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Вступ
 У 2015 році, в рамках програми «Сучасна освіта» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», стартував проект «Фонд розвитку навчального закладу». 
 Мета проекту - покращення навчально-методичної бази освітніх 
закладів, сприяння ефективному використанню коштів в інтересах дітей, 
залучення додаткових джерел фінансування, через створення та організацію 
роботи неприбуткових юридичних організацій у школах та садочках м. Луцька. 
Передумовою  виникнення проекту були  чисельні звернення  батьків, 
директорів та вчителів навчальних закладів з різного роду проблематикою.
 Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» -  неприбуткова благодійна 
організації, яка розпочала роботу у червні 2011 року. Набутий практичний  
досвід дозволив не лише забезпечити юридичний супровід під час реєстрації 
фондів розвитку навчальних закладів, але виступати в ролі експерта, надаючи 
практичну допомогу в налагодженні роботи.
 Результат роботи проекту:
 ● створення 36 фондів розвитку навчальних закладів у місті Луцьку: 
18 у школах (69% від загальної кількості) та 18 у дитячих садках (44% від 
загальної кількості);
 ● залучення коштів та матеріальних цінностей на суму 2,7 млн. грн,  
 1,4 млн. грн з яких надав Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Це дало
  можливість:
 - покращити безпеку навчальних закладів, стан  актових та  спортивних
  залів,  замінити парти та оновити постіль;
 - облаштувати навчальні кабінети з трудового навчання, фізики,
  географії;
  - придбати мультимедійне обладнання, оргтехніку, музичну апаратуру
  для покращення навчального процесу та дозвілля.
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2. Створення благодійного фонду розвитку 
навчального закладу.

 Фонд розвитку навчального закладу (далі - фонд розвитку) - це 
неприбуткова благодійна організація, яка створюється задля здійснення  
благодійної діяльності та діє відповідно Конституції України, Закону 
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та інших 
законодавчих документів, які регулюють  благодійну діяльність. 
 Завданням фонду розвитку є:
 ● сприяння створенню належної навчально-методичної та 
матеріально-технічної бази, шляхом підтримки застосування новітніх 
технологій в навчальному процесі, комп'ютеризації, оснащення приміщень, 
забезпечення їх необхідним сучасним обладнанням;
 ● підтримка науково-освітніх, оздоровчих, культурних програм і 
проектів свого закладу;
 ● налагодження міжнародних зв'язків в інтересах навчального 
закладу  шляхом участі в міжнародних проектах.

2.1.  Мета та завдання.

2.2. Законодавча база.

 Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні 
організації базується на Конституції України та складається з Закону України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації» (надалі - Закон), 
Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України та інших 
нормативно-правових актів. 
 Закон визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, 
забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на 
розвиток благодійної діяльності, забезпечує сприятливі умови для 
утворення і діяльності благодійних організацій. Для повноцінної діяльності 
фонду розвитку необхідно керуватись зазначеними вище нормативними 
документами, а також  Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 
15 травня 2003 року № 755-IV, Наказом Міністерства юстиції України від 
18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. №440 
«Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій 
до Реєстру та виключення з Реєстру» та Податковим кодексом України. 

 Благодійна організація має набути статус юридичної особи шляхом 
проведення державної реєстрації фонду розвитку навчального закладу.
 Рішення про створення благодійної організації . Перш за все має бути 
прийняте рішення засновниками  про створення благодійної організації. 
Засновниками благодійних організацій  можуть бути дієздатні фізичні особи. 
Вказане рішення затверджується Установчими зборами засновників, про що 
складається протокол (Додаток 1).
 Протокол  складається  у  дов ільн ій  формі ,  однак  має  певн і 
загальноприйняті вимоги. Він повинен містити перелік присутніх засновників 
благодійної організації та обраних з їх числа головуючого та секретаря зборів. 
При підготовці протоколу потрібно врахувати такі позиції:
 ●  слід вказувати результати голосування з кожного питання, що 
розглядалося;
 ● передбачити розгляд питання про надання повноважень особі, яка 
представлятиме інтереси засновників у реєструючому органі з усіх питань 
реєстрації благодійної організації, матиме повноваження на одержання 
свідоцтва про державну реєстрацію та зареєстрованого Статуту;
 ● протокол підписується обраними головуючим та секретарем, підписи 
яких не підлягають нотаріальному засвідченню.
   Статут (Додаток 2) повинен містити наступне:
 ●  назву благодійної організації;
 ● місцезнаходження благодійної організації із зазначенням повної 
поштової адреси;
 ● організаційно-правову форму благодійної організації (благодійний 
фонд); 
 ● цілі, завдання, напрямки та основні форми здійснення благодійної 
діяльності;
 ● заборону розподілу отриманих доходів серед засновників,  
працівників (крім зарплати та податків), членів органів управління та інших 
пов'язаних з ними осіб;
 ● інші питання, передбачені  законодавством.

2.3.  Підготовка установчих документів

Засновники
Проведення 

Установчих зборів

Відкриття 
рахунку

Присвоєння ознаки 
неприбутковості

Державна
реєстрація



2.5. Отримання статусу неприбутковості.

  Статус неприбутковості є невід'ємною ознакою благодійної організацій. 
Для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій фонд 
розвитку подає до Держаної Фіскальної Служби (ДФС) реєстраційну заяву за 
формою 1-РН (Додаток 4) та копію Статуту, завірену печаткою фонду 
розвитку (при наявності). 
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2.4.  Державна реєстрація.

 Реєстрація юридичної особи. Для проведення державної реєстрації 
фонду розвитку як юридичної особи, подається до відділу реєстрації бізнесу та 
дозвільних процедур Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у 
місті Луцьку» пакет документів, який містить:
 ● заяву про державну реєстрацію юридичної особи ; 
 ● примірник оригіналу протоколу Установчих зборів засновників про 
створення благодійної організації;
 ● примірник оригіналу Статуту.
 Документи можуть бути подані в один із таких способів:
 ● особисто Головою Правління (з документальним підтвердженням 
особи та її повноважень);
 ● поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
 ● засобами електронного зв'язку в електронній формі.
 Після державної реєстрації, засновник отримує у відділі реєстрації 
б і з н е су  т а  д о з в і л ь н и х  п р о ц ед у р  Д е п а рт а м е н ту  « Ц е н т р  н а д а н н я 
адміністративних послуг у місті Луцьку» виписку з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  
(ЄДР) .  Одночасно з реєстрацією в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбувається взяття 
на облік в Головному правлінні статистики у Волинській області, Луцькій 
об'єднаній державній податкові інспекції ДФС у Волинській області,  відділенні 
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у 
Волинській області, Управлінні Пенсійного фонду України в місті Луцьку.
 Для отримання  Відомостей з  Єдиного державного реєстру 
підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) до Головного правління 
статистики подається особисто Головою Правління опис документів, виданий 
державним реєстратором при реєстрації юридичної особи та квитанція за 
оплату послуги. Крім того, на місці оформляється заява.

 З 20.07.2017 р. відповідно до Закону України від 23.03.2017 року № 
1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
використання печаток юридичними особами та фізичними особами – 
п ідприємцями»  о ст аточно  скасовано  обов ' я зок  юридичних  о с іб 

використовувати печатку. Документи вважатимуть дійсними за наявності 
самого лише підпису уповноваженої на це особи. Тож фонд розвитку може 
легітимно проводити свою діяльність і без виготовлення печатки. Якщо все ж 
організація прийме рішення використовувати печатку в своїй діяльності, вона 
може замовити виготовлення печатки в любого приватного підприємства, що 
має право виготовляти печатки. 
 Для виготовлення печатки Голові Правління потрібно надати: виписку з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, наказ про призначення Голови Правління, паспорт та 
код ІПН Голови Правління.

2.7. Відкриття рахунку.
  Для забезпечення функціонування фонду розвитку необхідним є 
відкриття рахунку в банку.
 Вибір банківської установи. Спочатку необхідно проаналізувати тарифи 
та умови обслуговування банківських установ. Існують так звані обов'язкові 
платежі: щомісячна плата за обслуговування рахунку, отримання  виписки про 
рух коштів на рахунку, оплата за касове обслуговування (прийом готівки, 
перерахування коштів), абонентська плата за інтернет – банкінг (Інтернет-
банкінг -  один з видів дистанційного банківського обслуговування, при якому 
доступ до банківських рахунків та операцій з ними забезпечується в будь-який 
час та з будь-якого комп'ютера через Інтернет). 
 Подача пакету документів. Для відкриття рахунку необхідно подати 
пакет  документів, відповідно до переліку, який надає відділення банку. 
Зазвичай це копії Статуту, протоколу Установчих зборів засновників, наказу про 
те, що Голова Правління приступає до своїх обов'язків (Додаток 3), картка зі 
зразком підпису Голови Правління,  посвідчена нотаріусом.
 Посвідчення нотаріусом картки зі зразками підпису. Для оформлення 
картки із зразками підписів Голова Правління фонду розвитку звертається до 
нотаріуса та подає: Статут, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол про 
рішення засновників відносно призначення уповноваженої особи на посаду,  
наказ фонду розвитку про призначення на посаду такої особи, паспорт і код ІПН 
підписанта, печатку фонду розвитку (при наявності). Крім того надає 
інформацію щодо найменування банку та юридичної адреси фонду розвитку.

2.6. Виготовлення  печатки. 



                                     Органи управління фондом розвитку

Правління
(виконавчий орган)

Наглядова
рада

Загальні збори 
учасників 

(вищий орган)

3.  Особливості функціонування  
фонду розвитку навчального закладу.

 Управління фондом розвитку здійснюють Загальні Збори учасників  і 
Правління фонду. Наглядова рада хоч і належить до органів управління, проте 
сфера її повноважень  - виключно контроль за фінансово-господарською 
діяльністю фонду розвитку. 
 Загальні Збори учасників.
  До компетенції цього органу належить:
 ● затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;
 ● обрання та припинення повноважень  Правління та Наглядової ради, 
окремих їх членів;
 ● визначення основних напрямків діяльності;
 ● затвердження благодійних програм;
 ● прийняття рішень про участь в інших благодійних організаціях, 
спілках, асоціаціях;
 ● затвердження порядку використання майна та коштів фонду розвитку;
 ● вирішення питання про припинення діяльності фонду розвитку;
 ● вирішення інших питань, передбачених Статутом.
 Загальні Збори учасників є правомочними за умови участі в їх роботі 
більше половини учасників фонду розвитку. Питання щодо прийняття Статуту  
фонду розвитку, внесення до нього змін і доповнень, визначення стратегічних 
напрямків, а також припинення діяльності фонду розвитку вирішуються не 
менш як 2/3 голосів присутніх учасників.  Інші рішення приймаються простою 
більшістю голосів.
 Правління обирається Загальними Зборами учасників фонду розвитку 
терміном на три роки і може складатися з Голови Правління, заступника Голови 
Правління та членів Правління.
 Правління: 
 ● забезпечує виконання рішень Загальних Зборів учасників;
 ● організовує поточну роботу фонду розвитку у період між Загальними 
Зборами учасників
 ● вносить пропозиції на розгляд Загальних Зборів учасників щодо 
перспективних напрямків діяльності фонду розвитку та використання коштів;
 ● затверджує штатний розклад, кошториси проектів, річні бюджети  
надходжень та витрат;
 ● заслуховує звіти Голови Правління фонду розвитку;
 ● розглядає та затверджує проекти документів;
 ● затверджує ескізи  печатки, штампів, бланків, символіки фонду 
розвитку.
 Рішення Правління фонду розвитку ухвалюється відкритим 
голосуванням більшістю голосів - двома третинами голосів від кількості 

3.1.  Органи управління.                                  

присутніх.
 Наглядова рада контролює відповідність дій виконавчих органів фонду 
розвитку, а також окремих її керівних осіб нормам Статуту, сумісність їх дій з 
чинним законодавством України. Та здійснює інші контролюючі заходи 
передбачені Статутом.
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 Для реалізації своїх завдань фонд розвитку навчального закладу 
розробляє Благодійні програми та проекти, які затверджуються протоколом 
(Додаток 5) Загальних Зборів учасників. 
  Благодійні програми та проекти (Додаток 6) :
 ● комплекс благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, 
передбачених  Статутом фонду розвитку; 
 ● охоплюють потреби навчального закладу в здійсненні науково-
освітніх, оздоровчих, культурних заходів, наданні благодійної підтримки;
 ● сприяють створенню належної навчально-методичної та матеріально-
технічної бази навчального закладу шляхом підтримки застосування новітніх 
технологій в навчальному процесі, комп'ютеризації, оснащення групових або 
класних кімнат, забезпечення їх сучасним обладнанням, меблями, спортивним 
інвентарем тощо.

3.2.  Програми та проекти.



 Логотип - це обличчя організації, зображення, яке повинно справляти 
враження і запам'ятовуватись. Розробка логотипу  вимагає творчого підходу. 

3.3.  Маркетингова та іміджева діяльність.

Логотипи фондів розвитку 
загальноосвітніх навчальних закладів

Фонд розвитку 
ЗОШ №11 
«ЕРУДИТ»

Фонд розвитку 
ЗОШ №12 
«ЛІДЕР»

Фонд розвитку 
ЗОШ №13 

«ДОБРОБУТ»

Фонд розвитку 
ЗОШ №16

Фонд розвитку 
ЗОШ №17 
«ВУЛИК»

Фонд розвитку 
ЗОШ №25 

Фонд розвитку 
ЗОШ №10 

«Перспективна школа»

Фонд розвитку 
ЗОШ №15 

«ТУРБОТА»

Фонд розвитку 
ЗОШ №5 

«АВАНГАРД»

Логотипи фондів розвитку 
дошкільних навчальних закладів

Фонд розвитку 
ДНЗ №3 

«ЗОРЯНИЙ»

Фонд розвитку 
ДНЗ №8 

«ДЖЕРЕЛЬЦЕ»

Фонд розвитку 
ДНЗ №22 

«РАДІСТЬ»

Фонд розвитку 
ДНЗ №23 
«ДУБОК»

Фонд розвитку 
ДНЗ №28 

«БЕДРИК»

Фонд розвитку
 ДНЗ №32 

«РОМАШКА»

Фонд розвитку 
ДНЗ №15 

«ЗАМОК КАЗКИ»

Фонд розвитку
 ДНЗ №1

 «ЛІСОВА КАЗКА»

Фонд розвитку 
ДНЗ №31

 «ЧАРІВНИК»

Фонд розвитку 
ДНЗ №21

 «МАЛЬВІНА»

Фонд розвитку 
ДНЗ №41

 «БЕРЕГИНЯ»
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 Створення групи у соціальній мережі. Мета створення групи у 
соціальній мережі полягає у формуванні товариства,  об'єднаного спільними 
інтересами, та приверненні уваги громадськості до фонду розвитку. Це 
можливість  показати свої досягнення, отримати цінні поради, поспілкуватись з 
однодумцями.

 Поширення інформації через YouTube. Для поширення інформації про 
фонд розвитку можна скористатись  найпопулярнішим інтернет-сервісом 
YouTube, який дозволяє створити власні канали і викладати на них свої 
відеоролики. 
  Використання засобів масової інформації. Ще одна можливість донести 
інформацію про діяльність фонд розвитку -  використання засобів масової 
інформації. Друковані та електронні видання, радіо та телебачення  - найкращі,  
але  дороговартісні способи. Тому, при комунікації  зі  ЗМІ, важливо 
наголошувати на соціальній складовій, що надасть можливість отримати 
безоплатні послуги, або значно здешевити їх. 



4. Джерела фінансування 
фонду розвитку навчального закладу.
 На виконання Статутних завдань фонду розвитку   необхідне 
фінансування. Для отримання  коштів  фонд розвитку може комунікувати з 
бізнес-структурами, приватними підприємцями, громадськими організаціями, 
благод ійними фондами,  органами  державно ї  влади  т а  м ісцевого 
самоврядування тощо.
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Джерела фінансування фонду розвитку

Добровільні 
внески батьків 

навчального закладу

Благодійні внески 
від спонсорів та 

меценатів

Внески від соціально 
відповідального 

бізнесу

Грантові 
кошти

Місцевий 
бюджет

5.  Звітність благодійного фонду розвитку 
навчального закладу

 Фонд розвитку зобов'язаний  вести бухгалтерський облік та здавати 
звітність.
 Звіт про використання доходів  неприбуткової організації подається у 
Державну фіскальну службу (ДФС) за місцем реєстрації один раз на рік, 
протягом 60 днів з моменту завершення звітного року.
 Річна фінансова звітність подається в органи статистики не пізніше 28 
лютого року, наступного за звітним, у ДФС - протягом 60 днів з моменту 
завершення звітного року.
 Податковий розрахунок за формою №1ДФ подається у  Державну 
фіскальну службу окремо за кожний квартал, протягом 40 календарних днів, 
наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий 
податковий розрахунок за календарний рік не подається. 
 В разі наявності найманих працівників у фонді розвитку, необхідно:
 ●  щомісячно нараховувати заробітну плату та здійснювати нарахування 
на неї;
 ● перераховувати податки до бюджету до 20 числа, наступного за 
звітним місяцем;

 Основними фінансовими джерелами надходження коштів для фонду 
розвитку є:
 Батьківські внески - благодійні грошові кошти, що добровільно 
сплачуються батьками на розрахунковий рахунок фонду розвитку. 
 Грантові кошти - поширена форма фінансування проектів донорськими 
організаціями. За допомогою грантів здійснюється підтримка проектів, котрі 
відіграють важливу роль у розвитку суспільства, населеного пункту або 
навчального закладу.
 Кошти місцевого бюджету спрямовуються на реалізацію програм 
соціально-економічного розвитку. На державне фінансування можуть 
розраховувати ініціативи, які матимуть важливе значення для розвитку 
навчального закладу.
 Благодійні внески від спонсорів. Спонсорство і меценатство - досить 
популярне джерело фінансування. Щоб залучити ці кошти, необхідно 
напрацьовувати базу контактів у різних сферах і дбати про власну репутацію. 
Для когось ключовим моментом є можливість одержати вигоду від такого 
фінансування (реклама компанії, іміджева складова), іншим важливо бути 
причетними до благородної справи, виконати свій обов'язок перед суспільством, 
проявити патріотизм. Але найбільш переконливим є те, що зі свого боку 
благодійні фонди вже самі зробили внесок у справу, зареєструвавши юридичну 
структуру, організувавши її роботу та фінансування.
 Соціально відповідальний бізнес - це добровільний внесок бізнесу в 
розвиток суспільства в соціальній, економічній і екологічній сферах, зв'язаних з 

основною діяльністю компанії. Разом зі своїм розвитком бізнес у світовому 
масштабі все частіше звертає увагу на соціальні проблеми, як на національному, 
так і на глобальному рівні. 
 Практичні кроки по залученню коштів. Першим кроком у процесі 
успішного залучення коштів є написання проекту. Необхідно визначити його 
цілі і завдання, описати очікувані результати, які допоможуть вирішити вказану 
проблему. Далі потрібно написати лаконічного листа ( 1,5-2 сторінки). Під час 
його складання можна керуватись правилом «Шість по шість», тобто лист має 
мати шість послідовних позицій, кожна з яких сформульована максимум  у 
шести реченнях:
 ● назва фонду розвитку, коротка інформація про особливості діяльності;
 ● назва проекту, про фінансову підтримку якого буде йти мова у листі, 
його завдання та результати, що будуть досягнуті за умови його реалізації;
 ● основні заходи , які потрібно здійснити для реалізації проекту;
 ● загальна вартість проекту, строки, в які його можна реалізувати, 
розмір суми, яка вже зібрана;
 ● суть  прохання;
 ● що саме дозволить зробити ця сума пожертви, ваші гарантії звітності 
(форма та строки).
 Лист повинен починатись із звернення до адресата, а закінчуватись 
реквізитами фонду: поштова та електронна адреса, банківські реквізити, 
телефон контактної особи. 

5.1. Форми звітів 
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 ● щомісячно подавати до Державної фіскальної служби Звіт про суми 
нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,  до 20 
числа,  наступного за звітним місяцем; 
 ●  подати до Державної фіскальної служби Повідомлення про 
прийняття працівника на роботу, до початку роботи новоприйнятого 
працівника. 
 В разі відсутності найманих працівників у фонді розвитку, звітність не 
подається.

                При веденні фінансової діяльності фонду розвитку доцільно 
користуватись бухгалтерськими послугами на умовах аутсорсингу. Для цього 
фонд знаходить підприємство,  що спеціалізується на аутсорсингу 
бухгалтерського обліку та укладає з ним угоду про надання послуг.  
                Для складання звітності бухгалтеру обслуговуючої фірми необхідно 
надати:
              ● виписку з ЄДР по фонду розвитку, де вказаний діючий Голова 
Правління, копію довідки про присвоєння коду ІПН діючому Голові Правління 
фонду розвитку;
             ● банківські виписки  по всіх відкритих рахунках  фонду розвитку з 
першого по останній день кварталу, завірені «мокрою» печаткою та підписом 
банку;
             ● оригінали договорів, рахунків, накладних, актів виконаних робіт з 
фізособами підприємцями (ФОП), товарні чеки, квитанції до прибуткового 
касового ордера від ФОП;
             ● копії свідоцтва про реєстрацію ФОП або виписки з ЄДР,  свідоцтва 
платника єдиного податку, або витягу із реєстру платників єдиного податку 
постачальників товарно-матеріальних цінностей / послуг.
              Звітність складається у 2-х оригінальних примірниках. Голова 
Правління  фонду розвитку підписує звіт, завіряє печаткою (при наявності) та 
подає до податкового органу. 

5.2. Ведення бухгалтерського обліку та подання звітності

5.3.  Документальне оформлення діяльності. 
 В процесі організації діяльності фонду розвитку потрібно враховувати 
окремі нюанси, щоб не втратити статус «благодійний»:
 ●  при оформленні / підготовці документів (програм, проектів, 
протоколів, наказів, договорів, актів приймання-передачі, накладних тощо) 
максимально часто використовувати слово «благодійний»;
 ● діяльність фонду (культурно-масова, спортивно-оздоровча, фінансова 
тощо) повинна передбачатись Статутом та прописуватись у відповідній 
благодійній програмі  та конкретному проекті фонду розвитку;
 ● на кожен факт благодійної допомоги, яку фонд розвитку надає 
навчальному закладу, повинно бути письмове звернення від навчального 
закладу, за підписом керівника та завірене печаткою (як виняток, таке звернення 

може бути оформлене від групи батьків, які не є учасниками фонду розвитку  (не 
входять в Правління, Наглядову Раду);
 ● на кожен факт витрати коштів видається наказ фонду розвитку;
 ● найкращий варіант оформлення  благодійної допомоги фонду 
розвитку, яка передбачає придбання товарів / отримання послуг - укладання 
трьохсторонньої угоди. При цьому фонд розвитку виступає платником, а 
навчальний заклад отримувачем товарів /послуг. Товари / послуги не 
оприбутковуються фондом розвитку і Голова Правління фонду розвитку не 
підписуєть накладну на отримання товару / Акт надання послуг. Довіреність на 
отримання товару готує навчальний заклад / Акт виконаних робіт підписує  
директор навчального закладу;
  ●  н а  а д м і н і с т р у в а н н я  д і я л ь н о с т і  ф о н д у  р о з в и т к у  м ож н а 
використовувати до 20% доходу поточного року. За ці кошти можна купувати 
канцтовари, витратні матеріали, оплачувати послуги банку, аутсорсингової 
компанії, поштовий та телефонний зв'язок, інтернет, виплачувати зарплату 
тощо;
 ● оплата товару / послуг повинна підтверджуватись  відповідними 
документами:
 а) при безготівковому розрахунку – виписка з рахунку;
 б) при розрахунку карткою на терміналі – квитанція платіжного
терміналу та фіскальний (товарний) чек. 
 в) при готівковому розрахунку – квитанція про зняття готівки з 
карткового рахунку, квитанція про оплату товару або видаткова накладна. 

6.  Практика створення та функціонування 
фондів розвитку 
 Навчання ініціативних груп та юридична підтримка при створенні 
фонду розвитку. Надання первинної інформації про можливості та переваги  
фонду розвитку, юридичний супровід при реєстрації та практична допомога  в 
організації роботи здійснювались працівниками Офісів розвитку кварталів,  
розташованих у восьми мікрорайонах міста Луцька. Грошові витрати, пов'язані 
з реєстрацією, відшкодовувались в рамках проекту. Для кожного фонду 
розвитку, після вивчення проблематики начального закладу, розроблялись 
благодійні програми  та проекти.
 Фінансова підтримка. Окрім багатьох переваг, завдяки підтримці 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», новостворені організації мали і суттєву 
грошову підтримку у вигляді стартового гранту. Стартові  гранти у розмірі 15,0 
та 10,0 тис. грн. надавались для шкіл та садочків відповідно, відразу після 
реєстрації. Крім того, були передбачені кошти, на умовах співфінансування, на 
реалізацію конкретних проектів у розмірі 20,0 тис. грн. – школам та 10,0 тис. грн. 
- садочкам.
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Фонд розвитку ЗОШ №11 «Ерудит» - 
«Сквер мрійників та інтелектуалів»

Фонд розвитку ДНЗ «Джерельце» - 
«60-чя у новій музичній залі»

Фонд розвитку ДНЗ «Ромашка»-
«Подаруй дитині мрію»

«Здорова дитина - 
здорова нація»

 Робота Клубу найкращих батьків. Усі реалізовані проекти, наміри щодо 
покращення  навчального процесу та змістовного дозвілля обговорювались на 
засіданнях Клубу найкращих батьків. Клуб був започаткований як  майданчик 
для обміну набутим досвідом та допомоги фондам - новачкам.

 Просвітницька місія. Задля інформування  лучан про можливості 
позитивних змін у навчальних закладах за умови їх небайдужості, фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом» фільмував досягнення фондів розвитку навчальних 
закладів та розміщував  на своєму сайті, у ютюбі, транслював через місцеве 
телебачення. Крім того, неодноразово друкувались та розповсюджувались 
тематичні буклети.
 Спільні ініціативи. Упродовж двох років фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» спільно з фондами  навчальних закладів проводив різні заходи.  
 Великий успіх мав конкурс «Учнівська обласна рада». Школярі Луцька 
пройшли всі етапи: від виборів у школі до участі в Міжнародному форумі 
демократії у Франції.

 Залучення додаткових джерел фінансування. Створені фонди розвитку 
стали учасниками міжнародних та міських конкурсів і програм. Зокрема, п'ять 
проектів,  ініціаторами яких були  фонди розвитку, здобули перемогу на 
конкурсі громадських ініціатив від міської ради. Загальна сума залучених 
коштів для реалізації ініціатив склала 233 тис. грн. Були  реалізовані наступні 
проекти:

 В Арт-галереї Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», що розташована в 
Центральному універмазі Луцька, було проведено понад 100 майстер-класів, які 
відвідало 1200 дітей. 
 Фонди розвитку Луцька долучилися до всенародної акції «Посади своє 
дерево в ім'я  любові, вічності і життя тих, хто тобі це життя зберіг». 
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7. Висновок.
 Завдяки поширенню інформації  про проект «Фонд розвитку 
навчального закладу», ним зацікавилися і в інших областях України, зокрема у 
м. Обухів, Київської області та м. Миколаєві, де були створені фонди розвитку.
  Практичний досвід луцьких фондів  розвитку дошкільних та шкільних 
навчальних закладів  допомагає іншим навчальним закладам.  За підтримки  
Фонду «Тільки разом» був створений фонд розвитку  у Волинському коледжі 
культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського.
 Така ініціатива як створення фонду розвитку дає можливість вирішити 
чимало проблем у навчальних закладах, вести прозору фінансову звітність, 
залучати додаткове фінансування. Держава, батьківська громада та соціально 
відповідальний бізнес  повинні об'єднувати зусилля задля гармонійного 
розвитку дітей та молоді, майбутнього нашої держави

Додаток №1

ПРОТОКОЛ № 1
УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «___________________»

м. Луцьк                                                                         ____ _______________ ____ року

Засновники: 
1. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
2. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
3. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).

Запрошені _____________ особи із числа членів батьківського комітету дошкільного 
навчального закладу/ЗОШ(повна назва ), м. Луцька: 

1. ПІБ_____________
2. ПІБ_____________
3. ПІБ_____________
4. ПІБ_____________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови зборів і секретаря зборів.
2. Прийняття рішення про заснування Благодійної організації, що сприятиме розвитку 
Комунального закладу (назва), затвердження його найменування, скороченого 
найменування та юридичної адреси. 
3. Розгляд проекту статуту Благодійної організації та його затвердження. 
4. Обрання органів управління Благодійної організації.
5. Визначення особи, уповноваженої на подання документів на державну реєстрацію 
Благодійної організації та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного 
реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців, та громадських формувань.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання №1 порядку денного.
СЛУХАЛИ: 
ПІБ, яка ознайомила присутніх із запропонованим порядком денним установчих 
зборів та запропонувала обрати головою установчих зборів – ПІБ.
ПІБ  запропонувала обрати секретарем зборів ПІБ.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» -3 особи, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.
ВИРІШИЛИ:
Обрати ПІБ головою установчих зборів засновників Благодійної організації та ПІБ - 
секретарем установчих зборів.
Питання №2 порядку денного. 
СЛУХАЛИ: 



ПІБ, яка зазначила перспективи та наголосила на необхідності створення Благодійної 
організації з наступним найменуванням БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «_______», з юридичною адресою 
______________, яка сприятиме системному та послідовному розвитку комунального 
закладу. 

ПІБ запропонувала скороченою назвою благодійної організації визначити наступну 
БО «БФ «_________________». 
Засновниками БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ 
«_______________» виступають:

1. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
2. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
3. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3 особи, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 
ВИРІШИЛИ:
1. Заснувати БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ 
«____________________».
2. Затвердити скорочену назву юридичної особи – БО «БФ «__________________».
3. Визначити засновниками БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
РОЗВИТКУ «_________»:

1. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
2. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
3. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).

Питання №3 порядку денного. 
СЛУХАЛИ:
1. ПІБ, яка ознайомила присутніх із проектом Статуту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «____________________».
2.  ПІБ виступила із пропозицією затвердити Статут БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «____________________».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3 особи, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає. 
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити Статут БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
РОЗВИТКУ «____________________».
Питання № 4 порядку денного. 
СЛУХАЛИ:
ПІБ., яка запропонувала до складу Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «ПІБ» обрати трьох осіб:

1. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
2. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
3. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).

ПІБ запропонувала обрати ПІБ Головою Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «_________», який здійснюватиме надані йому 
повноваження у вільний від основного місця роботи час, не на постійній основі, на 
громадських засадах (без одержання заробітної плати чи будь-якої іншої винагороди).
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3 особи, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.  
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Правління БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
РОЗВИТКУ «»  наступному складі:

1. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
2. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
3. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).

Обрати ПІБ Головою Правління БЛАГОДІЙНЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД РОЗВИТКУ «___________», який здійснюватиме надані йому повноваження у 
вільний від основного місця роботи час, не на постійній основі, на громадських 
засадах (без одержання заробітної плати чи будь-якої іншої винагороди).
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3 особи, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.  
СЛУХАЛИ:
ПІБ, яка запропонувала до складу Наглядової ради БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «______________» обрати трьох осіб, серед 
яких: 

1. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
2. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
3. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).

ПІБ запропонувала обрати ПІБ Головою Наглядової ради БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «_______», яка здійснюватиме 
надані їй повноваження у вільний від основного місця роботи час, не на постійній 



основі, на громадських засадах (без одержання заробітної плати чи будь-якої іншої 
винагороди). 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3 особи, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.  
ВИРІШИЛИ:
Затвердити Наглядову раду БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
РОЗВИТКУ «_________»  у наступному складі:
1. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
2. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
3. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
Обрати ПІБ Головою Наглядової ради БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД РОЗВИТКУ «______» , яка здійснюватиме надані їй повноваження у вільний від 
основного місця роботи час, не на постійній основі, на громадських засадах (без 
одержання заробітної плати чи будь-якої іншої винагороди).
Питання №5 порядку денного. 
СЛУХАЛИ:
ПІБ, яка запропонувала уповноважити ПІБ вчинити всі необхідні дії, пов'язані з 
реєстрацією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ 
«________», внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру 
юридичних та фізичних осіб – підприємців, зокрема з подачею документів на 
реєстрацію, отриманням виписки про державну реєстрацію, подачею документів для 
взяття на облік БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ 
«______________» у відповідних органах державної влади, отриманням відповідних 
довідок щодо взяття на облік та вчиненням всіх інших дій, поданням документів для 
виготовлення печатки та відкриття розрахункового рахунку у банківських установах, 
інших документів, пов'язаних з реєстрацією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «__________».
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 3 особи, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.  
ВИРІШИЛИ:
Уповноважити ПІБ вчинити всі необхідні дії, пов'язані з реєстрацією БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «________», внесенням 
відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб 
– підприємців, зокрема з подачею документів на реєстрацію, отриманням виписки 
про державну реєстрацію, подачею документів для взяття на облік БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ «______________» у 
відповідних органах державної влади, отриманням відповідних довідок щодо взяття 
на облік та вчиненням всіх інших дій, поданням документів для виготовлення печатки 
та відкриття розрахункового рахунку у банківських установах, інших документів, 
пов'язаних з реєстрацією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
РОЗВИТКУ «__________».
В протоколі вірно відображені всі рішення, які приймались на зборах, та результати 
голосування по питанням порядку денного.

Голова зборів      ПІБ

Секретар зборів      ПІБ
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Додаток №2
    «ЗАТВЕРДЖЕНО»

УСТАНОВЧИМИ ЗБОРАМИ ЗАСНОВНИКІВ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
  РОЗВИТКУ _____________»

                                  Протокол № 1 від __ _____ 2017 р.
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ 
_____________» (далі-Фонд) є добровільною, самокерованою, неприбутковою, 
місцевою благодійною організацією, що створена у формі благодійного фонду 
та здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, Закону України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також інших 
відповідних положень та законодавчих актів, які регулюють благодійництво та 
благодійну діяльність, та цього Статуту.

1.2. Фонд набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно 
із чинним законодавством, має самостійний баланс, рахунки в банківських 
установах, печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, свою символіку. 

1.3. Офіційним найменуванням Фонду є: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ____________»  (українською мовою); 

Скорочена назва: БО «БФ ______________» (українською мовою).

З моменту державної реєстрації Фонд має виключне право на використання 
своєї назви, атрибутів та символіки, яка повинна бути зареєстрована у 
встановленому законом порядку.

1.4. Місцезнаходження Фонду: 43000, Волинська область, м. Луцьк, 
вул. ___________.

С Т А Т У Т
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ
 _________________________________»

Луцьк 2017



1.5. Засновниками БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
РОЗВИТКУ ____________» є :

1. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).;
2. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).;
3. ПІБ__ (паспорт серія __ №_______, виданий ________________  
України у __________ області __.___.______р., ІПН ______________).
1.6. Офіційною мовою Фонду є українська мова. Діловодство здійснюється у 
відповідності з вимогами чинного законодавства України.

1.7. Фонд має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати 
майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем 
у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах 
банків у національній та іноземній валюті.

1.8. Фонд співпрацює з місцевими, регіональними, всеукраїнськими, 
закордонними, міжнародними та іншими громадськими організаціями, 
благод ійними фондами ,  органами  державно ї  влади  т а  м ісцевого 
самоврядування, іншими установами та фондами.

1.9. Фонд створюється та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного 
вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового 
інтересу її учасників, прозорості, відкритості та публічності.

1.10. Фонд є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку.

2. МЕТА, ЦІЛІ ТА СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
2.1. Метою Фонду є: добровільний збір, консолідація та розподіл ресурсів для 
розвитку дошкільного навчального закладу/ЗОШ №__, що у м. Луцьку (далі – 
ДНЗ/ЗОШ). 
2.2. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння 
розвитку дошкільного закладу, виховання дітей, які відвідують заклад, та 
формування всебічно розвиненої особистості.

2.3. Сферами благодійної діяльності Фонду є:
2.3.1. Освіта.
2.3.2. Правова допомога.
2.3.3. Фізична культура.
2.3.4. Охорона здоров'я.
2.3.5. Культура.
2.3.6. Допомога особам, які потрапили в складні життєві умови.

Предметом діяльності Фонду є об'єднання зусиль зацікавлених юридичних та 
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фізичних осіб та створення умов для співпраці по наданню матеріальної, 
фінансової, медичної, оздоровчої допомоги набувачам благодійної допомоги, 
які сприяють розвитку благодійних програм освітнього закладу.

2 .4 .  Для  виконання  мети  Фонд у  порядку,  встановленому чинним 
законодавством, здійснює такі завдання:
2.4.1. Надання благодійної підтримки в здійсненні науково-освітніх, 
оздоровчих, культурних програм і проектів ДНЗ/ЗОШ.
2.4.2. Сприяння створенню належної навчально-методичної та матеріально-
технічної бази ДНЗ/ЗОШ, шляхом підтримки застосування новітніх технологій 
в навчальному процесі, комп'ютеризації, оснащення групових кімнат, 
забезпечення їх необхідним сучасним обладнанням, укомплектуванню 
необхідними меблями, спортивним обладнанням, тощо.
2.4.3. Надання благодійної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.
2.4.4. Участь у наданні підтримки персоналу ДНЗ/ЗОШ у спеціальній 
підготовці, підвищенні фахової кваліфікації та перекваліфікації.
2.4.5. Сприяння у здійсненні медичної допомоги, проведенню оздоровлення 
набувачів благодійної допомоги.
2.4.6. Сприяння в організації та проведенні благодійних акцій.
2.4.7. Сприяння у організації і проведенні культурно-масових, спортивних 
заходів.
2.4.8. Здійснення інших заходів, що сприяють розвитку ДНЗ/ЗОШ.

2.5. Основними видами діяльності Фонду є:
2.5.1. Благодійна підтримка в здійсненні окремих поточних програм і проектів 
ДНЗ/ЗОШ.
2.5.2. Сприяння захисту материнства та батьківства, надання благодійної 
допомоги батькам вихованців/учнів, які її потребують, та батькам талановитих 
дітей/учнів.
2.5.3.  Участь у наданні підтримки працівників освітнього закладу, 
співробітників в спеціальній підготовці, підвищенні фахової кваліфікації та 
перекваліфікації.
2.5.4. Поширення інформації та сприяння обізнаності громадськості щодо 
діяльності ДНЗ/ЗОШ.
2.5.5. Здійснення соціальних досліджень.
2.5.6. Здійснення заходів, що сприяють розвитку ДНЗ/ЗОШ.
2.5.7. Сприяння в здійсненні медичної допомоги та в проведенні оздоровлення 
набувачів благодійної допомоги.
2.5.8. Сприяння у ремонті приміщень, утриманні території, підготовці 
ДНЗ/ЗОШ до нового навчального року.
2.5.9. Сприяння у придбанні необхідного інвентарю, обладнання, меблів для 
ДНЗ/ЗОШ.
2.5.10. Фінансування спільних заходів, акцій, свят.
2.5.11. Фінансова допомога і підтримка дітей із соціально незахищених сімей.

2.6. Бенефіціарами цього фонду (набувачами благодійної допомоги) є ДНЗ/ЗОШ 



, батьки дітей-вихованців/учнів, працівники та інші особи, які беруть участь у 
навчально-виховному/навчальному процесі закладу.

2.7. Для реалізації своїх завдань Фонд: 
2.7.1. Розробляє та реалізує власні програми.
2.7.2. Залучає для їх реалізації спеціалістів.
2.7.3. Укладає договори.
2.7.4. Утворює тимчасові творчі колективи.
2.7.5. Залучає кошти Фонду та фізичних чи юридичних осіб.
2.7.6. Організовує лекції, дискусії, науково-практичні конференції, семінари, 
симпозіуми, виставки та екскурсії.
2.7.7. Забезпечує науково практичною літературою, журналами, бюлетенями, 
газетами. практичними і навчальними посібниками та іншими виданнями, які 
пов'язані з діяльністю Фонду.
2.7.8. Влаштовує для бенефіціарів та широкого загалу свята, конкурси та 
змагання, проводить різноманітні благодійні заходи.
2.7.9. Утворює при Фонді клуби за інтересами та захопленнями.

2.8. Благодійну допомогу Фонду можна надавати бенефіціарам у вигляді:
2.8.1. Одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги.
2.8.2. Систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги.
2.8.3. Дарування майна.
2.8.4. Дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів.
2.8.5. Надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи 
передачею результатів особистої творчої діяльності.
2.8.6. Безоплатного надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів.
2.8.7. Проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів.
2.8.8. Публічного збору благодійних пожертв.
2.8.9. Інших заходів, не заборонених законом.

Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг, 
що підлягає ліцензуванню, допускається після такого ліцензування в 
установленому законодавством України порядку.

2.9. Фонд встановлює та підтримує міжнародні контакти і зв'язки з іноземними 
юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до статутних 
цілей і завдань, шляхом укладання відповідних договорів та угод, участі в 
міжнародних проектах, що не суперечать законодавству України.

2.10. Фонд не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям, а 
також брати участь у виборчій агітації.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ.
3.1. З метою здійснення своєї діяльності Фонд має право: 
3.1.1. Самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її 
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набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються 
благодійникам, на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього 
пожертвування.
3.1.2. Об'єднуватися в спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на 
добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань.
3.1.3. Обмінюватися з відповідними організаціями зарубіжних країн 
інформацією та спеціалістами.
3.1.4. Залучати для здійснення благодійної діяльності добровільні внески та 
пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, 
міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень як в національній, так 
і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей.
3.1.5. Самостійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти й обсяги благодійної 
допомоги.
3.1.6. Відкривати рахунки як у національній, так і в іноземній валютах в 
установах банків.
3.1.7. Організовувати роботу волонтерів та осіб, які працюють за контрактом по 
збору благодійних пожертв благодійному фонду.
3.1.8. Мати власну символіку.
3.1.9. Популяризувати своє ім'я (назву), символіку.
3.1.10. Мати інші права згідно із законодавством України.
3.1.11. Укладати в особі Голови Правління як трудові, так і цивільно-правові 
договори з фізичними особами в установленому законом порядку, а також 
залучати до виконання певних робіт чи надання певних послуг фізичних осіб у 
їх вільний від основного місця роботи (за наявності) час, не на постійній основі, 
на громадських засадах (без одержання заробітної плати чи будь-якої 
винагороди), на основі їх вільного волевиявлення в установленому законом 
порядку.

3.2. При здійсненні своєї діяльності Фонд зобов'язаний забезпечити виконання 
статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську 
та фінансову діяльність. 

3.3. Засновники, учасники та працівники Фонду не мають права отримувати 
матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем у цій 
організації, крім тих, що передбачені законом України «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації».

3.4. Благодійна програма приймається Фондом і є комплексом благодійних 
заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям 
Фонду. На фінансування благодійних програм повинна використовуватися вся 
сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від учасників, підприємств і 
організацій ,  які  перебувають у  власно сті  Фонду,  за  виключенням 
адміністративно-господарських витрат, пов'язаних з функціонуванням Фонду. 
За умови реалізації  довгострокових програм, використання коштів 
здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.
3.5. 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.

4.Органи управління Фонду, порядок їх обрання та припинення, склад, 
компетенція, порядок діяльності та прийняття рішень.
4.1. Органами управління Фонду є:
4.1.1. Загальні збори учасників.
4.1.2. Правління.
4.1.3. Наглядова рада.

4.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників, які 
скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням Засновника або Правління 
Фонду. 

4.3. Позачергові Загальні збори учасників Фонду скликаються на вимогу:
- Правління Фонду;
- Наглядової Ради Фонду.

4.4.  До компетенції Загальних зборів учасників Фонду належать: 
4.4.1. Затвердження Статуту Фонду, внесення змін та доповнень до нього.
4.4.2. Визначення  основних напрямків діяльності Фонду, прийняття 
програмних документів.
4.4.3. Обрання та припинення повноважень (відкликання) Правління та 
Наглядової ради Фонду, окремих їх членів.
4.4.4. Створення відокремлених підрозділів, заснування та прийняття рішень 
про участь в інших благодійних організаціях, спілках, асоціаціях, інших 
добровільних об'єднаннях, здійснення спільної благодійної діяльності.
4.4.5. Затвердження порядку використання майна та коштів Фонду.
4.4.6. Вирішення питання про припинення діяльності чи ліквідацію Фонду.
4.4.7. Затвердження річних звітів.
4.4.8. Визначення умов оплати праці посадовим особам Фонду.
4.4.9. Заслуховування звітів Наглядової ради Фонду.
4.4.10. Затвердження бюджету Фонду.
4.4.11. Здійснення права власності щодо коштів та іншого майна благодійного 
Фонду.
4.4.12. Затвердження звітів Правління про результати роботи Фонду і виконання 
її благодійних програм та проектів за минулий рік, а також звітів про результати 
фінансово-господарської діяльності Фонду.
4.4.13. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду.
4.4.14.Вирішення інших питань, передбачених цим Статутом.
4.5. Загальні збори учасників Фонду є правомочними за умови участі в їх роботі 
більше половини учасників Фонду. Питання щодо прийняття Статуту  Фонду, 
внесення до нього змін і доповнень, визначення стратегічних напрямків, а також 
припинення діяльності Фонду вирішуються не менш як 2/3 голосів присутніх 
учасників. 
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4.6. Рішення з усіх питань, винесених на обговорення Загальних зборів 
учасників, за винятком вищеназваних, приймаються простою більшістю голосів 
учасників, присутніх на Загальних зборах учасників. Форма і порядок 
голосування визначаються на Загальних Зборах. За умови рівності голосів, голос 
головуючого на засіданні дорівнює двом голосам.

4.7. Рішення Загальних зборів учасників Фонду оформлюється протоколом, що 
підписується головою та секретарем Загальних зборів учасників Фонду.
4.8. Рішення Загальних зборів учасників є обов'язковим до виконання усіма 
структурними підрозділами Фонду. Рішення Загальних зборів учасників 
впроваджує Голова та члени Правління.

4.9. Рішення Загальних зборів учасників Фонду набуває чинності з дня його 
прийняття, якщо інше не обумовлене в самому рішенні.

4.10. Виконавчим органом Фонду є Правління, яке обирається Загальними 
зборами учасників Фонду терміном на три роки і може складатися з Голови 
Правління Фонду, заступника Голови Правління Фонду та членів Правління 
Фонду. Засновник Фонду на власний розсуд може затверджувати кількісний 
склад Правління Фонду. Правління Фонду є правомочним за наявності однієї 
особи у його складі.

4.11. Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів учасників 
Фонду, поточних і перспективних планів та планів соціально-економічного 
розвитку і організовує діяльність Фонду в період між Загальними зборами 
учасників Фонду.

4.12. Чергові засідання Правління Фонду скликаються не рідше одного разу на 
три місяці,  а позачергові – за ініціативою Голови Правління Фонду. 
Повідомлення про засідання надсилаються членам Правління не пізніше 
чотирнадцяти днів до призначеного дня.

4.13. З метою здійснення благодійної діяльності Фонду Правління:
4.13.1. Розглядає будь-які питання щодо діяльності Фонду, за винятком тих, що 
віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів учасників Фонду.
4.13.2. Керує роботою Фонду в період між Загальними Зборами учасників 
Фонду.
4.13.3. Організовує виконання рішень Загальних Зборів учасників Фонду.
4.13.4. Вносить пропозиції на розгляд Загальних Зборів учасників Фонду щодо 
перспективних напрямків діяльності Фонду та принципів використання коштів  
Фонду;
4.13.5. Заслуховує звіти Голови Правління Фонду;
4.13.6. Розглядає та затверджує представлені Головою Правління Фонду проекти 
документів та кошториси програм діяльності Фонду;
4.13.7. Затверджує штатний розклад та річні кошториси витрат Фонду;
4.13.8. Затверджує ескізи  печатки, штампів, бланків, символіки Фонду;



4.13.9. Вирішує інші питання щодо діяльності Фонду.

4.14. Рішення Правління Фонду ухвалюється відкритим голосуванням 
кваліфікаційною більшістю голосів - двома третинами голосів від кількості 
присутніх.

4.15. Рішення Правління набуває чинності з дня його прийняття, якщо інше не 
обумовлене в самому рішенні.
4.16. Членами Правління Фонду мають право бути громадяни України, іноземні 
громадяни, особи без громадянства. Члени Правління обираються Загальними 
зборами учасників Фонду.
Умови для прийняття у члени Правління Фонду:
- визнання Статуту;
- досягнення 18-річного віку.

4.17. Член Правління Фонду до закінчення строку своїх повноважень може бути 
виведений зі складу Правління тільки Загальними зборами учасників Фонду і 
лише у випадках:
4.17.1. Добровільного виходу з членів Фонду на підставі поданої до Правління 
Фонду заяви про свій вихід.
4.17.2. У зв'язку з грубими порушеннями чинного законодавства України та 
Статуту Фонду.
4.17.3. У разі смерті. 

4.18. Рішення про виключення з членів Правління Фонду приймається двома 
третинами голосів членів Правління. Рішення про виключення підлягає 
затвердженню Загальними зборами учасників Фонду. Член Правління Фонду 
вважається виключеним з дня затвердження Загальними зборами учасників 
рішення Правління Фонду.

4.19. Члени Правління Фонду зобов'язані забезпечити виконання статутних 
вимог, вільний доступ до своїх звітів, та інших документів, пов'язаних з 
діяльністю Фонду. Члени Правління, як і інші посадові особи Фонду, не мають 
права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв'язку із своїм 
становищем у цьому Фонді, крім тих, що передбачені законодавством України.

4.20. Роботою Правління керує Голова Правління Фонду, який обирається 
Загальними зборами  учасників Фонду терміном на три роки та здійснює надані 
йому повноваження у вільний від основного місця роботи (у разі наявності) час, 
не на постійній основі, на громадських засадах (без одержання заробітної плати 
чи будь-якої винагороди).

4.21. Голова Правління Фонду:
4.21.1. Організовує роботу Правління Фонду;
4.21.2. Готує і скликає засідання Правління Фонду;
4.21.3. Вносить питання на розгляд Правління Фонду та головує на його 
засіданнях;
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4. 21.4. Забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності 
Фонду;
4.21.5. Виконує інші функції, що покладені на нього Загальними зборами 
учасників та Правлінням;
4. 21.6. Організовує виконання рішень Загальних зборів учасників і звітує перед 
ними;
4.21.7. Розглядає і вносить на затвердження Загальних зборів учасників Фонду 
кошториси доходів і видатків Фонду, звіти про надходження і витрати коштів;
4.21.8. Діє від імені Фонду, без довіреності представляє його інтереси у 
відносинах з державними органами і громадськими організаціями, науковими, 
культурно-просвітницькими установами, комерційними структурами, 
організаціями, окремими громадянами;
4.21.9. Має право першого підпису фінансових документів Фонду, кошторисів 
доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, 
позовних заяв та інших документів до суду, інших державних установ та 
органів;
4.21.10. Здійснює господарське управління майном та коштами Фонду; 
4.21.11. Укладає без довіреності від імені Фонду цивільно-правові угоди;
4.21.12.  Видає необхідні  для здійснення діяльності  Фонду накази, 
розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників та учасників 
Фонду;
4.21.13. Приймає на роботу та звільняє штатних працівників Фонду, визначає 
умови оплати праці;
4.21.14. Виконує інші функції, покладені на нього Загальними зборами 
учасників Фонду та Правлінням Фонду.

4.22. У разі, якщо до складу Правління Фонду входить лише одна особа, вона 
може користуватися правами та зобов'язана виконувати обов'язки, передбачені 
цим Статутом для Голови Правління Фонду та Правління Фонду в цілому.

4.23. Контролюючі функції в Фонді здійснює Наглядова рада, яка обирається 
терміном на три роки на Загальних зборах учасників Фонду, та підзвітна тільки 
їм.

4.24. Наглядова Рада подає на затвердження Загальних зборів учасників Фонду 
звіти про проведення ревізії та висновки про річний звіт.

4.25. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Фонду, але 
мають право бути присутні на всіх його засіданнях.

4.26. Наглядова рада зі свого складу обирає Голову, а також секретаря 
Наглядової ради, які затверджуються Загальними зборами учасників Фонду.

4.27. Наглядова Рада Фонду:
4.27.1. Контролює відповідність дій виконавчих органів Фонду, а також окремих 
ї ї  керівних о сіб  нормам цього Статуту,  сумісність  їх  д ій  з  чинним 



законодавством України.
4.27.2. Розглядає конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої 
рекомендації до керівництва та виконавчих органів Фонду.
4.27.3. Контролює порядок використання коштів та майна Фонду.
4.27.4. Виконує інші функції, які передбачені цим Статутом та рішеннями 
Загальних зборів учасників Фонду.

4.28. Наглядова Рада має право скликати позачергові засідання Правління або 
Загальні збори учасників Фонду.

4.29. Голова Наглядової Ради обирається строком на три роки і може бути 
звільнений з цієї посади Загальними зборами учасників Фонду не менше як 
двома третинами голосів. 
4.29.1. Голова Наглядової Ради здійснює надані йому повноваження у вільний 
від основного місця роботи (у разі наявності) час, не на постійній основі, на 
громадських засадах (без одержання заробітної плати чи будь-якої винагороди).

4. 30. Голова Наглядової Ради:
4.30.1. Скликає засідання Наглядової Ради, веде ці засідання.
4.30.2. Призначає планові перевірки, керує роботою при підготовці звітів.
4.30.3. Робить запити посадовим особам та членам Правління Фонду.
4.30.4. Призначає позапланові перевірки діяльності Фонду.
5. Порядок прийняття до складу учасників Фонду, права та обов'язки учасників, 
умови та порядок виключення зі складу учасників Фонду
5.1. Учасниками можуть бути:
5.1.1. фізичні особи, які визнають Статут та мають повну цивільну дієздатність;
5.1.2. юридичні особи, статутна діяльність яких не суперечить цьому Статуту.

5.2. Засновники благодійної організації є її учасниками.

5.3. Питання про прийняття до складу учасників Фонду вирішує Правління. 
Прийняття до складу учасників благодійної організації здійснюється за 
письмовою заявою кандидата, в якій декларується зобов'язання визнавати і 
виконувати Статут (для фізичних осіб) або до якої додається копія статуту, яка 
підтверджує відсутність суперечностей з цим Статутом (для юридичних осіб). 
Правління вправі відмовити у прийнятті до складу учасників Фонду без 
пояснення причин.
5.4. Учасники благодійної організації мають право:
5.4.1. брати участь в усіх заходах Фонду;
5.4.2. брати участь у роботі керівних органів Фонду в порядку, визначеному 
Статутом;
5.4.3. висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Фонду;
5.4.4. отримувати інформацію щодо поточної діяльності Фонду;
5.4.5. звертатись до Фонду з будь-яких питань.
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5.5. Учасники Фонду зобов'язані:
5.5.1. Сприяти Фонду в його діяльності;
5.5.2. Виконувати вимоги Статуту та рішень органів управління;
5.5.3. Надавати можливу допомогу Фонду в його діяльності;
5.5.4. Всіма законними способами розповсюджувати позитивну інформацію про 
Фонд та її учасників.

5.6. Вибуття з Фонду відбувається шляхом:
5.6.1. виключення;
5.6.2. виходу.

5.7. Учасник Фонду може бути виключеним з його складу за порушення або 
невиконання Статуту, рішень органів управління або здійснення діяльності, що 
суперечить законодавству України або перешкоджає діяльності Фонду чи завдає 
йому шкоду. Виключення зі складу Фонду проводиться за рішенням Правління.

5.8. Учасник Фонду може вийти з нього за власним бажанням шляхом подання 
відповідної заяви. Юридична особа крім заяви подає рішення органу управління 
про вихід з Фонду. У цьому випадку участь у Фонді припиняється автоматично 
без прийняття з цього питання рішення Правлінням Фонду.

6. Джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності Фонду
6.1. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, 
земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, 
якщо інше не встановлено законом.
6.2. Джерелами активів Фонду є:
6.2.1. внески засновників, учасників та інших благодійників; 
6.2.2. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги;
6.2.3. пасивні доходи;
6.2.4. кошти або майно, які надходять від основної діяльності Фонду;
6.2.5. спонсорські надходження та цільове фінансування окремих програм, 
грантів, міжнародних та вітчизняних організацій;
6.2.6. дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, 
державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі 
гуманітарної, допомоги;
6.2.7.надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних 
пожертвувань, благодійних масових заходів;
6.2.8. доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, що перебувають у 
власності Фонду;
6.2.9. цільові надходження на виконання благодійних програм;
6.2.10. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
6.3. Майно та кошти Фонду складають:
6.3.1. внески засновників, учасників та інших благодійників;
6.3.2. благодійні пожертвування та інші внески, що надійшли від фізичних, 
юридичних осіб у грошовій  чи натуральній формі;



6.3.3. надходження від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних 
пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних 
аукціонів з реалізації майна та пожертв, які надійшли від благодійників;
6.3.4. доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від 
підприємств, організацій;
6.3.5. благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер, надані 
фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
6.3.6. майно, придбане за рахунок коштів чи на інших підставах, не заборонених 
чинним законодавством України. 
6.3.7. Благодійні гранти, що є цільовою допомогою у формі валютних цінностей, 
яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного 
благодійником, надана у зв'язку з участю в різноманітних програмах 
міжнародних організацій.

6.4.  Внески до Фонду можуть здійснюватись грошовими коштами, 
матеріальними цінностями, роботами та послугами, наданням приміщень та 
іншого майна, необхідного для матеріального забезпечення статутної діяльності 
Фонду. 
 
6.5. Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити 
актам законодавства та цілям Фонду.

6.6. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати двадцяти 
відсотків його доходу у поточному році.

6.7. Фонд здійснює розрахунки за власними зобов'язаннями, як у безготівковій, 
так і в готівковій формі, без будь яких обмежень сум платежів згідно з чинними 
правилами здійснення розрахунків та касових операцій. 

6.8. Контроль за управлінням коштами та іншим майном Фонду здійснює 
Наглядова рада в порядку, визначеному цим Статутом.

6.9. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов'язкову звітність 
у порядку, встановленому законом.

6.10. Порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих 
благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів 
затверджується Правлінням або визначається правочинами між Фондом та 
іншими благодійниками.

6.11. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови 
використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною 
інформацією або комерційною таємницею. Будь-який учасник вправі 
звернутися до Правління з проханням надати відповідну інформацію, а 
Правління зобов'язане задовольнити звернення.
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6.12. Активи (доходи) Фонду, або їх частина, не можуть розподілятися серед 
засновників (учасників), членів органів управління, працівників (крім оплати їх 
праці, нарахування єдиного соціального внеску), інших пов'язаних з ними осіб.
6.13. Активи Фонду використовуються виключно для фінансування видатків  на 
його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених даним Статутом.

7. Порядок внесення змін до установчих документів Фонду 
7.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних 
зборів учасників Фонду за рішенням не менше 2/3 присутніх на засіданні 
учасників.
  
7.2. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється згідно з 
чинним законодавством України.

8. Підстави та порядок припинення діяльності Фонду, у тому числі порядок
розподілу активів

8.1. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації або 
ліквідації. 

8.2.  Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників 
Фонду. При реорганізації Фонду його права і обов'язки переходять до 
правонаступників. Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою 
діяльності якої є одержання прибутку. 

8.3.  Ліквідація Фонду може бути здійснена на підставі рішення про його 
ліквідацію, прийнятого Загальними зборами учасників Фонду, або за рішенням 
суду. 

8.4. Ліквідація Фонду здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється 
органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Вона оцінює наявне майно Фонду, 
виявляє його дебіторів та кредиторів та проводить розрахунки з ними, складає 
ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження органу, що її створив. 

8.5. В разі припинення Фонду (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 
місцевого або державного бюджету.

8.6. Благодійні організації, яким передаються активи після ліквідації, 
визначаються ліквідаційною комісією на власний розсуд з урахуванням 
положень їх статутів;

8.7. Питання, що пов'язані з припиненням діяльності Фонду і не врегульовані 



цим Статутом, регулюються цивільним законодавством України, зокрема 
нормами про припинення діяльності юридичної особи.

8.8.  Фонд вважається ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до 
єдиного державного реєстру.

      Засновники Фонду:
    _____________    _______________
    _____________    _______________
     _____________    _______________
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