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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Статут (надалі - Статут) визначає порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАШІ РІДНЕНЬКІ».
2 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАШІ РІДНЕНЬКІ» (далі по тексту - "Організація”) є
іголійною організацією, діяльність якої не спрямована на одержання прибутку і розподіл
прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед
градівників Організації.
Б ~і~: дійна діяльність здійснюється Організацією на засадах законності, гуманності, спільності інтересів
в Організації, гласності, добровільності та самоврядування.
2 Організація створена відповідно до діючого законодавства України. Організація набуває статусу
- : дичної особи з моменту її державної реєстрації, може мати власну круглу печатку та інші штампи,
: іх> нки в банківських установах і бланки зі своїм найменуванням, також може мати власну символіку,
1*- стверджується та реєструється згідно чинного законодавства.
- Організація об’єднує дієздатних громадян України, іноземних громадяни, осіб без громадянства, а
-рож юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виконання Статутних завдань
Організації.
5 Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Статутом, Законом України
Лро благодійну діяльність та благодійні організації», та іншими нормативно-правовими актами, що
регулюють благодійництво та благодійну діяльність.
: Місцезнаходження Організації:
2 -Ол Україна, місто Київ, проспект Соборності, будинок 17, приміщення 2-1106.
ОТ. Повне найменування Організації:
- Українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАШІ РІДНЕНЬКІ».
8 С корочене найменування Організації:
- країнською мовою: БО «НАШІ РІДНЕНЬКІ».
II. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
2 Цілями благодійної діяльності Організації є надання допомоги для сприяння законним інтересам
гснефіціарів (набувачів благодійної допомоги) у сферах благодійної діяльності, визначених цим
Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
2 2 Г іовнаии сферами благодійної діяльності Організації є:
Освіта;
Охорона здоров’я;
Запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога
постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям
та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
Опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
Соціальний захист, соціальне забезпечення і соціальні послуги;
Права людини і громадянина та основоположні свободи.

III. ВИДИ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ БЛАГОДІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Основними видами благодійної діяльності Організації є:
безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне
відступлення бенефіціарам майнових прав;
безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і
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майнові права;
:езсплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну
діяльність;
г> блічний збір благодійних пожертв;
“ гзвління благодійними ендавментами;
і г гнання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних
з;і\: сів. не заборонених законом.
сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих
-з ~:ліпшення соціально-економічного становища в Україні.
: _ : дійна допомога бенефіціарам може надаватись у вигляді:
безповоротної фінансової допомоги;
з із олійного гранту;
:д з* гдійної пожертви;
.д ~ статичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги:
: з - : газової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
: -д-дування конкретних цільових програм;
з : ": чоги на основі договорів про благодійну діяльність;
з _:: ззння чи дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;
дезвіл на використання своєї назви, емблеми і символіки;
-дллння безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи переданням результатів
:с гсмстої творчої діяльності;
х- _ х заходів, не заборонених законодавством;
: каяття на себе витрат по безоплатному, повному чи частковому утриманню об’єктів
ділгоді йництва;
.

здійснення благодійної діяльності Організація має право:
—ти добровільні та матеріальні внески вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних

шк
з
ззти та надавати матеріальну допомогу у порядку, визначеному законодавством України:
представляти та захищати свої законні інтереси, а також інтереси набувачів благодійної
з
; ги з державних, громадських, інших органах та благодійних організаціях;
дім гстійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам,
і
: зсовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію
- : дійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
-ддзіння та використання благодійної допомоги звітувати тільки перед тими, хто її надає;
: '«* - -зватися інформацією та спеціалістами з відповідними благодійними організаціями в
Уі:: з - та в зарубіжних країнах;
: : . - з:= .вати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб,
і* - - х держав та міжнародних організацій;
їм« : гтовувати на благодійні програми всю суму пожертвувань чи благодійної допомоги за
мі г-і
здміністративно-господарських витрат, пов'язаних з функціонуванням Організації.
е~ -: визначати форми, об’єкти і суб’єкти та обсяги благодійної допомоги;
хан: не і вати засоби масової інформації ;
ід ' . - з в ати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню
гнг-у“~->х дітей Організації;
ігихіо&хги відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних
с
й. а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну
І аг і - . діяльність, а також мати інші права згідно із законом.
З

ти членом інших благодійних організацій; а також спілок, асоціацій, інших добровільних
®іУ<єднань,
в:гвляризувати своє ім’я (назву), символіку.
т і- зація може встановлювати та підтримувати міжнародні контакти і зв'язки з іноземними
та фізичними особами в інтересах Організації відповідно до статутних цілей і завдань, в
"ігедбаченому чинним законодавством. Міжнародні контакти та зв’язки Організації
:• шляхом укладення договорів та угод, участі в міжнародних благодійних проектах та в
м -народними благодійними організаціями, а також в інших формах, що не суперечать
України, нормам і принципам міжнародного права.
1г . - і-гія створюється з метою здійснення безкорисливої благодійної діяльності в інтересах
і з&о окремих категорій осіб, зокрема здійснення забезпечення підтримки та допомоги людям
5 ку. хворим дітям, малозабезпеченим сім'ям та безпритульним та іншим, шляхом,
цим Статутом.
Ісж. і - йми напрямами та завданнями благодійної діяльності Організації є:
з о ііння розвитку здоров’я, творчого та інтелектуального потенціалу підростаючого покоління,
необхідних умов для гармонійного розвитку підростаючого покоління;
. : іння розвитку науки, освіти і культури, реалізації науково - освітніхпрограм, програм
- культурного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо дітей, інвалідів, людей
£ V та осіб, які в силу своїх фізичних чи інших відхилень обмежені в реалізації своїх прав і
-~етесів, до культурних цінностей і освіти;
гіг
- розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, популяризації
- г. : :обу життя, участі у здійсненні медичної допомоги дітям, інвалідам, людям похилого віку
: гомеженими можливостями;
*- -д і соціально-психологічна реабілітація дітей з інвалідністю та відхиленнями у розвитку,
і ьша педагогічна допомога цим дітям;
15 л >■; *: га соціально незахищеним верствам населення, здійснення іншої благодійної діяльності в
. ; пільства, надання благодійної допомоги тим, хто її потребує;
заснування і підтримка оздоровчих, медичних, спортивних, культурнопросвітницьких,
га інших закладів;
*
задія отримання благодійної фінансової та матеріальної допомоги, благодійних грантів від
- : оичних осіб як в Україні, так і за її межами;
: :а т:к взаємозв’язків та співробітництва з благодійними організаціями,комерційними
ганками, страховими компаніями та іншими юридичними та фізичними особами;
чигтв створенні і розвитку благодійних підприємств, організацій, установ;
—
> впровадженні лікувальних, оздоровчих, реабілітаційних, екологічних, освітніх,
спортивних, наукових, релігійних та інших проектів та програм, у тому числі, спільних з
ї -

учкгп: : гтанізації та проведенні благодійних акцій та заходів;
в
_ . я матеріального становища набувачів благодійної допомоги;
-- и:<л участі обдарованої молоді в національних та міжнародних наукових проектах,
*с : есенціях та семінарах, у міжнародному обміні освітньою та науковою інформацією;
:ігг юта у проведенні конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, конкурсів, свят а також
кап ї
заходів з питань охорони здоров’я та навколишнього природного середовища, науки,
п. освіти;
с : і -.- ї розвитку охорони здоров’я та пропагування здорового способу життя;
тиса.- - ; допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної
~
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г~т

ка програм обміну досвідом з питань діяльності органів місцевого самоврядування та
гганізації населення, розробки та реалізації програм сприяння діяльності цих органів;
жаьт
ї благодійних програм з подання допомоги громадянам та юридичним особам щодо
ж в с _ е - их пгав. свобод та законних інтересів;
- сприяння веденню культосвітньої роботи серед населення в засобах масової інформації з метою
4

топаганди ідей загальнолюдських цінностей, ідеалів добра, милосердя й добродійності;
З -.20. участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими,
гівалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи
шші особливості потребують соціальної підтримки
та піклування;
5 -21. надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних,
техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків,
Флористичних актів, а також жертвам репресій, біженцям, інших найбільш незахищених верств
населення;
-22. надання допомоги дитячим будинкам, притулкам, інтернатам, а також установам виконання
покарань;
З -23. надання допомоги організаціям, що сприяють зростанню духовності в Україні, у тому числі
: елігійним, з захисту навколишнього середовища, з захисту тварин;
З -24. привернення уваги державних, громадських та інших організацій, трудових колективів, науководослідних установ та окремих громадян до сучасних проблем медицини, освіти та виховання, що
п : требують практичної допомоги;
З -25. соціальна адаптація та психологічна реабілітація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей та підлітків з малозабезпечених сімей;
З -26. надання матеріальної допомоги обдарованим дітям та талановитій творчій молоді, поширення
н формації щодо освітніх можливостей в Україні та за її межами для таких дітей;
З - 27. захист материнства і дитинства, надання допомоги багатодітним сім’ям та дитячим будинкам
сімейного типу;
З -28. підтримка та соціальна адаптація безпритульних дітей;
З' -29. надання допомоги, сприяння педагогічній роботі з дітьми з будинків дитини, шкіл-інтернатів,
дгтячих будинків, забезпечення умов для їх всебічного та гармонійного розвитку;
З 4.30. співпраця з інституціями зарубіжних країн з метою дотримання та захисту прав дитини;
3.4.31. розробка благодійних програм з підтримки дітей та підлітків з неблагополучних сімей та груп
соціального ризику;
3.4.32. поширення серед дітей та підлітків профілактичної інформації;
3.4.33. соціальний супровід дітей, що повернулися з місць відбування покарання, сприяння
психологічній реабілітації та ресоціалізації таких дітей;
3.4.34. забезпечення навчальних закладів, а також будинків дитини, шкілінтернатів та дитячих будинків
навчальною літературою та технікою;
3.4.35. благодійна допомога важкохворим дітям;
3.4.36. надання безкоштовної матеріальної підтримки фізичним та юридичним особам, діяльність яких
відповідає меті та завданням Організації;
З -.37. залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб, державних та недержавних
станов, інших благодійних організацій, міжнародних організацій тощо для надання благодійної
д: помоги щодо розвитку науки й практики, системи освіти України.
32. Конкретні напрями, об'єкти, форми і обсяги подання благодійної допомоги визначаються
Організацію.
З 3. Здійснення Організацією благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання
робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої
Фортифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.
IV. УЧАСНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Учасниками Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства, які досягла 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які
- отримують мету та завдання Організації та приймають участь у їх реалізації. Учасників Організації,
ікі є юридичними особами у стосунках із Організацією та в органах Організації представляють їх
п : вноважені особи, що діють на підставі доручення.
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- 2 Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні
“ідприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути
існовниками та учасниками Організації.
4.3. Учасники Організації мають рівні права.
- -. Участь у Організації є добровільною.
-.5. Прийняття в учасники Організації здійснюється Загальними зборами Організації за умови:
-.5.1. визнання положень установчих документів Організації;
-.5.2. визнання мети діяльності та завдань Організації;
-.5.3. сприяння діяльності Організації.
- 6. Прийняття в учасники Організації та вихід з Організації фізичної особи здійснюється на підставі її
:мви. Прийняття в учасники Організації та вихід з Організації юридичної особи здійснюється на
~ідставі заяви керівника та рішення її вищого керівного органу про вступ/вихід до/зі складу учасників
Організації.
- ”. Учасники Організації мають право:
- '. 1. брати участь у всіх заходах, що здійснюються Організації;
- ".2. вносити пропозиції до всіх органів Організації з питань, пов’язаних з її діяльністю;
- ".3. обирати та бути обраними до всіх органів управління Організації;
- ".4. отримувати інформацію про діяльність Організації з питань використання внесених ними коштів і
ітеріальних цінностей;
- ”.5. користуватись послугами та пільгами, які може надавати Організація;
- ~.6. звертатись у керівні органи Організації для отримання фінансової та іншої допомоги для
здійснення благодійних проектів;
- " Л вільно вступати до Організації і виходити з нього.
4.8. Учасники Організації зобов’язані:
- 8.1 сприяти виконанню мети і завдань Організації;
4.8.2 дотримуватись вимог Статуту та інших документів Організації, рішень органів управління
Організації;
-.8.3 брати активну участь у діяльності Організації;
4.8.4 матеріально підтримувати діяльність Організацію та її окремих учасників, що звернулись за такою
підтримкою, згідно з рішеннями, що приймаються Загальними зборами;
-.8.5 сплачувати членські внески.
4 9. Участь в Організації припиняється:
4.9.1. у разі виключення зі складу учасників Організації;
- . 9 2 . у разі добровільного виходу зі складу учасників Організації;
- ~ 5 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- л Особа може бути виключена зі складу учасників Організації у разі:
1. порушення учасником Організації Статуту або вчинення дій, що завдають шкоди Організації,
_г : які суперечать рішенням органів управління Організації;
- .2. вчинення нею дій, які шкодять репутації або інтересам Організації;
4 2.3. вчинення нею дій, які шкодять фінансовому стану Організації;
4. систематичного невиконання своїх обов’язків.
- 1 Виключення особи зі складу учасників Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів
-і;ників Організації. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням. Рішення є
гстзточним. Про прийняте рішення обов’язково повідомляється особа, у відношенні до якої прийнято
т к е рішення.
V. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
: Організація є недержавною неприбутковою благодійною організацією, створеною на добровільних
:л:лдах на основі єдності інтересів її учасників.
1 'Організація є самостійною юридичною особою з моменту її державної реєстрації, може мати
: лс -сремлене майно, вести самостійний баланс, мати рахунки в установах банку, круглу печатку з своїм
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повним найменуванням, емблему та іншу атрибутику і символіку, зразки яких затверджуються
Загальними зборами учасників і реєструються у встановленому порядку.
5
Організація для досягнення мети та виконання статутних завдань має право від свого імені
хладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та
е оповідачем у суді.
: - Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників Організації, а учасники
І гганізації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не буде передбачене
: хремими угодами між сторонами.
І гганізація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за
обов'язаннями Організації.
5 5 Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства
України та цього Статуту.
5 6 Організація взаємодіє з благодійними організаціями, громадськими об'єднаннями, релігійними
* : ндами, екологічними, оздоровчими Фондами, іншими фізичними та юридичними особами, які своєю
п альніспо сприяють вирішенню завдань Організації; здійснює спільні програми з вітчизняними та
-: земними благодійними організаціями, юридичними та фізичними особами.
5 7 Міжнародна благодійна діяльність здійснюється Організацією шляхом участі в міжнародних
г агодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах,
_ : не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
5§
Організація відповідає вимогам Податкового Кодексу України, а саме:
- -творений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної
неприбуткової організації;
- відповідно до цього статуту Організація не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх
частини серед засновників, учасників цієї організації, працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
- > разі припинення цієї громадської організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання
або перетворення) активи організації будуть передані одній або кільком неприбутковим організаціям
е тловідного виду, або зараховані до доходу бюджету;
- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

VI. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК
ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
:

Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні
грошові кошти та інше майно, що набуте на законних підставах.
- 2 Організація здійснює володіння, користування та розпорядження належним їй майном у
е лл звідності зі своїми статутними цілями та завданнями, а також за цільовим призначенням майна.
- 5 Джерелами формування майна та коштів Організації є:
: З 1. внески засновників та учасників, а також внески і добровільні пожертвування, спонсорська та
:_ліголійна допомога інших юридичних та фізичних осіб;
: З 2 цільові благодійні внески та пожертвування, у тому числі благодійні гранти, що надані
: . -ними та юридичними особами в грошовій (готівковій та безготівковій формах) та в натуральній
бермі:
* З 3 надходження від проведення благодійних акцій по збору благодійних пожертвувань, благодійних
: вих заходів - лекцій, виставок, спортивних та інших заходів, благодійних лотерей та благодійних
і хліонів по реалізації майна та пожертвувань, що надійшли від благодійників;
- надходження від депозитних вкладів та цінних паперів Організації, а також надходження від
лприємств, організації, що перебувають у власності Організації;
- З 5 надходження від публічного збору благодійних пожертв;
: . : нзоценти та дивіденди від управління благодійними ендавментами;
- 3.7 надходження від меценатської діяльності;

іаггивн,
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6-5.8. пасивні доходи;
6-5.9. дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів
з:*: в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
- 5 ]. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
: - Лжерелом формування майна та коштів Організації не можуть бути кредити.
- 5 Майно та кошти Організації не можуть бути предметом застави.
: т Майно та кошти Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання
-і .':; Організації, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.
- “ Доходи та прибутки (або їх частина), отримані від діяльності цієї Організації, не підлягають
гсзподілу між Учасниками (Засновниками), членами органів управління, працівниками та іншими
- Лизаними особами Організації, окрім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соціального
■воску.
т $■ Розмір адміністративних витрат Організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї
: ганізації у поточному році.
: - Витрати, пов'язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних
5 ттат Організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між благодійною організацією
та : лагодійником.
VII. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, ЇХ СКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЯ,
ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.
Органами управління Організації є: Загальні Збори учасників (далі - Загальні Збори), Виконавчий
: рган. Наглядова Рада.
~ 1 Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори, які скликаються в міру необхідності, але не
е-іле одного разу на рік чи за вимогою не менше 2/3 учасників Організації, або на вимогу Наглядової
(у вимогах повинні вказуватись питання, які будуть розглядатись на Загальних Зборах).
’ 2 .До виключної компетентності Загальних зборів належить:
визначення напрямків діяльності Організації;
затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень;
обрання Наглядової Ради;
затвердження благодійних програм;
затвердження фінансового звіту;
вирішення питання прийому і припинення членства в Організації та затвердження зразка
посвідчення учасника Організації, Почесного члена Організації;
прийняття рішення про вхід до всеукраїнських і міжнародних організацій;
прийняття рішення про реорганізацію Організації або припинення діяльності Організації;
’ 11 Зішення про створення, реорганізацію і ліквідацію Організації, прийняття Статуту, внесення в
ге доповнень, змін приймається більшістю, що становить 3/4 присутніх на Загальних зборах.
~ДЗ. По всіх інших питаннях Загальні збори приймає рішення простою більшістю голосів відкритим чи
ним голосуванням за рішенням Загальних зборів.
1 - Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо в їх роботі приймає участь не менше 2/3
о е - з Організації.
~ 2 - V випадку необхідності перевиборів керівництва на позачергових Загальних Зборах, воно
:: : ається на термін дії попереднього.
* 2 : Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань діяльності Організації;
” 2 : Якщо Організація має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами
їжіс-иків такої благодійної організації, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним
тис - V: бо у формі рішення.
В :конавчим органом Організації є Директор, який здійснює виконання рішень Загальних зборів.
— гсст:р призначається Загальними зборами. Повноваження Директора можуть бути достроково
т о 1 2 нені за рішення Загальних зборів.
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Директор Організації вирішує наступні питання:
забезпечує виконання рішень Загальних зборів;
вживає заходи з реалізації затверджених благодійних програм Організації;
визначає внутрішню організаційну структуру Організації;
звітує перед Загальними зборами з питань своєї діяльності;
приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів;
затверджує щорічний кошторис Організації;
затверджує ескізи зразків печатки та штампів, символіки та іншої атрибутики Організації:
погоджує та подає на розгляд Загальних зборів проекти благодійних програм;
вирішує інші питання за дорученням Загальних зборів.
' - Директор здійснює управління майном та коштами Організації відповідно до рішень Загальних
' :сів та цього Статуту. Він вирішує всі питання, що пов’язані з діяльністю Організації, за винятком
_о віднесені цим Статутом до компетенції інших органів управління Організації.
~ 5 Директор відкриває рахунки в установах банків.
- Директор приймає на роботу та звільняє з посади штатних працівників Організації, затверджує
ТГ727НИЙ розклад, видає накази, розпорядження, інструкції з питань, віднесених до його компетенції.
Директор без доручення представляє інтереси Організації в органах державної влади та управління,
ілриємствах, організаціях, установах, судових органах, перед іншими юридичними та фізичними
.Д іч и , укладає угоди від імені Організації. Директор має право першого підпису на будь-яких
: щійних документах Організації.
Органом управління Організації є Наглядова рада. Наглядова рада може бути створена
: шенням Загальних зборів учасників Організації.
- У випадку, якщо кількість учасників Організації не перевищує 10 (десяти) осіб, Наглядова рада
«:е не створюватися.
Наглядова рада здійснює розпорядчі та контролюючі функції в Організації.
’ П Строк повноважень, кількісний та персональний склад Наглядової ради визначається Загальними
зборами Організації.
’1. Директор не може входити до складу Наглядової ради.
~ 5. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання
Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради.
- Відповідальність за належне повідомлення членів Наглядової ради про проведення позачергового
агння несе Голова Наглядової ради.
. 5 Наглядова рада Організації:
здійснює контроль та регулювання діяльності Директора Організації;
здійснює контроль за цільовим використанням коштів і майна Організації;
проводить ревізії фінансової діяльності Організації;
подає на затвердження Загальним зборам річний звіт про свою діяльність;
здійснює попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Організації;
проводить аналіз дій Директора Організації щодо управління Організації;
здійснює організацію проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансової
діяльності Організації та інших юридичних осіб, утворених за рішенням Загальних зборів
Організації;
затверджує внутрішні нормативні документи Організації;
висту пає з ініціативою проведення позачергових Загальних зборів Організації;
вирішує інші питання діяльності Організації в межах повноважень, наданих їй Зборами.
- Наглядова рада уповноважена приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь більше
тііісвини її членів. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх та
:о:спаюються відповідними протоколами. Принцип голосування: один член Наглядової ради - один
Ш АХ.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами Організації.
1 Г:.гова Наглядової ради:
керує роботою Наглядової ради;
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скликає засідання Наглядової ради;
головує на засіданнях Наглядової ради;
керує підготовкою матеріалів і проектів рішень для обговорення на засіданнях Наглядової ради;
вносить питання для обговорення на засіданнях Наглядової ради.
-г Чгвноваження будь-кого з членів Наглядової ради або всього органу в цілому можуть бути
л : о : кгво припинені за рішення Загальних зборів.
’ 1 Наглядова рада перевіряє статутну діяльність Організації та подає звіти за результатами перевірки
_ :-им зборам Організації. Наглядова рада має право перевіряти всю документацію, що має
і л -: _л-:ня до діяльності Організації, зокрема до розпорядження її майном та коштами.
• 1 Наглядова рада з дозволу Загальних зборів може залучати до своєї роботи незалежних експертів.
11 Відповідальність членів органів управління благодійної організації.
- Члени органу управління благодійної організації несуть солідарну відповідальність за дії або
:е г їдьність цього органу, що заподіяли збитки благодійній організації.
- Чдени органів управління благодійної організації можуть укладати договори страхування цивільної
і ід»: в дальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійній організації.
VIII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.
І - -Організація, створені нею підприємства, установи та організації із статусом юридичної особи,
облік результатів діяльності, статистичну та фінансову звітність згідно з чинним
хш : - здавством.
11. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на
Г : : вного бухгалтера Організації.
1 1 1 лераційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
І.^Річний звіт по операціях Організації та баланс складаються у строки, визначені чинним
дьі - главством, але не пізніше ніж через 2 місяці після закінчення операційного року.
IX. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ.
Міжнародні зв'язки здійснюються шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в
ю :еті міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству
егоіни. нормам і принципам міжнародного права.
• 2 Пріоритетним напрямом є співробітництво з українською діаспорою.
: 1 Для виконання статутних завдань Організація має право:
• засновувати або вступати в міжнародні благодійні організації;
• “отримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки з фізичними та юридичними особами, укладати
5оповідні угоди;
• :гати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України, статутній
меті та завданням Організації.
X. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
І
Зміни і доповнення до Статуту Організації, що не суперечать законодавству України, можуть бути
■несені за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому цим Статутом, і набирають сили з дати
і ер лавної реєстрації.
1 Статут Організації, а також зміни до нього викладаються письмово, прошиваються,
: - лзовуються та підписуються всіма засновниками (учасниками) або уповноваженими особами
л -: з чинним законодавством України.

XI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
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11.1. Організація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.
11.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів. У разі реорганізації усі
права та обов'язки Організації переходять до її правонаступника. Організація не може бути
реорганізована у юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
11.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішення Загальних зборів або за рішення суду у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
11.4. Під час припинення Організації її кошти та майно не можуть бути розподілені між учасниками
Організації. У разі припинення Організації всі її активи повинні бути передані одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
XII. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ):

Громадянин України
Мойсіяха Андрій Валентинович
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