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1. Загальні положення 

1.1 ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “АСЕТ” (далі по тексту – Організація) є 

благодійною організацією, що об’єднує на засадах добровільності громадян України, іноземних 

громадян та осіб без громадянства для здійснення благодійної діяльності. Всеукраїнська благодійна 

організація «АСЕТ» зареєстрована 04.05.2005р., та у зв’язку з необхідністю внесення змін, статут 

викладається у новій редакції.  

1.2 У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України “Про 

благодійну діяльність та благодійні організації”, чинним законодавством та цим статутом.  

1.3. Благодійна діяльність Організації здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності 

інтересів і рівності прав його учасників, гласності, добровільності та самоврядування. 

1.4. Діяльність благодійників і Організації має суспільний характер, що не суперечить їх 

взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування і не позбавляє права на отримання 

державної підтримки. 

1.5. Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом разом з Організацією. 

1.6. Організація будує свою діяльність за рахунок внесків Засновників, внесків членів, 

добровільних пожертвувань установ, організацій та громадян України й інших держав, а також за 

рахунок надходжень від створених Організації підприємств, що діють у відповідності з метою та 

завданнями Організації, а також інших незаборонених законодавством України джерел. 

1.7. Організація відповідає стосовно своїх зобов'язань всім своїм майном, на яке згідно з 

чинним законодавством, може бути накладене стягнення. Держава та її органи не відповідають 

щодо зобов'язань Організації, а Організація не несе відповідальності стосовно зобов'язань держави та 

її органів. 

1.9.     Назва Організації : 

        Повна: ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ  “АСЕТ”, 

        Скорочена: ВБО „АСЕТ” 

1.10.  Організація має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, рахунки (у національній 

та іноземній валютах) в установах банків, штамп, бланки, власну символіку (емблему), які 

затверджуються Правлінням організації. Символіка Організації реєструється в установленому 

Законом порядку. 

1.11     Адреса Організації: 10014 м. Житомир, вул. Басейна, 2-а. 

 

 

2. Мета, предмет, завдання та форми діяльності 

2.1  Мета Організації є просвітництво і втілення ідей високої моральності, що відповідають 

високим критеріям і принципам моралі у житті людини, а також здійснення благодійної діяльності в 

інтересах суспільства або окремих категорій фізичних та юридичних осіб.  

 

Місія Організації - допомогти молодим людям України зробити усвідомлений вибір здорового 

способу життя через комунікацію і надання можливості уникнути негативних поведінкових практик, 

таких як алкоголізм, наркоманія, проституція, а також отримати розуміння загрози зараження. 

     

Предмет діяльності – добровільна безкорисна багатопланова діяльність, спрямована на створення 

умов і об'єднання зусиль зацікавлених юридичних і фізичних осіб для співробітництва по наданню 

просвітницької, консультаційної, соціальної, оздоровчої, матеріальної і фінансової допомоги 

набувачам благодійної допомоги.  

 

2.2 Основними завданнями Організації є: 

• просвітницька діяльність; 
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• сприяння    профілактиці    негативних    явищ    серед    населення (захворювання на ВІЛ\СНІД, 

алко- та наркотичної залежності), в першу чергу серед дітей, молоді та юнацтва; 

• здійснення лекційної, навчальної, консультаційної і пізнавально-роз`яснювальної роботи у 

вигляді організації та в проведенні лекцій, форумів, тренінгів семінарів, консиліумів, громадських 

зборів, “круглих столів”, “громадських читань”, “громадських консультацій”; 

• створення просвітницько-пізнавальних центрів, шкіл сімейного навчання, розробка програм 

навчання, методик викладання та їх практичне запровадження і використання; 

• здійснення публічних заходів (прес-конференцій, зустрічей, диспутів, дискусій), в тому числі в 

засобах масової інформації, на телебаченні, радіомовлення та міжнародних мережах Інтернет-

зв’язку; 

• участь у міжнародних просвітницьких та пізнавальних проектах і публічних заходах – конгресах, 

симпозіумах, конференціях, програмах просвітницького розвитку; 

• здійснення дослідницької і наукової роботи в просвітницькій галузі, соціальному вихованні та 

морально-етичному розвитку людини;  

• розробка методичної та учбової літератури, які відповідають меті Організації, програм, методик, 

рекомендацій, в складанні посібників та підручників, комп`ютерних розробок у сфері навчання і 

освіти; 

• сприяння розвитку науки та освіти, реалізація науково-освітніх програм, методик, надання 

благодійної допомоги окремим фізичним особам (обдарованим особистостям, вихователям, 

викладачам, вченим, студентам, учням); 

• здійснення публікацій в засобах масової інформації та інших інформаційних інфраструктурах, 

переписки з набувачами благодійної допомоги в якості зворотнього зв’язку; 

• видання досліджень, наукових статей і робіт, книг та різноманітної поліграфічної продукції – 

буклетів, календарів, рекламних проспектів, які відповідають статутним завданням Організації;  

• втілення просвітницьких проектів та заходів в засобах радіомовлення і на телебаченні, що 

пов`язані з утворенням нових просвітницьких та пізнавальних програм, передач, просвітницьких 

клубів, тощо; 

• здійснення проектів щодо кіно- фотозйомок, виконання сценарних розробок і написання 

сценаріїв; 

• організація, а також участь у проведенні виставок, ярмарок, аукціонів, конкурсів та інших 

масових (творчих) заходів та різних акцій (в тому числі добродійних); 

• сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних 

програм направлених на поліпшення соціально-економічного становища, у тому числі молоді, дітей;  

• сприяння   в   організації   центрів   захисту,   центрів   реабілітації, центрів допомоги для дітей 

та молоді, постраждалих від насилля, робота за програмою „телефону довіри" : 

• сприяння поліпшенню матеріального становища набувачів фінансової благодійної допомоги, 

сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів та інших осіб, що 

потребують турботи, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні недоліки обмежені у 

реалізації своїх прав та законних інтересів; 

• сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які 

потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади 

обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; 

• сприяння розвитку культури, в тому  числі реалізації програм національно-культурного 

розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, дітей, молоді до культурних 

цінностей та художньої творчості; 

• сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища,   

пам'яток історії та культури, місць поховання; 

• сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, 

пропагування здорового способу життя, сприяти поданню медичної допомоги населенню та 
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здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та 

іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної 

підтримки та піклування; 

• сприяння захисту материнства та дитинства, ненароджених дітей (профілактиці абортів); 

• пропагування   створення   здорових   (правильних)   відносин   до шлюбу, функціонування 

життєздатності здорових сімей, надання допомоги багатодітним, малозабезпеченим та молодим 

сім'ям; 

• подання допомоги дітям, молоді та іншим верствам населення, які постраждали внаслідок 

стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, 

нещасних випадків; 

• адміністрування та управління грантами та фінансовою допомогою; 

• надання благодійної допомоги притулкам та будинкам для людей похилого віку, людей без 

постійного місця проживання. 

 

2.3. Організація здійснює благодійну діяльність у наступних формах : 

2.3.1.  Безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне 

відступлення бенефіціарам майнових прав; 

2.3.2. Безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і 

майнові права; 

2.3.3. Безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; 

2.3.4. Безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів; 

2.3.5. Благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну 

діяльність; 

2.3.6. Публічний збір благодійних пожертв; 

2.3.7. Управління благодійними ендавментами; 

2.3.8. Виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності; 

2.3.9. Проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних 

заходів, не заборонених законом. 

 

3. Благодійна програма 

3.1.  Благодійна програма приймається Загальними Зборами і є комплексом благодійних заходів, 

спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Організації. 

 

4. Юридичний статус Організації 

4.1.  Організація набуває прав юридичної особи після державної реєстрації у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

4.2.  Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому 

числі валютний, власну символіку, печатку та інші атрибути, а для членів Організації – нагрудний 

значок, зразки яких затверджуються Загальними Зборами. 

4.3. Організація має право: 

4.3.1. об’єднуватись в спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі 

і сприяють виконанню статутних завдань; 

4.3.2. обмінюватись інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн; 

4.3.3. організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, 

іноземних держав та міжнародних організацій; 

4.3.4. реалізовувати власні цільові та комплексні програми, підтримувати програми інших 

організацій, що не суперечать статутним цілям та завданням Організації; 

4.3.5. самостійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги; 
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4.3.6. самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, 

використовувати нецільові та цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію 

благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування та на виконання статутної діяльності; 

4.3.7. утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії та представництва; 

4.3.8. відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків; 

4.3.9. засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою 

діяльністю; 

4.3.10. бути членом інших благодійних організацій; 

4.3.11. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному 

законодавством; 

4.3.12. популяризувати своє ім’я (назву), символіку; 

4.3.13. виступати учасником цивільно-правових відносин, у встановленому порядку здійснювати 

придбання, володіти, користуватись і розпоряджатися майном, коштами, будівлями, спорудами та 

іншою власністю, переданою Організації, а також збудованого та надбаного ним в установленому 

порядку для забезпечення діяльності, передбаченої його Статутом; 

4.3.14. укладати у встановленому порядку з українськими і зарубіжними фондами, науковими 

організаціями, закладами, товариствами, підприємствами, іншими юридичними та фізичними 

особами договори та інші угоди, які відносяться до статутної діяльності Організації; 

4.3.15. організовувати сумісні оздоровчі програми на території України та за її межами; 

4.3.16. будувати свою діяльність на засадах добровільності, законності, та у відповідності до 

ініціативи та потреб громадян, які потребують соціального захисту; 

4.3.17. надавати матеріальну, в тому числі фінансову, та іншу допомогу, надавати послуги,  та 

проводити роботи на користь осіб, що їх потребують, для поліпшення їх матеріального становища та 

створення належних умов для життя, лікування, соціально-психологічної і фізичної реабілітації; 

4.3.18. вступати в міжнародні (неурядові) організації як колективний член, підтримувати прямі 

міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди та брати участь в роботі міжнародних та 

інших неурядових організацій, якщо їх діяльність не суперечить чинному законодавству та 

статутним завданням Організації; 

4.3.19.  представляти і захищати свої інтереси та своїх Членів в органах державної влади й 

управління, у громадських організаціях; 

4.3.20. одержувати від органів виконавчої влади і управління та органів місцевого самоврядування 

інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; 

4.3.21.  вносити пропозиції до органів виконавчої влади, управління і місцевого самоврядування. 

4.3.22. мати інші права згідно з законодавством України.  

4.4. Члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації, а він не відповідає за 

зобов’язаннями своїх членів. 

4.5. Організація зобов'язана забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх 

звітів, документів про господарську та фінансову діяльність для членів Організації.  

Засновники та працівники благодійної організації не мають права отримувати матеріальних переваг 

і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в цій організації. 

 

5. Члени Організації, їх права та обов’язки 

5.1. Права та обов’язки членів визначаються чинним законодавством України та цим Статутом. 

5.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, які досягли 18-ти років, іноземні 

громадяни, а також юридичні особи, які визнають Статут Організації і беруть участь у вирішенні 

його завдань. 

5.3. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні 

підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути 

засновниками та членами Організації. 
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5.4. Члени вступають та вибувають з Організації шляхом подачі заяви про вступ чи вихід з 

Організації до голови Правління Організації. Заява має бути подана Головою правління на розгляд 

загальних зборів, для чого Головою правління скликаються Загальні збори в місячний термін з дня 

отримання заяви.  

5.5. Прийом у Члени Організації здійснюється за одноголосним рішенням Загальних зборів 

Організації.  Засновник набуває статусу членства з моменту державної реєстрації благодійного 

Організації. 

5.6. Юридичні особи - члени Організації беруть участь в його роботі через своїх повноважних 

представників. 

5.7. Прийняття до членів Організації здійснюється за умови: визнання положень Статуту 

Організації, визнання цілей Організації, сприяння діяльності Організації, сплата вступного внеску. 

5.8. Члени Організації мають право: 

5.8.1. брати участь в управлінні справами Організації, в тому числі шляхом обговорення;        

5.8.2. обирати та бути обраним до керівних органів;   

5.8.3. брати  участь у діяльності Організації; 

5.8.4. отримувати повну і достатню інформацію з питань діяльності Організації; 

5.8.5. подавати на розгляд органів управління пропозиції та брати участь в їх обговоренні; 

5.8.6. добровільно вийти з Організації на підставі письмової заяви, поданої до Правління 

Організації; 

5.8.7. брати участь у діяльності інших добровільних об’єднань без згоди Організації; 

5.8.8. користуватися й іншими правами передбаченими цим Статутом та чинним законодавством 

України.  

5.9. Члени Організації зобов’язані: 

5.9.1. виконувати вимоги Статуту та рішення керівних органів Організації; 

5.9.2. брати участь у діяльності Організації; 

5.9.3. сплачувати членські внески, виконувати інші зобов’язання, пов’язані з майновою участю; 

5.9.4. не допускати дій, які наносять Організації матеріальну та моральну шкоду; 

5.9.5. надавати допомогу у пропагуванні і досягненні цілей і завдань Організації; 

5.9.6. виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми 

документами Організації. 

5.10. Розміри вступних та членських внесків, порядок їх сплати визначається Положенням про 

порядок сплати вступних та членських внесків, що затверджується Правлінням Організації.  

5.11. Членство у Організації може бути припинено: 

5.11.1. при недотриманні членом Організації статутних вимог - за рішенням Загальних зборів. 

5.11.2. якщо внески та відрахування до Організації не здійснювались понад один рік; 

5.11.3. подачі Заяви про вихід; 

5.12. Рішення про вихід Члена з Організації приймають Загальні збори Організації. 

 

6. Загальні Збори Організації та їх компетенція 

6.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори. 

6.2. Збори скликаються не рідше одного разу у два роки. Рішення про їх скликання, порядок 

денний, норми представництва та порядок обрання делегатів приймає Директор Організації або 

більшість членів Організації. Директор доводить це рішення до відома всіх членів Організації після 

узгодження з Правлінням Організації.  

6.3. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини членів 

Організації. Кожний учасник Зборів при голосуванні має один голос. 

6.4. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів, а рішення про припинення 

діяльності Організації – якщо за нього проголосували не менше двох третин присутніх учасників 

Зборів. 
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6.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 

6.5.1. визначення основних напрямів діяльності і цільових програм Організації; 

6.5.2. затвердження Статуту Організації та внесених змін і доповнень до нього; 

6.5.3. затвердження структури Організації; 

6.5.4. обрання та відкликання контролюючого органу — Наглядової ради; 

6.5.5. обрання та відкликання членів виконавчого органу Організації — Правління Організації 

(надалі — Правління) та Директора Організації; 

6.5.6. затвердження звіту Правління; 

6.5.7. прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації, призначення ліквідаційної 

комісії та затвердження ліквідаційного балансу; 

6.5.8. визнання інформації, що стосується діяльності Організації, конфіденційною; 

6.5.9. затвердження благодійних програм; 

6.5.10. прийняття Положень про Правління, Наглядову Раду та Регламент Загальних Зборів;  

6.5.11. реалізація права власності на майно та кошти Організації.  

6.6. У разі відсутності кворуму, Директор Організації у 3-денний термін направляє повторні 

повідомлення.  

6.7. Члени Організації, які складають не менше третини загального складу Членів Організації, 

мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час і з будь-якого 

приводу, що стосується діяльності Організації. 

6.8. Про проведення Загальних зборів або позачергових Загальних зборів, Члени Організації 

повідомляються рекомендованими листами на адреси, вказані ними під час прийняття до 

Організації, не пізніше, як за 30 днів до проведення Загальних зборів. 

6.9. Будь-хто з Членів Організації має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах за 

умови, що воно було ним поставлено не пізніше, як за 15 днів до початку Загальних зборів. 

6.10.  Загальні збори можуть приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного, тільки 

за згодою всіх присутніх Членів на Загальних зборах Організації. 

6.11. Рішення про затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень, реорганізацію чи 

ліквідацію Організації, обрання та відкликання контролюючого органу — Наглядової ради – 

приймаються двома третинами голосів. 

6.12. Загальні Збори Членів Організації можуть, у разі необхідності, делегувати окремі свої 

повноваження Директору Організації. 

6.13. Загальні Збори Членів Організації мають право приймати рішення з будь-яких питань 

діяльності Організації, в тому числі і з тих, які передані Загальними Зборами до компетенції 

виконавчого органу. 

6.14. У разі, якщо Організації має одного Члена, рішення, які повинні прийматися загальними 

зборами Організації, приймаються цим Членом одноосібно в порядку, встановленому для 

проведення Загальних зборів. 

 

7. Наглядова Рада Організації та її компетенція 

7.1. Контролюючі функції в Організації здійснює Наглядова рада Організації, постійно діє у складі 

трьох осіб. 

7.2. Перевірки проводяться Наглядовою Радою за дорученням Загальних зборів Організації або з її 

власної ініціативи. 

7.3. На вимогу Наглядової Ради їй повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші 

документи і особисті пояснення службових осіб Організації. 

7.4. Наглядова Рада доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам 

Організації. 

7.5. Члени Наглядової Ради вправі брати участь у засіданнях Зборів з правом дорадчого голосу. 



 7 

7.6. Наглядова Рада складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Наглядової Ради 

Збори Організації не вправі затверджувати цей баланс. 

7.7. Наглядова Рада може вимагати позачергового скликання Зборів Організації у разі виникнення 

загрози суттєвим інтересам Організації або виявлення зловживань службовими обов’язками 

посадовими особами Організації. 

7.8. Головою і членом Наглядової Ради не може бути член Правління. 

 

8. Правління Організації та його компетенція 

8.1. Постійно діючим виконавчим органом Організації є Правління Організації, яке очолює 

Голова Правління, яке у своїй діяльності керується цим Статутом та Положенням про Правління, 

затвердженим Загальними зборами. 

8.2. Правління складається із Голови правління та чотирьох членів правління, які обираються 

Загальними зборами. 

8.3. Правління Організації: 

8.3.1. здійснює організаційне забезпечення діяльності Організації в межах своїх повноважень; 

8.3.2. здійснює оперативне управління майном Організації в межах рішень Загальних зборів; 

8.3.3. затверджує річний бюджет Організації; 

8.3.4. розробляє та подає заяви, звернення, програми, клопотання до органів державної влади, 

українських та міжнародних організацій, асоціацій, спілок,  інших об'єднань,  окремих 

підприємств, установ, організацій, громадян; 

8.3.5. виконує представницькі функції з метою виконання завдань діяльності Організації; 

8.3.6. вирішує інші питання діяльності Організації, передбачені цим статутом, за винятком тих, 

які є  компетенцією Загальних зборів. 

8.4. Правління скликається Головою Правління та є повноважним за умови присутності будь-якої 

кількості її членів. Рішення приймаються більшістю голосів від присутніх членів Правління. При 

однаковій кількості голосів Голова Правління має право вирішального голосу. 

8.5. Правління звітує про свою діяльність перед Загальними Зборами на їх вимогу. 

8.6. Члени Правління не одержують заробітної плати за свою роботу в цьому органі. Витрати 

Голови Правління, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цьому органі можуть бути 

відшкодовані за рахунок коштів Організації.  

 

9. Директор Організації та його компетенція 

9.1. Для керування поточною діяльністю Організації діє Директор Організації, який: 

9.1.1. підзвітний Загальним зборам членів Організації та Правлінню Організації; 

9.1.2. представляє інтереси Організації без довіреності в усіх установах, організаціях, 

підприємствах та у відносинах з фізичними особами;  

9.1.3. скликає Загальні збори членів Організації; 

9.1.4. відкриває рахунки в установах банків; 

9.1.5. затверджує штатний розпис, приймає на роботу та звільняє з роботи посадових осіб 

Організації, працівників, регулює трудові відносини; 

9.1.6. здійснює загальне керівництво діяльністю Організації в період між проведенням Зборів; 

9.1.7. здійснює господарське управління майном та коштами Організації в межах затвердженого 

кошторису; 

9.1.8. займається поточною діяльністю Організації; 

9.1.9. подає Наглядовій Раді та Правлінню за їх вимогою необхідну інформацію про діяльність 

Організації; 

9.1.10. може вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту та інших установчих 

документів Організації; 

9.2. Директор Організації діє згідно Положення, затвердженого Загальними Зборами Організації. 
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9.3. До компетенції Директора Організації належать такі питання: 

9.3.1. представництво інтересів Організації у взаємовідносинах із державними та іншими 

організаціями як в Україні, так і за кордоном; 

9.3.2. загальне керівництво роботою Організації; 

9.3.3. укладення без доручення угод та здійснення інших юридичних актів від імені Організації; 

9.3.4. право підпису фінансових та інших офіційних документів як першої особи Організації. 

 

10. Майно та кошти Організації і джерела їх формування 

10.1. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, транспортні засоби, 

матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, набуте на законних підставах та 

необхідне для здійснення його статутної діяльності. 

10.2. Організація має право здійснювати щодо свого майна та коштів будь-які угоди, що не 

суперечать його статутним завданням та чинному законодавству України. 

10.3. Джерелами формування майна та коштів Організації  є: 

10.3.1. внески засновників та інших благодійників; 

10.3.2. благодійні внески і пожертви, що мають цільовий або нецільовий характер, внески на 

виконання статутної діяльності, благодійні гранти, надані фізичними та юридичними особами в 

грошовій та натуральній формах; 

10.3.3. надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертв, 

благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та 

пожертв, які надійшли від благодійників; 

10.3.4. доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, 

організацій, що перебувають у власності благодійної організації; 

10.3.5. інші джерела, не заборонені законодавством України для неприбуткових організацій. 

10.4. Організація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських  рішень,  

використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства 

України. 

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

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

10.6. З метою виконання статутних завдань Організації здійснює господарську та комерційну 

діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств, установ і організацій із статусом 

юридичної особи. 

10.7. Майно та кошти Організації використовуються відповідно до благодійних програм, 

прийнятих Організацією, а також відповідно до рішень його керівних органів. 

10.8. Фінансова діяльність Організації здійснюється відповідно до вимог законодавства України. 

10.9.  Організація володіє майном та коштами, набутими в результаті статутної діяльності. 

10.10. Джерелом формування майна та коштів Організації не можуть бути кредити. 

10.11. Майно та кошти Організації не можуть бути предметом застави. 

10.12. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних ними осіб. 

 

11. Відділення, філії, представництва Організації 

11.1. На території України та за її межами можуть створюватись осередки, філії, представництва 

Організації. 

11.2. Осередок, філія, представництво діють на підставі положення про них, яке затверджено 

Загальними зборами Організації. 

11.3. Осередок, філію, представництво очолює керівник. 
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11.4. Керівник філії, представництва, осередку діє на підставі виданої йому довіреності де 

визначаються його повноваження.  

11.5. керівник осередку, філії, представництва не може: 

- укладати правочини чи договори та/або надання згоди на укладення таких договорів чи правочинів 

з приводу майна Організації, земельних ділянок та цінних паперів, акцій, корпоративних прав як 

Організації та інших юридичних осіб заснованих Організацією чи де Організація є учасником; 

- укладати кредитні, депозитні угоди, договори застави, іпотеки, поруки, гарантії, будь-які інші 

договори та правочини, наслідком яких може стати обмеження/обтяження майна Організації. 

Будь-які угоди укладені в порушення вимог цього пункту є недійсними та не породжують наслідків 

для Організації   

11.6.  Відділення, філії, представництва створюються та реєструються відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

12. Міжнародна благодійна діяльність 

12.6. Організація має право здійснювати міжнародну благодійну діяльність відповідно до Закону 

України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та цього Статуту, інших нормативно-

правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

12.7. Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі Організації в міжнародних 

благодійних проектах, зокрема: прийняття іноземної благодійної матеріальної допомоги в різних 

формах, а також подання благодійної матеріальної допомоги українцям, які проживають за межами 

України і праці в роботі міжнародних благодійних організацій, що не суперечать законодавству 

України, нормам і принципам міжнародного права. 

12.8.  Пріоритетним напрямом у міжнародній благодійній діяльності Організації є співробітництво 

з українською діаспорою. 

 

13. Внесення змін до Статуту 

13.6.  Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться Загальними зборами членів 

Організації. 

13.7.  Про внесені зміни та доповнення до Статуту Організації повідомляє орган реєстрації у 

встановленому порядку. 

 

14. Припинення діяльності Організації 

14.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Зборів відповідно до вимог чинного 

законодавства та цього Статуту. 

14.7. При реорганізації Організації його права і обов’язки переходять до правонаступників. 

14.8. Організація не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є 

одержання прибутку. 

14.9. Ліквідація Організації здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

14.10. Ліквідація Організації здійснюється призначеною Зборами ліквідаційною комісією, а у 

випадку ліквідації Організації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, яка призначається цим 

органом. Загальні збори  після прийняття рішення визначають порядок та строки проведення 

ліквідації, встановлюють строк подання претензій до Організації. З моменту призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Організації, вона 

є єдиним уповноваженим представником Організації з питань, що мають відношення до діяльності 

Організації. Після ліквідації Організації майно передається іншій благодійній організації або 

передається у дохід бюджету. 
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15. Заключні положення 

15.6. Організація є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не 

має на меті отримання прибутків. 

15.7. Організацію створено на невизначений строк. 

15.8. Питання щодо діяльності Організації, невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до 

положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Організації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


