборами учасників Фонду.
12. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ
12.1. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та
благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.
12.2. Фонд здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік
і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.
12.3. Фонд забезпечує виконання вимог статей 14, 22 та 24 Закону України «Про
благодійництво та благодійні організації» в тому числі вільний доступ до своїх звітів документів
про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники Фонду не мають права
отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку з своїм становищем у Фонді, крім
тих, що передбачені Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».
13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
13.1. Припинення діяльності Фонду може бути здійснено шляхом передачі свого майна, прав та
обов’язків правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації
(саморозпуску, примусового розпуску).
13.2. Передача правонаступникам здійснюється на підставі рішення Загальних зборів
Учасників, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на Загальних зборах учасників
Фонду. При ухваленні рішення про реорганізацію вирішується питання про правонаступників
Фонду. Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання
прибутку та здійснення підприємницької діяльності.
13.3. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення Зборів Учасників, якщо за нього
проголосувало не менш 2/3 присутніх на зборах учасників Фонду, або на підставі рішення суду у
випадках, передбачених чинним законодавством.
13.4. Ліквідацію Фонду провадить ліквідаційна комісія, яка призначається Зборами, а у
випадках припинення діяльності Фонду за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається
відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію Фонду.
13.5. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню
Фондом, яка контролює отримання коштів від дебіторів для покриття боргів та розпродаж майна
Фонду.
13.6. Термін заявлення кредиторами вимог до Фонду становить два місяці з дня публікації
повідомлення про припинення Фонду

13.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Фонду, виявляє його дебіторів та кредиторів.
Майно та інші активи Фонду оцінюються з врахуванням зношення та амортизації.
13.8. Після припинення діяльності Фонду одержане у тимчасове користування або оренду
майно повертається власникам.
13.9. Доходи або майно Фонду як неприбуткової організації не підлягають розподілу між його
Учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого Учасника Фонду,
його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
13.10. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на розгляд Зборам
Учасників або органу, що призначив ліквідацію. Згідно із законодавством України до передання
ліквідаційного балансу на розгляд Зборів Учасників або суду, він повинен бути перевірений
незалежним аудитором або аудиторською фірмою, призначеною ліквідаційною комісією.
13.11. Ліквідаційна комісія подає уповноваженим органам України всі необхідні документи, що
стосуються ліквідації Фонду. Ліквідація Фонду вважається завершеною, а Фонд таким, що
припинив свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.
13.12. Активи, що залишаються під час ліквідації Фонду після задоволення вимог кредиторів,
мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому
установчими документами, або за рішенням суду.
13.13. У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних
організацій, зазначених у п. 11.12, активи фонду, що ліквідується, спрямовуються до Державного
бюджету України.
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
ДО СТАТУТУ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
14.1. Зміни та/або доповнення до Статуту Фонду розглядаються на засіданнях Загальних зборів
учасників Фонду і затверджуються трьома четвертими голосів.
14.2. Внесення змін до Статуту Фонду оформляється викладенням Статуту Фонду у новій
редакції.
15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
15.1. Даний Статут вступає в дію з дня його державної реєстрації.
15.2. Питання щодо діяльності Фонду, невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до
положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Фонду.
16. ПІДПИСИ

Кочура В.В.

___________________

