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1. Загальні положення.

1.1. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.ЗАПОРІЖЖЯ ( далі -  
«Фонд»), створений для допомоги розвитку навчальним закладам 
Шевченківського району м.Запоріжжя діє відповідно до Конституції України, 
Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», чинного 
законодавства і даного Статуту.

1.2. Юридична адреса: вул. Чарівна 145А, м. Запоріжжя, Запорізька обл., Україна,
330071

1.3. Фонд має статус місцевої благодійної організації, її діяльність здійснюється на 
території м. Запоріжжя.

1.4. Діяльність фонду здійснюється на засадах спільності інтересів і рівності прав 
його членів, добровільності, самоврядування, законності і гласності.

1.5. Для виконання своїх статутних завдань Фонд здійснює громадську, 
благодійну, фінансову діяльність у порядку, передбаченому законодавством 
України.

1.6. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в національній 
та іноземній валюті в банках України, свою печатку, штамп та інші реквізити.

2. Мета і завдання Фонду.

2.1. Головною метою створення Фонду є здійснення благодійної діяльності в 
інтересах освітньої діяльності та розвитку навчально-матеріальної бази 
навчальних закладів Шевченківського району м.Запоріжжя

2.2. Для досягнення мети Фонд ставить перед собою наступні завдання:

-  сприяння розвитку науково-пошукової діяльності та багатосторонніх 
освітніх послуг;

-  надання допомоги талановитій, творчій молоді, призначення стипендій, 
матеріальної допомоги;

-  надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів інформаційної 
інфраструктури;

-  надання допомоги у створенні методично-наукової забезпеченості 
сучасними підручниками та посібниками, організація передплати 
періодичних освітніх, молодіжних та дитячих видань;

-  сприяння розвитку масової культури, спорту і туризму, пропагування 
здорового способу життя, участі у наданні медичної допомоги працівникам 
та учням гімназії;

-  надання допомоги учням з малозабезпечених сімей;
-  сприяння розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчально- 

виховному процесі закладів;
-  виділення коштів для фінансування освітніх програм, позакласних заходів;
-  забезпечення укріплення та розвитку матеріально-технічної бази закладів 

та установ освіти району;



-  матеріальне стимулювання творчо та ефективно працюючих 
педагогів,забезпечення обміну досвідом работи;

-  інші завдання, спрямовані на реалізацію мети Фонду.

3. Права та обов’язки Фонду.

3.1.3 метою здійснення благодійної діяльності Фонд 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;

-  Утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії, 
представництва;

-  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;

-  Засновувати засоби масової інформації, підприємств і організацій, 
займатися видавничою діяльністю;

-  Бути членом інших благодійних організацій;
-  Одержувати у разі необхідності ліцензії, патенти згідно чинного 

законодавства України;
-  Мати інші права згідно з законодавством України.

3.2.Фонд зобов’язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ
до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність згідно
законодавства України контролюючих та перевіряючи державних установ та
організацій.

3.3.Засновники та працівники фонду не мають права отримувати матеріальних 
переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем у Фонді, крім тих, 
що передбачені чинним законодавством.

4.Членство у Фонді

4.1.Членом Фонду може бути громадянин України, іноземець, особа без 
громадянства, незалежно від національності, віком від 18 років, а також
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юридичні особи незалежно від форм власності, які визнають Статут Фонду,
виконують основні завдання Фонду.

4.2.Прийом в Фонд здійснюється Правлінням, на підставі письмової або усної
заяви вступаючого.

4.3.Члени Фонду мають право:
-  обирати і бути обраними в керівні органи Фонду, брати участь у визначенні 

основних напрямків діяльності Фонду, роботі її комісій, робочих груп, 
брати участь у розробці та реалізації її політики;

-  обговорювати будь-які питання діяльності Фонду, вносити пропозиції щодо 
поліпшення її роботи та вільно викладати свої погляди;

-  користуватись у встановленому порядку власними чи орендованими 
Фондом будівлями, спорудами, інвентарем, устаткуванням, лікувальними 
закладами тощо;

-  розраховувати на підтримку та захист з боку Фонду;
-  отримувати інформацію про напрямки діяльності Фонду та надавати заяви, 

апеляції до керівників і вимагати від них відповіді (на прохання - 
письмово).

4.4. Членство в організації Фонду припиняється:
-  за власним бажанням членів Фонду;
-  за рішенням Правлінням Фонду за порушення Статуту Фонду та 

законодавства України. Виключений /виведений/ з Фонду має право в 
двомісячний термін подати апеляцію до вищих органів Фонду , аж до 
загальних зборів.

4.5.Члени Фонду в тому числі юридичні особи, що виключені чи добровільно 
вийшли з Фонду , не мають права на його майно. Сума сплачених внесків не 
повертається.

5. Основа взаємовідносин між членами та фондом

5.1. Основи взаємовідносин між членами та фондом базуються на таких
принципах:

-  рівність всіх членів Фонду в своїх правах та обов’язках;
-  повага до особистої гідності та поглядів кожного члена Фонду;
-  свобода дискусій , критики , гласності в роботі;
-  виборність всіх органів Фонду знизу доверху;
-  колегіальність у відпрацюванні та прийнятті рішень і персональна 

відповідальність членів Фонду та виконання;
-  періодична звітність всіх органів Фонду перед своїми організаціями та 

вищими органами і кожного члена перед відповідною організацією;
-  обов’язковість рішень вищих органів для нижчих, якщо ці рішення прийняті 

ними у відповідності до компетенції, визначної вищими органами їх 
організацій /зборами , конференціями /;

-  інтереси меншості забезпечуються правом відстоювати свою позицію, 
апелюючи до громадської думки , організаційно оформлятися у складі 
виборних органів , проводити діяльність , яка не суперечить Статуту 
Фонду.
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5.2. Кожний член Фонду має право:
-  вільно об’єднуватися з іншими членами Фонду в представництва , відділи, 

філії і т. д . ;
-  вільно виходити із складу одних та входити до складу інших за рішенням 

останніх;
-  приймати участь у підготовці та затвердженні рішень Фонду і всіх 

територіальних організацій , в які він входить, у зборах і референдумах , що 
ними проводиться ;

-  вільно виклади свої погляди, в т. ч. критичні, та обговорювати будь-які 
питання із життя Фонду, його органів;

-  виставляти кандидатури ,включаючи власну, в будь-якій виборний орган 
Фонду , вибирати та балотуватися;

-  ставити питання на зборах про відкликання вибраних членів Фонду;
-  приймати участь в обговоренні на зборах чи засіданнях виборних органів 

своєї діяльності чи своїх пропозицій.
5.3. Кожний член Фонду забов’язанний :

-  дотримуватися принципів і цілей, викладених в Статуті Фонду;
-  виконувати вимоги Статуту Фонду.
-  виконувати рішення виборних органів і вищих організацій якщо ці рішення 

не суперечить його переконанням чи совісті;
-  виконувати вимоги Статуту Фонду.

6. Організаційна структура і первинні органи благодійного фонду.

6.1. Органами управління Фонду є: Конференція, Правління, Наглядова Рада.
6.2. Вищім керівним органом Фонду є колегіальний орган - Конференція, яка 

скликається за необхідністю, але не менше одного разу на рік чи за вимогою 
не менше 2/3 членів Фонду, або на вимогу Наглядової Ради (у вимогах 
повинні вказуватись питання, які будуть розглядатися на Конференції).

6.2.1. По кількісному складу - до Конференції повинно бути делегіровано не 
менш ніж по 1 (одному) представнику кожного навчального закладу.

6.2.2. До виключної компетентності Конференції належить:
-  визначення напрямків діяльності Фонду;
-  затвердження Статуту Фонду, внесення до нього змін та доповнень;
-  обрання Правління на чолі з Головою;
-  обрання Наглядової ради;
-  затвердження благодійних програм;
-  прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності Фонду;

6.2.3. Рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію, прийняття Статуту, 
внесення в нього доповнень, змін приймається більшістю, що становить 2/3 
присутніх на Конференції.

6.2.4. Конференція повноважна приймати рішення з усіх питань діяльності 
фонду.

. Виконавчим органом Фонду є Правління в кількості 5 чоловік.

. 1. До компетенції Правління належить:



-  здійснення представницьких функцій;
-  керівництво діяльністю Фонду в період між Конференціями;
-  управління майном і коштами Фонду, згідно затверджених програм 

діяльності, прийом добровільних внесків та пожертв на їх виконання;
-  розробка планів діяльності та кошторису Фонду;
-  організація збору коштів для виконання програм Фонду;
-  розглядає питання про відкриття філій, представництв, відділів і створення 

підвідомчих структур;
-  визначення умов оплати праці апарату Фонду, Голови правління.
-  розглядає інші питання, що стосуються діяльності Фонду.

6.4. Органом, що здійснює контроль за діяльністю Фонду є Наглядова Рада.
6.4.1. Термін дії Наглядової Ради затверджує конференція, але не більше ніж З 

роки;
6.4.2. Члени правління не можуть бути членами Наглядової ради.
6.4.3. Наглядова Рада підзвітна лише Конференції.
6.4.4. Функції та повноваження Наглядової Ради:

-  здійснення контролю за діяльністю Фонду;
-  отримання необхідних пояснень від членів органів управління Фонду;
-  доведення результатів перевірок до відома Конференції;
-  звітувати про проведену роботу перед Конференцією;
-  скликання в разі необхідності позачергових Конференцій;

6.4.5. Ухвали Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів 
Наглядової ради при наявності не менше трьох її членів. У випадку рівності 
голосів -  визначальним є голос Голови Наглядової Ради.
6.5. Члени Фонду можуть об’єднуватись у філії Фонду, які складаються із 
відділів , представництв , клубів, бізнес-клубів, асоціацій і т.д.
Кожна філія може мати своє Положення, прийняте на загальних зборах філії 
Фонду та затверджене рішенням Правлінням Фонду.
6.6. Філії Фонду:

-  створюються за місцем роботи , служби, навчання, проживання на основі 
спільності соціально значущих інтересів для реалізації соціальних програм;

-  рішення про створення філії приймається установчими зборами та участю 
не менше трьох членів і затверджується Правлінням Фонду;

-  самостійно вирішується питання своєї структури , змісту та форм роботи , 
періодичність і порядок проведення зборів , Іфім тих , яві віднесені до 
компетенції вищого органу;

-  самостійно розпоряджаються своїми фінансами , за виключенням 
відрахувань до бюджету Фонду;

-  можуть мати власність і розпоряджатися результатами своєї фінансово- 
господарської діяльності;

-  несуть відповідальність за своїми фінансовими обов’язками;
-  можуть нести видавничу діяльність і мати свої органи ін формації;
-  висувати своїх представників в усі виборні органи Фонду.
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6.7. Голова Правління Фонду вибирається загальними зборами та є членом 
Правлінням. За рішенням зборів він може бути звільнений і працювати за 
контрактом.

6.8. Голова Правління Фонду:
-  здійснює загальне керівництво діяльністю Фонду;
-  скликає та веде засідання Правління Фонду;
-  підписує документи Правління Фонду;
-  контролює виконання рішень зборів Правління Фонду та відповідність 

діяльності Фонду та його Статуту;
-  відповідає за підготовку та ведення засідань Правління ,
-  особисто звітує перед загальними зборами членів Фонду та перед 

правлінням про роботу Фонду за звітний період;
-  користується правом розпоряджатися коштами в межах кошторисів 

затверджених Правлінням.
6.9. Секретар Правління Фонду веде протоколи засідань Правління Фонду.
6.10. Правління Фонду є вищим у відношенні до всіх виборних організації 

Фонду, що входять до нього.
6.11. Функції, права, компетенція всіх виборчих органів Фонду, порядок 

вибирання та відкликання членів Фонду визначаються вищими органами її 
організацій.
6.12. Форми / збори, конференції, засідання і т.д. / організаційної діяльності 

вищих виборних органів і контролюючих органів правомочні при участі в їх 
роботі не менше не менше 2/3 членів їх складу чи вибраних делегатів.

7. Джерела фінансування та порядок використання коштів та майна Фонду.

7.1. Фонд здійснює господарську та фінансову діяльність, спрямовану на 
виконання статутних мети та завдань.
7.2. Фонд користується самостійністю при вирішенні господарських питань, 
використанні власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог 
законодавства.
7.3. Розмір витрат на утримання фонду не може перевищувати 5% від його 
щомісячного кошторису.
7.4. Джерелами фінансування Фонду є:

-  добровільні (благодійні) внески і пожертвування, надані фізичними та 
юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

-  надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних 
пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та 
благодійних аукціонів

-  інші джерела не заборонені законодавством України.

8. Власність і засоби фонду. Порядок витрат коштів

8.1 Організації Фонду всіх рівнів є власниками майна, сформованого на їх рівні.



8.2. Фонд є власником свого майна, розпоряджається ним і реалізує своє право 
власності і відповідності з напрямками статутної діяльності, право орендувати 
будинки, приміщення, транспортні засоби.
8.3. Фонд є власником майна, яке передано йому членами чи юридичними 
особами, що займаються благодійною діяльністю , а також придбаного за рахунок 
внесків та грошових коштів, одержаних від господарської діяльності підприємств, 
установ, організацій, заснованих Фондом. Фонд має право здійснювати відповідно 
до майна та коштів, що знаходяться у його власності, будь-які дії, які не 
суперечать статутним цілям та законодавству України.
8.4. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства 
України. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається 
як підприємницька або інша прибуткова діяльність.
8.5. Організації Фонду можуть займатись господарською діяльністю шляхом 

створення підприємств, видавництв, установ , господарських та інших 
організацій, вести зовнішньоекономічну діяльність.
8.6. За рішенням загальних зборів для реалізації конкретних проектів можуть 

формуватися /акумулюватися/ спеціальні грошові Фонди.
8.7. Кошти Фонду використовуються на:

-  створення підприємств і господарських товариств за участю Фонду;
-  фінансування комплексних і цільових освітніх програм;
-  проведення трастових операцій з підприємствами утвореними за 

участю Фонду, для захисту коштів від інфляції;
-  розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази у сфері освіти;
-  реалізацію науково-освітніх програм , надання допомоги вчителям, 

учням;
-  розвиток міжнародного молодіжного співробітництва;
-  підтримку талановитої творчої молоді;
-  проведення наукових і соціологічних досліджень у питаннях освіти;
-  сприяння молодіжним організаціям і рухам , в межах законів, що 

діють на території України;
-  проведення освітніх фестивалів , конкурсів , змагань, форумів і т. д
-  заохочення ініціативи та творчості у роботі педагогів , керівників 

закладів освіти, тощо;
-  інші заходи , що направлені на реалізацію освітньої політики.

8,7 Використання засобів Фонду відбувається на підставі рішення Правління 
Фонду.

9. Внесення змін та доповнень в Статут, ліквідація та реорганізація Фонду.
9.1. Внесення змін в Статут Фонду проводиться за рішенням Конференції згідно 

чинного законодавства.
9.2. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації або 

ліквідації (саморозпуск, примусовий розпуск).
9.3. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Конференції.
9.4. При реорганізації Фонду її права і обов’язки переходять до правонаступників.



9.5. Ліквідація благодійного і  :;-дг. птсь: питься
-  за рішенням Конференції — 2/3 гамкав пре наявності 2/3 делегатів;
-  на підставі рішення су—, та на інших підставах, передбачених 

законодавством.
9.6. Ліквідація Фонду проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у 

випадку припинення діяльності Фонду за рішенням суду' або господарського 
суду -  ліквідаційною комісією, призначеною цими органами.

9.7. Кошти та інше майно Фонду не перерозподіляється між його членами і 
використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у 
випадках передбачених законодавством за рішенням суду спрямовуються в 
дохід держави.

9.8. Ліквідація вважається завершеною, а Фонд -  таким, що припинив свою 
діяльність, з моменту запису про це у державний реєстр.

9



-


