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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Благодійна організація «Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. 

Б.Грінченка» (надалі-Фонд) є благодійною організацією, яка створена та діє на 

підставі Статуту для досягнення цілей благодійної діяльності. 

1.2. Повне офіційне найменування Фонду: Благодійна організація «Благодійний 

фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка». 

1.3. Фонд діє на засадах добровільності, рівноправності його учасників, 

самоврядування, законності та гласності. 

1.4. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України 

«Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншими чинними нормативно-

правовими актами України та цим Статутом. 

1.5. Фонд є юридичною особою приватного права, правосуб’єктність якої виникає з 

моменту державної реєстрації та передбачає наявність права і обов’язків, визначених 

законодавством України та цим Статутом. 

1.6. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, штамп, бланки зі 

своїм найменуванням, символіку та інші атрибути юридичної особи. 

1.7. Юридична адреса фонду: 02152, м. Київ, вул. Тичини, 17. 

1.8. Організаційно-правова форма – благодійний фонд. 

 

2. МЕТА, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, СФЕРИ ТА ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ 

 

2.1. Основною метою діяльності Фонду є провадження благодійної  та меценатської 

діяльності. Метою фонду не може бути одержання та розподіл прибутку серед 

учасників (засновників), членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а 

також серед працівників Фонду.  

2.2. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння 

законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим 
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Статутом та чинним законодавством, а також розвиток і підтримка цих сфер у 

суспільних інтересах, зокрема: 

2.2.1. сприяння гармонійному фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку 

дітей та молоді України; 

2.2.2. сприяння розвитку освіти, науки, культури і мистецтва, спорту в Україні; 

2.2.3. впровадження та всебічна підтримка реалізації програм національного та 

міжнародного значення; 

2.2.4.  підтримка талановитих дітей та молоді; 

2.2.5. сприяння розвитку благодійної діяльності у суспільстві (розвиток культури 

благодійництва в Україні).  

2.3. Сферами благодійної діяльності Фонду є: 

2.3.1. освіта; 

2.3.2. охорона здоров’я; 

2.3.3. розвиток територіальних громад; 

2.3.4. культура та мистецтво; 

2.3.5. наука і наукові дослідження ; 

2.3.6. спорт і фізична культура; 

2.3.7. права людини і громадянина та основоположні свободи; 

2.3.8. опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 

2.3.9. розвиток міжнародної співпраці України. 

2.4. Фонд не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від 

імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації. Обмеження щодо 

політичних партій, кандидатів на виборні посади на державній або іншій публічній 

службі як суб’єктів благодійної діяльності визначаються законами України. 

2.5. Для досягнення цілей Фонд у порядку, встановленому чинним законодавством 

України, виконує такі завдання: 

Загальне: 

 взаємодія з органами державної влади і управління, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності, а також з іноземними та міжнародними організаціями; 
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 організація створення, виготовлення та розповсюдження, у тому числі -  через 

засоби масової інформації, агітаційних матеріалів, що пропагують здоровий 

спосіб життя, інформують населення про заходи та засоби профілактики проти 

хвороб, популяризують навчання та освітньо-науковий процес, вивчення 

іноземних мов, розкриття талантів, віри у себе, боротьби за мрії, спонукають до 

самовдосконалення та ін. 

Освіта та наука: 

 організація та фінансування благодійних заходів, конференцій, зустрічей, 

семінарів, обмінів, інших подібних видів співробітництва; 

 сприяння у розробці нових методик, технологій та їх впровадження у освітнє 

середовище; 

 надання допомоги  у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, 

інформаційної інфраструктури; 

 розвиток науки та сприяння науковим винаходам; 

 надання стипендій та грантів. 

Спорт та активний спосіб життя: 

 пропагування здорового способу життя; 

 створення методичних посібників, брошур, відеороликів, веб-сторінок, 

проведення рекламних (соціальна реклама) кампаній, участь у заходах, 

присвячених популяризації  здорового способу життя та мислення; 

 розвиток та популяризація фізичної культури; 

 сприяння популяризації спортивно-оздоровчих послуг населенню; 

 надання спортивного інвентарю; 

 надання бенефіціарам методології та нових знань у сферах, визначених цим 

Статутом, проведення семінарів та презентацій, проведення навчання 

спортивним вправам, заохочення в досягненні спортивних результатів; 

 відновлення спортивної та наукової матеріальної бази в спортивних осередках, 

підтримка та розвиток існуючих спортивних осередків; 

 збереження навколишнього середовища; 
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 пропагування екологічного способу життя; 

 проведення проектів міжнародного і національного значення, які сприяють 

обізнаності щодо проблем навколишнього середовища та сприяють пошуку 

шляхів вирішення екологічних проблем. 

Культура: 

 організація та проведення проектів, конференцій, тренінгів, програм по обміну 

досвідом, які безпосередньо чи опосередковано стосуються теми культури, 

культурного просвітництва. 

 підтримка об’єктів культури. 

Медицина: 

 сприяння у закупівлі медичного обладнання для освітніх закладів та/або для 

освітян чи бенефіціарів, які пов’язані з освітою; 

 надання фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги на 

лікування важкохворих дітей, батьки яких працюють або довгий час працювали 

в освіті; 

 участь  у розробці та реалізації політики і програм, що спрямовані на боротьбу з 

наркоманією, СНІД, безпритульністю; 

 сприяння вдосконаленню системи профілактики та лікування наркоманії, СНІДу 

і інших видів соціальних хвороб, шляхом участі у наданні практичної, 

методичної, організаційної, фінансової і медичної допомоги суспільним і 

молодіжним організаціям, освітнім, медичним і оздоровчим установам. 

2.6. Фонд може спільно чи індивідуально здійснювати благодійну діяльність на 

підставі добровільного вибору одного  або кількох таких її видів: 

2.6.1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також 

безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав; 

2.6.2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав 

на майно і майнові права; 

2.6.3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; 

2.6.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів; 
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2.6.5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про 

благодійну діяльність ; 

2.6.6. публічний збір благодійних пожертв; 

2.6.7.  управління благодійними ендавментами; 

2.6.8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для 

благодійної діяльності; 

2.6.9. проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших 

благодійних заходів, не заборонених законом. 

2.7. Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та 

особливості регулювання певних видів благодійної діяльності. 

2.8. Відшкодування Фондом витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею 

майна і майнових прав, зазначених в п. 2.2 вище, визнається благодійною 

діяльністю. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ 

3.1. З метою здійснення благодійної діяльності Фонд має право: 

 самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, 

використовувати пожертви, гранти, інші внески, що подаються благодійниками 

на реалізацію благодійної програми згідно з умовами таких пожертв, грантів та 

інших внесків; 

 утворювати відповідно до законодавства України свої відокремлені підрозділи; 

 бути засновником та учасником інших благодійних організацій, спілок, 

асоціацій, інших добровільних об’єднань; 

 здійснювати спільну благодійну діяльність; 

 обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними фондами 

зарубіжних країн; 

 організовувати збір благодійних пожертв, грантів та внесків від фізичних та 

юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій; 

 визначати форми, об ’єкти, суб’єктів і обсяги благодійної допомоги; 

 відкривати рахунки ( у національній та іноземній валютах) в установах банків; 
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 популяризувати своє найменування (назву), символіку; 

 використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на 

реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування; 

 засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися 

видавничою діяльністю. 

 користуватися іншими правами,передбаченими чинним законодавством 

України. 

 мати інші права згідно з законодавством України. 

3.2. Обов’язки Фонду: 

3.2.1. Фонд забов’язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний 

доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.  

4. УЧАСНИКИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

4.1. Учасниками  Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних 

осіб публічного права, які підтримують мету і завдання Фонду, визнають цей 

Статут. 

4.2. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, громадяни інших держав 

та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку і є повністю дієздатними 

та які самостійно виявили бажання стати учасниками Фонду. 

4.3.  Учасниками Фонду можуть бути юридичні особи-резиденти та нерезиденти. 

4.4. Прийом в учасники Фонду здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я 

Президента Фонду та ухвали Правління про прийняття заявника. Рішення про 

прийом учасника Фонду приймає Президент Фонду. 

4.5. Для прийняття юридичної особи в учасники Фонду трудовий колектив, крім 

заяви, подає запротокольоване рішення керівного органу трудового колективу 

на ім’я Президента Фонду. Рішення про прийом юридичної особи в учасники  

Фонду приймає Президент Фонду. 

4.6. Розмір та порядок внесення вступних та членських внесків встановлюється і 

змінюється Правлінням фонду, яке має право зменшити їх розмір, або повністю 

звільнити від їх оплати. 
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4.7. Виключення з Фонду здійснюється за власним бажанням учасника на підставі 

письмової заяви, або за рішенням Правління у випадку порушення Статуту 

Фонду, морально-етичних норм, за допущення правопорушень, не сумісних з 

членством у Фонді.  

4.8. Члени Фонду мають право: 

•  брати участь у його діяльності безпосередньо, або шляхом внесення 

внесків, спрямованих на розвиток Фонду; 

•  виступати з ініціативою щодо планів подальшої роботи Фонду; 

•  обирати та бути обраними до органів Правління фонду. 

4.9. Члени Фонду зобов`язані: 

       •  виконувати вимоги цього Статуту; 

       •  всіляко сприяти досягненню Фондом його статутної мети; 

       •  надавати необхідну організаційну та матеріальну допомогу Фонду. 

5. Структура органів управління 

5.1. Фонд самостійно формує свої органи управління, якими є: 

 Загальні збори; 

 Правління; 

 Президент; 

 виконавчий директор (за необхідністю). 

5.2. Загальні збори є вищим органом управління Фонду. Загальні збори скликаються 

Правлінням Фонду не рідше одного разу на 3 роки. Позачергові збори можуть бути 

скликані Правлінням на вимогу двох третин членів Фонду або Президента Фонду. 

5.2.1. До виключної компетенції Ззагальних зборів належить: 

 затвердження Статуту Фонду, внесення змін та доповнень до нього; 

  затвердження основних напрямів роботи Фонду, благодійної програми; 

 обрання терміном на три роки та відкликання членів Правління; 

 затвердження звіту Президента Правління за звітний період; 

 прийняття рішення припинити діяльність Фонду. 
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5.2.2. Рішення Загальних зборів правомірне за умови наявності кворуму, тобто, якщо 

на зборах присутні більше половини учасників Фонду. Усі рішення приймаються 

шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 

більше половини присутніх учасників Фонду. 

5.3. Виконавчим  органом,  що  діє в період між загальними зборами, є  Правління 

Фонду, що обирається загальними зборами у кількості трьох осіб, строком на 3 роки, 

та: 

 керує поточними справами Фонду; 

 обирає Президента Фонду;  

 затверджує розмір вступних та членських внесків; 

 приймає в учасники Фонду й виключає з Фонду; 

 виносить на загальні збори пропозиції по внесенню змін та доповнень до 

Статуту; 

 затверджує реґламент роботи Фонду; 

 затверджує штатний апарат Фонду; 

 ініціює проведення позачергових Загальних  зборів і затверджує їх порядок 

дений; 

 засідання Правління відбувається за необхідності, але не рідше ніж раз на шість 

місяців. 

 засідання Правління правомочні приймати рішення, якщо в їх роботі приймають 

участь дві третини членів Правління. Рішення приймається простою більшістю 

голосів членів Правління. 

5.4. Для виконання поточної діяльності, спрямованої на реалізацію статутних завдань 

та рішень органів управління Фонду, Правління може створювати адміністративно-

виконавчий орган – Дирекцію на чолі з Президентом. 

5.5 Президент Фонду обирається Правлінням Фонду терміном на 3 роки. 

5.6 Президент:  

 здійснює загальне керівництво Фондом, головує на засіданнях Правління: 
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 представляє Фонд у державних і громадських організаціях, а також в 

підприємствах різних форм власності; 

 підписує угоди, видає довіреності та інші документи від імені Фонду; 

 розпоряджається коштами; 

 розпоряджається майном Фонду за згодою Правління; 

 укладає контракти від імені Фонду, приймає на роботу та звільняє з роботи 

штатних працівників Фонду; 

 має право підпису офіційних документів;  

 приймає рішення про відкриття банківських рахунків і є їх розпорядником. 

5.5. Контролюючі функції у Фонді виконують Загальні збори. 

5.3. Адміністративно-виконавчим органом Фонду є Дирекція, яка формується у разі 

потреби Президентом. До компетенції Дирекції входить виконання   поточної, 

адміністративної роботи у Фонді, рішень Загальних зборів, Правління, Президента. 

6. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ), ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ 

ФОНДУ. 

6.1. У власності Фонду може перебувати рухоме й нерухоме майно, кошти, а також 

інше майно, набуте на законних підставах. 

6.2. Фонд має право здійснювати щодо майна та коштів, які є у його власності, будь-

які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України. 

6.3. Майно та кошти Фонду складають: 

 внески засновників та інших благодійників; 

 благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні 

ґранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній 

формі; 

 надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних 

пожертвувань, благодійних масових заходів; 

 доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів; 

 інші джерела, не заборонені законодавством України. 
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6.4. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання статутних 

цілей і завдань. 

6.5. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, 

визначення умов оплати праці працівників штатного апарату Фонду, використання 

власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства. 

6.6. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків від 

кошторису цієї організації у поточному році. 

6.7. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської 

діяльності у розмірах та порядку передбачених чинним законодавством    України. 

6.8. Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються на 

благодійництво і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку 

передбачених чинним законодавством України. 

6.9. Фонд у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свою 

діяльність. 

6.10. Джерелом формування майна та коштів не можуть бути кредити. Майно та 

кошти Фонду не можуть бути предметом застави. 

6.11. Порядок використання майна та коштів встановлюється Правлінням Фонду. 

Майно та кошти Фонду використовуються на реалізацію статутних завдань, 

благодійних програм, адміністративно-господарські витрати. 

6.12. Фонд зареєстровано в порядку, визначеному законодавством, що регулює 

діяльність неприбуткових організацій та забороняє розподіл отриманих доходів 

(прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), 

членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЙОГО 

НОВОЇ РЕДАКЦІЇ 

7.1. Рішення про внесення змін до Статуту Фонду, а також прийняття його нової 

редакції ухвалюється Загальними зборами та вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше половини учасників Фонду. 




