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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАЦІЄНТИ УКРАЇНИ» (надалі –
Фонд) - недержавна неприбуткова благодійна організація, яка створена, зареєстрована та діє
відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність і благодійні
організації», інших нормативно – правових актів та цього Статуту.
1.2. Повна назва: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАЦІЄНТИ УКРАЇНИ»
1.3. Скорочена назва: БО «ПАЦІЄНТИ УКРАЇНИ»
1.4. Англійською мовою: NGO “PATIENTS OF UKRAINE”
1.5. Організаційно-правова форма: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
1.6. Вид: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
1.7. Статус: Юридична особа
1.8. Фонд набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому
законодавством порядку. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, кутовий
штамп, бланки та символіку, що реєструється в установленому законом порядку.
1.9. Діяльність фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами
державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.
1.10. Діяльність Фонду не має на меті одержання прибутку.
1.11. Діяльність Фонду поширюється на територію України.
1.1.

2. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Головною метою діяльності Фонду є поширення методик лікування в Україні та забезпечення
сталого доступу до програм лікування у необхідному обсязі.
2.2 Цілями благодійної діяльності здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги
для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і
підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
2.3 Предметом діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах осіб, які потребують
забезпечення ефективним лікуванням та об єднання бенефіціарів для впливу на державну політику.
2.4 Сферами благодійної діяльності є:
 охорона здоров’я;
 опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 наука та наукові дослідження;
 права людини і громадянина та основоположні свободи;
 розвиток міжнародної співпраці України;
 сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на
поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
2.5 Для досягнення мети Фонд ставить перед собою наступні завдання:
 сприяння у розширенні доступу до якісних медичних препаратів у необхідному обсязі;
 надання пропозицій або рекомендацій державними або громадським організаціям;
 здійснення заходів, спрямованих на подолання перешкод у доступі до лікування в Україні;
 залучення ЗМІ до висвітлення проблем у доступі до лікування в Україні;
 сприяння в проведенні ефективної цінової політики в галузі лікарських засобів, діагностики та
профілактичних методик;
 акумуляція коштів для здійснення просвітницьких проектів, пов’язаних з підвищенням доступу до
лікування в Україні;
 сприяння у проведенні навчання для пацієнтів з питань лікування та розвиток їхньої спроможності
у відстоюванні прав на лікування;
 залучення фахівців з охорони здоров’я і освіти для проведення занять і надання консультацій
пацієнтським спільнотам;
 залучення пацієнтів до моніторингу ефективності та побічних дій препаратів;
 сприяння у проведенні або проведення безкоштовних презентацій, доповідей, лекцій, круглих
столів та інших масових заходів, що спрямовані на привернення уваги громадськості до потреб
основної мети діяльності Фонду;






























сприяння фундаментальним і прикладним науковим дослідженням у сфері охорони здоров’я;
здійснення моніторингу проведення досліджень з основним наголосом на етичні норми,
дотримання прав людини, безпечність, побічні дії, прихильність та відповідальність пріоритетам
охорони здоров’я, специфіці епідемії в країні та вимогам уразливих груп;
забезпечення доступу до проміжних результатів досліджень для пацієнтських спільнот України з
метою їх вірної, незалежної інтерпретації та можливості впливу на подальший хід досліджень;
сприяння реалізації положень міжнародних документів в області прав людини і біоетики;
сприяння втіленню новітніх вітчизняних та зарубіжних технологій, що стосуються лікування,
оздоровлення пацієнтів;
сприяння здійсненню соціальної підтримки різних соціально незахищених верств населення;
участь у наданні медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією, вірусними гепатитами,
туберкульозом та іншими захворюваннями і які через своє матеріальне становище потребують
соціальної підтримки та піклування;
налагодження прямих зв’язків з медичними закладами та науково-дослідними установами України і
зарубіжних країн для обміну досвідом роботи;
участь у проведенні благодійних акцій, вечорів для збору коштів, що направляються для надання
медичної та соціальної допомоги всім, хто її потребує;
участь у організації благодійної фінансової та матеріальної допомоги, благодійних грантів від
фізичних та юридичних осіб як в Україні, так і за її межами;
розвиток взаємозв’язків та співробітництва з благодійними та державними організаціями,
комерційними структурами, банками, страховими компаніями та іншими юридичними та
фізичними особами в Україні та за її межами;
організація та проведення у встановленому чинним законодавством порядку благодійних акцій,
благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не
заборонених законом;
проведення у встановленому чинним законодавством порядку соціологічних опитувань серед
населення України та інших країн;
отримання у встановленому чинним законодавством порядку гуманітарної чи технічної допомоги,
яка надається у відповідності до умов міжнародних договорів;
участь у роботі національних і міжнародних установ та організацій, що мають аналогічні завдання
без мети одержання прибутку;
сприяння розробці і впровадженню програм з профілактики і боротьби зі стигмою, дискримінацією
людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією, вірусними гепатитами, туберкульозом а іншими
захворюваннями;
надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної
інфраструктури, спрямованих на інформування населення стосовно різноманітних захворювань без
мети одержання прибутку;
участь у радах, спілках, асоціаціях та інших об єднаннях, що створюються при органах державної
влади на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
сприяння розвитку громадянських прав та свобод, пропаганда правозахисних ідей та міжнародних
стандартів прав людини і основних свобод;
підтримка процесу становлення та розвиток українського правозахисного руху;
сприяння гармонізації українського законодавства із європейськими та міжнародними нормами;
участь у національних та міжнародних заходах, присвячених захисту прав людини;
залучення ЗМІ та інших недержавних установ та організацій для участі та висвітленні проблем у
захисті прав людини в Україні;
сприяння розвитку науки та освіти, реалізації науково-освітніх програм;
сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного та
духовного розвитку, доступу всіх верств населення до культурних та духовних цінностей;
сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, пам’яток історії та культури;
збереження та розвиток історико-культурного та духовного надбання України;
проведення лекторіїв, тренінгів, семінарів для учасників Фонду та залучених учасників з метою
реалізації мети діяльності Фонду.

2.6 Фонд спільно з іншими благодійниками чи індивідуально 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) управління благодійними ендавментами;
8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних
заходів, не заборонених законом.
2.7 Для здійснення благодійної діяльності Фонд у порядку встановленому законодавством має право:
 самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати
цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з
умовами його пожертвування;
 здійснювати благодійну спільну діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про
благодійну діяльність;
 об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і
сприяють виконанню статутних завдань;
 обмінюватись інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями закордонних 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;
 засновувати засоби масової інформації, підприємств і організацій;
 бути учасником інших благодійних організацій;
 популяризовувати своє ім’ я (назву) символіку;
2.8. Фонд зобов’язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів,
документів про господарську та фінансову діяльність.
3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ
3.1. Органами управління Фонду є: Загальні збори учасників Фонду, Дирекція (Виконавчий орган),
Наглядова рада.
3.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду. До виключної компетенції
Вищого органу управління Фонду належать:
- затвердження Статуту та внесення змін до нього;
- обрання виконавчого (Дирекції) та розпорядчо-контрольного (Наглядової ради) органів Фонду;
- визначення основних напрямків діяльності Фонду;
- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;
- погодження рішення про придбання нерухомого майна Фонду;
- рішення про створення відокремлених підрозділів, філій, представництв Фонду;
- рішення про вступ або вихід з асоціацій, спілок, інших об’єднань юридичних осіб приватного
права;
- прийом в учасники Фонду та надання звання члена Фонду за поданням Дирекції;
- вирішення інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників
чинним законодавством України.
3.3. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Фонду, в
тому числі і з тих, які передані Загальними зборами учасників Фонду до компетенції Виконавчого
органу.
3.4. У Загальних зборах учасників Фонду беруть участь її учасники. Кожний учасник Фонду має один
голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини учасників Фонду.
Фізичні особи-учасники Фонду беруть участь у Загальних зборах учасників Фонду особисто або через
свого представника за довіреністю, посвідченою у встановленому законом порядку.
3.5. Чергові Загальні збори учасників Фонду скликаються Дирекцією щорічно. Загальні збори
розглядають питання, винесені на їх розгляд Дирекцією, Виконавчим директором Фонду, а також
учасниками Фонду. Про їх скликання повідомляються усі учасники Фонду не менше як за десять днів
до дати їх проведення.

3.6. Позачергові Загальні збори скликаються Фондом чи Виконавчим директором при наявності
обставин, що зачіпають суттєві інтереси Фонду, а також в інших випадках, передбачених даним
Статутом та законодавством України.
3.7. Позачергові Загальні збори можуть бути ініційовані Виконавчим директором Фонду за вимогою
Дирекції, Наглядової ради. Не менш як одна третина учасників Фонду має право ініціювати скликання
Загальних зборів Фонду.
3.8. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість присутніх на Загальних
зборах учасників Фонду.
3.9. Рішення з питань припинення діяльності Фонду приймаються не менше ніж трьома четвертими
учасників від загальної кількості учасників Фонду.
3.10. Виконавчим органом Фонду є Дирекція. Дирекція є постійно діючим органом управління Фонду.
Дирекція складається з Виконавчого директора та чотирьох радників на громадських засадах.
3.11. Члени дирекції обираються на Загальних Зборах учасників Фонду терміном на 2 роки, та можуть
бути обрані на новий термін за рішенням Загальних зборів учасників Фонду.
3.12. Членами Дирекції можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і
відповідають кваліфікаційним вимогам Фонду. Члени Дирекції не можуть бути членами Наглядової
Ради.
3.13. До повноважень Дирекції належать:

забезпечення ефективної діяльності Фонду у період між засіданнями Загальних Зборів
учасників Фонду;

ухвалення рішень на щоденній основі, які не виходять за рамки напрямків діяльності,
ухвалених Загальними Зборами учасників;

розгляд заявок на членство/участь у Фонду, прийом до тимчасових членів (учасників) та
подання Загальним зборам кандидатур для подальшого прийому до повних членів (учасників)
Фонду;

прийняття рішень, після погодження на Загальних Зборах учасників Фонду, про придбання
Фондом нерухомого майна;

здійснення інших повноважень та функцій, визначених Загальними Зборами.
3.14. Дирекція звітує про свою діяльність перед Загальними Зборами на їх вимогу.
3.15. Особа може припинити виконання обов’язків члена Дирекції за власним бажанням шляхом
подання письмової заяви Виконавчому директору за 14 календарних днів до дати припинення
повноважень особисто або поштою, або на підставі рішення про дострокове припинення повноважень
члена/членів Дирекції, яке приймається Загальними Зборами учасників Фонду або Наглядовою Радою.
3.16. У разі неможливості виконання одним, або кількома членами Дирекції своїх повноважень,
Виконавчим директором призначається особа, що тимчасово виконує обов’язки члена Дирекції, до
моменту обрання нових членів Загальними Зборами учасників Фонду.
3.17. Очолює Дирекцію Виконавчий директор. До компетенції Виконавчого директора належить:
 організація та керівництво діяльністю Фонду, ведення переговори від імені Фонду,
представництво Фонду у відносинах з юридичними та фізичними особами, розпорядження
коштами в межах затвердженого кошторису;
 призначення адміністративного персоналу Фонду в межах штатного розкладу, укладання і
розірвання контрактів з персоналом, тимчасовими працівниками та консультантами, відповідно
до чинного законодавства;
 Виконавчий директор має право першого підпису фінансових документів Фонду та діє від імені
Фонду без доручення;
 організація діяльності адміністративного персоналу для забезпечення ефективної діяльності
Фонду;
 забезпечення ефективної діяльності Фонду у період між засіданнями Загальних зборів
учасників Фонду;
 контроль за реалізацією завдань Фонду;
 здійснення управління майном Фонду;
 затвердження списку донорів, до яких звертатиметься Фонд;
 інші повноваження, визначені законом та цим Статутом.
3.18. У разі неможливості виконання Виконавчим директором своїх повноважень, Наглядовою Радою
призначається один з учасників Фонду тимчасово виконуючим обов’язки Виконавчого директора, до
моменту обрання Виконавчого директора Загальними Зборами.
3.19. На працівників благодійних організацій поширюється законодавство про працю,
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.

3.20. Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова рада, персональний склад якої
визначається Загальними зборами та обирається на 2 роки. Члени Наглядової ради не можуть бути
членами Виконавчого органу Фонду. Кількість членів Наглядової ради визначається Загальними
зборами, але не може бути меншою трьох осіб.
3.21. Засідання Наглядової ради проводиться не рідше одного разу на рік. Рішення приймаються
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Рішення оформлюються
протоколами, підписаними усіма членами Наглядової ради, що були присутні на засіданні.
3.22. До компетенції Наглядової ради належить:
здійснення контролю за фінансовою діяльністю Фонду;
підготовка та доведення до відома Загальних Зборів учасників Фонду доповідей про результати
перевірок діяльності Виконавчого органу Фонду;
право вимоги скликання позачергових загальних Зборів;
контроль відповідності діяльності та використання активів Фонду Статуту Фонду;
вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України, цим Статутом та
внутрішніми документами Фонду.
3.23. Наглядова рада в праві вимагати від посадових осіб Фонду представлення необхідних їй
матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.
3.24. Конфлікт інтересів.
3.24.1.Член органу управління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно:
договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу управління або пов'язаною з
ним особою;
спорів між Фонду та цим членом органу управління або пов'язаною з ним особою;
звільнення цього члена органу управління або пов'язаної з ним особи від майнової
відповідальності перед Фондом.
4. УЧАСНИКИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Учасниками Фонду є його засновники, інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Фонду в
установленому цим Статутом порядку. Засновниками Фонду є фізичні особи, які прийняли
рішення про створення Фонду.
Учасниками Фонду можуть бути фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни України,
особи без громадянства, які досягли 18 років та є дієздатними та юридичні особи, крім органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, які
поділяють положення цього Статуту, підтримують ціль, сферу та основні завдання Фонду.
Почесними учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, які зробили
значний внесок в діяльність Фонду та підтримку його мети і статутних завдань.
Всі учасники Фонду мають рівні права. Учасники Фонду – юридичні особи діють в органах
управління Фонду через своїх представників, уповноважених на підставі доручення.
Прийом нових повних учасників Фонду здійснюється Загальними Зборами за поданням
Виконавчого органу Фонду відповідно до чинного законодавства.
Прийом тимчасових/асоційованих учасників Фонду здійснюється Дирекцією, а на Загальних
Зборах Дирекцією виноситься питання про прийняття учасника до складу повних учасників
Фонду. Дирекція веде Реєстр тимчасових та повних учасників Фонду.
Учасники Фонду вступають до Фонду та вибувають з нього шляхом подання письмової заяви до
Виконавчого органу Фонду. Такі заяви мають бути розглянуті протягом п’ятнадцяти робочих
днів з дати їх отримання Виконавчим органом та протягом року винесені на затвердження на
чергових Загальних зборах Фонду. Рішення про прийняття до повних учасників Фонду
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на Загальних зборах
Фонду.
Заява про вступ до Фонду може бути відхилена та/або учасник Фонду бути виключений з
учасників Фонду за одностайним рішенням Виконавчого органу Фонду у наступних випадках:
 Вчинення дій, що суперечать Статуту Фонду;
 Вчинення дій/бездіяльності що негативно впливає на репутацію Фонду;
 Використання назви, логотипу, ПІБ посадових осіб Фонду без згоди Дирекції Фонду;
 Непогашена судимість учасника;
 Недієздатність учасника;
 наявність конфлікту інтересів;
 за заявою учасника Фонду.

Повідомлення про відхилення заяви про вступ до Фонду або виключення учасника Фонду з
учасників Фонду обов’язково надається в письмовій формі відповідному кандидату/учаснику
Фонду.
4.9. Учасники Фонду в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, мають право:
4.9.1. брати участь в діяльності органів управління Фонду, в тому числі шляхом обговорення,
голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності у порядку, передбаченому цим
Статутом;
4.9.2. обирати та бути обраними до Виконавчого органу Фонду, брати участь в їх роботі, а також у
заходах, що проводяться Фондом;
4.9.3. пропонувати на розгляд органів управління Фонду питання, що відносяться до сфери діяльності
Фонду;
4.9.4. отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно її діяльності;
4.9.5. добровільно вийти з числа учасників Фонду.
4.10. Учасники Фонду також користуються іншими правами, передбаченими законодавством України
або рішеннями вищого органу управління Фонду.
4.11. Учасники Фонду зобов'язані:
4.11.1. дотримуватись положень цього Статуту і виконувати рішення органів управління Фонду;
4.11.2. не допускати дій, які завдають Фонду моральної та матеріальної шкоди;
4.11.3. надавати допомогу у пропагуванні та досягненні цілі та завдань Фонду, підвищенні авторитету
та репутації Фонду та сприяти здійсненню завдань Фонду;
4.11.4. брати участь в роботі по виконанню статутних завдань Фонду та брати участь у заходах, що
проводяться Фонду;
4.11.5. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України, цим Статутом та рішеннями
вищого органу управління Фонду.
4.12. Засновники, учасники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і
додаткових пільг у зв’язку зі своїм становищем у Фонду, крім прямо передбачених
законодавством України.
4.8.

5.1.






5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І
КОШТІВ ФОНДУ
Майно та кошти Фонду складають:
благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та
натуральній формі;
спонсорські надходження та цільове фінансування окремих прогарам, грантів, міжнародних та
вітчизняних установ;
надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань,
благодійних масових заходів;
доходи від депозитних вкладів та від інших цінних паперів, що перебувають у власності Фонду;
цільові надходження на виконання благодійних програм;
інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні
активи, кошти, а також інше майно, набуте на законних підставах.
Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які
угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
Майно та кошти Фонду використовуються для виконання статутних завдань Фонду і не можуть
бути предметом застави.
Фонд має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє
досягненню статутних цілей Фонду. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття
господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних
фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства. Розмір
адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу у
поточному році.
Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання
Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
Отримані Фондом доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників
(учасників), працівників (крім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6. МІЖНАРОДНІ ЗВ ЯЗКИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
6.1. Фонд у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних
зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
6.2. Міжнародна діяльність фонду здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі
міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України,
нормам і принципам міжнародного права.
6.3. Фонд може засновувати або вступати в міжнародні організації, утворювати міжнародні спілки,
підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати
участь у здійсненні міжнародних заходів.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ.
7.1.
7.2.
7.3.

Питання про внесення змін до Статуту Фонду належать до компетенції Загальних зборів
учасників Фонду.
Рішення щодо припинення діяльності Фонду приймаються не менше ніж трьома четвертими
учасників від загальної кількості учасників Фонду.
Державна реєстрація змін до Статуту Фонду проводиться в порядку, встановленому чинним
законодавством України.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ
Фонд веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну
звітність, реєструється в державних податкових органах та здійснює платежі до бюджету у
порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
8.2. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання їх
активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною
таємницею.
8.3. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників та бенефіціарів за умови
згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників.
8.4 Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено
на Голову Виконавчого органу Фонду, компетенція якого визначена чинним законодавством та
головного бухгалтера Фонду (в разі наявності).
8.1.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦЇ ФОНДУ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І
КОШТІВ В РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ.
9.1. Реорганізація та ліквідація Фонду відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
9.2. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів.
9.3. При реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників.
Правонаступниками благодійної організації у разі її реорганізації може бути одна чи кілька
благодійних організацій. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою
діяльності якої є одержання прибутку.
9.4. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів або рішенням суду у випадках і в
порядку, передбачених чинним законодавством.
9.5. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Фонду приймається на Загальних зборах учасників
Фонду більшістю не менше ніж трьома четвертими учасників від загальної кількості учасників
Фонду.
9.6. У разі припинення Фонду (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або
перетворення) активи Фонду повинні бути передані одній або кільком благодійним організаціям
відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законом.

Голова Зборів _______________________ Ольга Стефанишина
Секретар зборів______________________ Інна Бойко

