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 I.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Благодійний фонд «Eолімп» (далі – Фонд) є 
всеукраїнською благодійною організацією. 

1.2. Фонд створюється як благодійний відповідно до  Конституції України та 
Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-
правових актів, цього Статуту, та внутрішньо-правових актів Фонду.  

1.3. Фонд є недержавною, добровільною, незалежною, благодійною, 
неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного 
розподілу між засновниками та учасниками. 

1.4. Фонд діє на підставі законодавства України, та Статуту, має учасників, які 
не зобов’язані передавати Фонду будь-які активи для досягнення цілей благодійної 
діяльності.  

1.5. Фонд має статус юридичної особи приватного права з моменту державної 
реєстрації, є учасником цивільно- правових відносин. Фонд від власного імені набуває 
майнові та особисті немайнові права, бере на себе зобов’язання, має право від свого імені 
вчиняти правочини, укладати договори є стороною у судах, третейських судах, 
юрисдикційних органах  України та інших держав.  

1.6. Фонд має відокремлене майно і самостійний баланс. Фонд відкриває 
рахунки в національній та іноземних валютах у банківських установах в установленому 
законодавством порядку.  

1.7. Фонд має печатку, що містить його повне найменування,   код   реєстрації 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, штампи і бланки, символіку та інші  ознаки юридичної особи у 
відповідності до чинного законодавства України. 

1.8. На працівників Фонду поширюється законодавство про працю, 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення. 

1.9. Фонд самостійно визначає сфери, види, місце (територю), строки, і 
бенифіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах та 
інших рішеннях органів управління фонду. 

1.10. Фонд самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями всім належний йому 
майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. 

1.11. Фонд має повне найменування: 
українською мовою – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Благодійний фонд  «Еолімп» 
скорочена назва  – БО «БФ «Еолімп» 
англійською мовою – CHARITABLE ORGANIZATION «Сharity fund «Eolymp» 
скорочена назва  – CO «CF «Eolymp» 
1.12. Місце знаходження фонду: вулиця Шевченка, буд. З7, м.Житомир, 10008. 
 

ІІ.  ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ 
 

2.1. Цілями Фонду є фінансова підтримка функціонування та розвитку Інтернет-
порталу організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування 
для обдарованої молоді навчальних закладів України www.e-olymp.com, благодійна 
підтримка обдарованої молоді України під час вивчення програмування і підготовки до 
олімпіад з інформатики (програмування), участі обдарованої молоді в різних заходах, 
здійснення благодійної діяльності у вигляді сприяння гармонійному фізичному, 
духовному та інтелектуальному розвитку дітей,  молоді України, талановитих учнів, 
студентів, вчителів,  викладачів. 

2.2. Сферами благодійної діяльності фонду є: 
2.2.1. Освіта 
2.2.2. Наука і наукові дослідження; 
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2.2.3. Права людини і громадянина та основоположні свободи; 
2.2.4. Розвиток міжнародної співпраці України; 
2.3. Фонд не має на меті одержання і розподілу доходів серед засновників, членів 

органів управління, інших пов’язаних з ними осіб а також надання благодійної допомоги 
політичним партіям або від їх імені та брати участь у виборчій агітації. 
 

IІI. МЕТА ТА ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ   
 

3.1 Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності що не 
передбачає одержання прибутків в інтересах талановитих учнів, студентів, вчителів,  
викладачів, які цього потребують, а також окремих категорій осіб відповідно до мети, 
цілей та завдань, визначених цим Статутом та законодавством України у сферах: 1) 
освіти; 2) наукових досліджень та  розробки; 3) надання інформаційних послуг; 4) 
комп'ютерного програмування, консультування та пов'язаної з ними діяльності наука і 
наукових досліджень; 5) здійснення благодійної діяльності у вигляді сприяння 
гармонійному фізичному, духовному і інтелектуальному розвитку дітей та молоді 
України, підтримки талановитих дітей і молоді, впровадженні  всебічної підтримки 
програм національного та міжнародного значення у сфері захисту дитинства; 6) права 
людини і громадянина та основоположні свободи; 7) розвиток міжнародної співпраці 
України. 

3.2 Основними видами благодійної діяльності Фонду є: 
3.2.1 фінансова підтримка функціонування та розвитку Інтернет-порталу 

організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для 
обдарованої молоді навчальних закладів України www.e-olymp.com; 

3.2.2 безоплатна передача у власність коштів іншого майна а також безоплатне 
відступлення майнових прав; 

3.2.3 безоплатна передача права користування та інших речових прав на майно і 
майнові права; 

3.2.4 безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь робіт на користь 
осіб, вказаних в п 3.1 Статуту; 

3.2.5 благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів), про 
благодійну діяльність; 

3.2.6 публічний збір благодійних пожертв; 
3.2.7 управління благодійними ендавментами (цільовий капітал Фонду, розміщений 

на спеціальному рахунку банку, доходи (дивіденди) від якого використовуються на 
визначені цілі); 

3.2.8 виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для 
благодійної організації; 

3.2.9 проведення благодійних аукціонів, конкурсів, та інших благодійних заходів 
незаборонених законом;  

3.2.10 інші види благодійної діяльності, незаборонені чинним законодавством 
України. 

3.3  Основні напрямки благодійної діяльності Фонду є: 
3.3.1 фінансова підтримка функціонування та розвитку Інтернет-порталу 

організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для 
обдарованої молоді навчальних закладів України www.e-olymp.com; 

3.3.2 благодійна підтримка обдарованої молоді України під час вивчення 
програмування і підготовки до олімпіад з інформатики (програмування), участі 
обдарованої молоді в різних заходах, здійснення благодійної діяльності у вигляді 
сприяння гармонійному фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей,  
молоді України, талановитих учнів, студентів, вчителів,  викладачів; 
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3.3.3 сприяння доступу талановитих учнів, студентів, вчителів,  викладачів у 
реалізації своїх прав і законних інтересів; 

3.3.4 сприяння розвитку та інтелектуального потенціалу у талановитих дітей, 
учнів, студентів; 

3.3.5 заснування і підтримка виїзних таборів по вивченню програмування, 
підготовці до олімпіад з інформатики та інформаційних технологій; 

3.3.6 допомога соціально незахищеним верствам населення (талановитим дітям); 
3.3.7  організація отримання благодійної фінансової та матеріальної допомоги, 

благодійних грантів від фізичних та юридичних осіб як в Україні так і за її межами; 
3.3.8 розвиток взаємозв’язків та співробітництва з благодійними організаціями, 

комерційними структурами, банками, страховими компаніями та іншими юридичними і 
фізичними особами; 

3.3.9 впровадженні освітніх, наукових та інших проектів і програм; 
3.3.10 організація та проведення благодійних акцій та заходів; 
3.3.11 підтримка участі обдарованої молоді в національних та міжнародних 

наукових проектах, грантах, конференціях та семінарах у міжнародному обмін освітньою 
та науковою інформацією; 

3.3.12 допомога в проведені конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, конкурсів 
з питань науки та освіти; 

3.3.13 надання допомого у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації 
інформаційної інфраструктури; 

3.3.14 залучення матеріальних коштів від фізичних та юридичних осіб державних 
та недержавних установ інших фондів, міжнародних організацій, тощо для надання 
благодійної допомоги щодо розвитку науки і освіти в Україні. 

3.4 З метою здійснення благодійної діяльності відповідно до сфер діяльності 
Фонд має право: 

3.4.1 фінансово підтримувати функціонування та розвиток Інтернет-порталу 
організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для 
обдарованої молоді навчальних закладів України www.e-olymp.com; 

3.4.2 самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її 
набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на 
реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування; 

3.4.3 обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями 
України та зарубіжних країн; 

3.4.4 організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та 
юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій; 

3.4.5 постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги; 
3.4.6 відкривати рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків; 
3.4.7 мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, 

визначеному чинним законодавством України; 
3.4.8 популяризувати своє ім’я (назву), символіку; 
3.4.9  вносити пропозиції і порушувати клопотання перед органами державної 

влади і місцевого самоврядування, а також іншим особами стосовно виконання мети і 
статутних завдань Фонду; 

3.4.10 представляти інтереси та захищати права учасників Фонду; 
3.4.11 вкладати договори та інші правочини з метою виконання завдань фонду з 

фізичними та юридичними особами; 
3.4.12  сприяти проведенню та брати участь в міжнародних, національних і 

місцевих конференціях, семінарах та інших освітніх і наукових заходах з питань, 
пов’язаних з метою фонду; 

3.4.13 бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги. 



 

5 
 

3.4.14  організовувати конкурси, олімпіади та інші благодійні заходи у 
встановленому законом порядку; 

3.4.15 створювати і підтримувати електронні інформаційні ресурси в мережі 
Інтернет, які висвітлюють діяльність фонду; 

3.4.16 встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги в 
здійсненні статутних завдань Фонду; 

3.4.17 мати інші права, які не суперечать чинному законодавству України; 
3.4.18 володіти авторськими правами на комп’ютерні програми. 
3.5 Фонд зобов’язаний забезпечувати виконання статутних завдань. 
3.6 Фонд здійснює свою благодійну діяльність у таких основних формах: 
3.6.1 одноразова фінансова, матеріальна та інша допомога; 
3.6.2 систематична фінансова, матеріальна та інша допомога; 
3.6.3 фінансування конкретних цільових програм; 
3.6.4 допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність; 
3.6.5 дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об’єктів 

власності; 
3.6.6 дозвіл на використання своєї назви, емблеми, символів; 
3.6.7 інші заходи не заборонені чинним законодавством. 
3.7 Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних 

послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензування 
допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавстві 
України порядку.  

 
ІV.  ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ФОНДУ ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

УЧАСНИКІВ ФОНДУ. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ 
 

4.1. Засновником (Учасником) Фонду є: 
4.1.1. громадянин України Жуковський Сергій Станіславович. 
4.2. Фонд може мати інших учасників, що вступили до його складу, в порядку 

встановленому Статутом Фонду. 
4.3. Учасниками Фонду можуть бути дієздатні громадяни України, іноземці та особи 

без громадянства, перебувають в Україні на законних підставах, які досягли вісімнадцяти 
років, визнають вимоги Статуту Фонду, беруть активну участь у його діяльності, 
поділяють ідеї та погляди Фонду та сприяють їх розвитку для досягнення статутних цілей, 
завдань та мети Фонду.   

4.4. Учасниками Фонду можуть бути юридичні особи приватного права, крім органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного 
права, які: 

4.4.1. визнають вимоги Статуту Фонду, готові брати активну участь у його діяльності, 
поділяють ідеї та погляди Фонду та сприяють їх розвитку для досягнення його мети; 

4.4.2. прийняли рішення про участь у діяльності Фонду та уповноважили особу, яка 
від імені такої юридичної особи приймає участь у його діяльності.  

4.5. Ніхто не може бути примушений до участі в Фонді. Належність чи неналежність 
до складу учасників Фонду не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – 
якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування будь-яких пільг та переваг. 

 
4.6. Прийом до складу учасників Фонду здійснюється на підставі письмової заяви, та 

рішення керівних органів - від юридичної особи, на ім’я Виконавчого директора Фонду за 
рішенням Виконавчого директора Фонду, яке приймається протягом місяця з дня подання 
відповідної заяви. Виконавчий директор Фонду має право відмовити у прийомі до складу 
учасників Фонду з зазначенням підстав такої відмови. 
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4.7. Усі учасники Фонду є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків. Діяльність 
Фонду виключає домінантне становище окремих учасників Фонду та їх повноважень у 
зв’язку з діяльністю статутних органів Фонду.   

4.8. Учасник має право вийти зі складу учасників Фонду у зв'язку з добровільним 
виходом з Фонду, а також у зв'язку з виключенням із складу учасників Фонду або у зв'язку 
з його ліквідацією. 

4.9. Добровільний вихід із складу учасників Фонду здійснюється на підставі 
письмової заяви для фізичних осіб та рішення керівних органів-від юридичних осіб та не 
потребує додаткових дій зі сторони статутних та керівних органів Фонду.  

4.10. Виключення зі складу учасників Фонду здійснюється: 
4.10.1. Якщо учасник Фонду не виконує вимог чинного законодавства України, цього 

Статуту, а також інших рішень статутних органів Фонду, виконання яких обов'язкове для 
всіх учасників Фонду та не суперечить чинному законодавству України; 

4.10.2. Якщо учасник Фонду своїми діями заподіяв шкоду репутації або іншим 
інтересам Фонду. 

4.10.3. Виключення зі складу учасників Фонду проводиться після перевірки 
вищезазначених обставин, рішення по результатах якої приймають Загальні Збори 
учасників Фонду. 

4.11. Учасники Фонду мають право: 
4.11.1 Брати участь у статутній діяльності Фонду, тимчасових, постійних та 

допоміжних органах; 
4.11.2.  Приймати участь у будь-якій діяльності Фонду та його органів; 
4.11.3. Призначати своїх представників на підставі довіреності, якщо їх 

представництво не суперечить статутній діяльності органу Фонду;  
4.11.4.  Надавати фінансову, іншу майнову чи особисту допомогу Фонду; 
4.11.5.  Обирати та бути обраними до керівних органів Фонду; 
4.11.6. Одержувати інформацію про поточну діяльність Фонду; 
4.11.7. Приймати участь в розробці документів, які визначають основні напрямки 

діяльності Фонду, подавати Виконавчому директору Фонду пропозиції та рекомендації; 
4.11.8. Мати вільний доступ до рішень органів управління, звітів та іншої інформації 

про діяльність Фонду;         
4.11.9  Вільно вийти у будь – який час зі складу учасників Фонду; 
-  Вносити пропозиції і заяви на розгляд органів управління Фонду; 
- Звертатись до органів Фонду з запитами і пропозиціями з питань, пов'язаних з 

діяльністю Фонду, одержувати відповідь по суті своїх запитань. 
-  Мати інші права, передбачені Статутом. 
4.12.Учасники Фонду зобов'язані: 
4.12.1 Сумлінно виконувати вимоги цього Статуту, інших документів, які 

регламентують діяльність Фонду; 
4.12.2 Брати активну участь у діяльності Фонду, сприяти його розвитку і 

підвищенню авторитету; 
4.12.3. Сприяти Фонду в здійсненні його статутних завдань, в тому числі шляхом 

участі у благодійній діяльності Фонду; 
4.12.4. Пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду;  
4.12.5. Дотримуватися вимог Фонду щодо порядку та умов використання 

персональних даних та іншої інформації, яка визнається конфіденційною; 
4.12.6. Сумлінно виконувати вимоги цього Статуту, інших документів, які 

регламентують діяльність Фонду; 
4.12.7. Брати активну участь у діяльності Фонду, сприяти його розвитку і 

підвищенню авторитету; 
4.12.8. Сприяти своєю діяльністю досягнення мети та завдань Фонду; 
4.12.9. Виконувати рішення керівних органів Фонду; 
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4.12.10 Приймати заходи по усуненню недоліків в роботі та помилок, які можуть 
вплинути на діяльність Фонду; 

4.12.11. Не допускати дій, які можуть спричинити матеріальні та моральні збитки 
Фонду.  

4.12.12. Подавати органам управління Фонду інформацію, необхідну для виконання 
статутних завдань. 

 
V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ 

 
5.1. Органами управління Фонду є: 
5.1.1. Вищий орган управління –  Загальні збори учасників  Фонду, 
5.1.2. Постійно діючий виконавчий орган -  Директор. 
5.2. Органи управління Фонду мають право створювати і припиняти постійні і 

тимчасові допоміжні органи за напрямами діяльності Фонду, затверджувати положення 
про ці органи, призначати і заміщувати їх членів. Члени указаних органів не зобов’язані 
бути учасниками Фонду. 

5.3. Повноваження членів органів управління Фонду може бути зупинено чи 
припинено в будь-який час на підставі:  

1) письмової заяви;  
2) зупинення або припинення членства в Фонді;  
3) вступу на державну чи іншу публічну службу; 
4) рішення Засновників у будь-яких випадках, коли виконання таких повноважень 

завдає майнової чи немайнової шкоди Фонду. 
5.4.  Якщо окремі члени органу управління письмово повідомили до початку 

засідання про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право 
голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо). 
У випадку проведення письмового опитування рішення вважається прийнятим, якщо за 
нього проголосували не менше 60% членів органу управління. Члени органу управління 
зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від 
голосування у термін, що не перевищує двох робочих днів з дати надсилання питання. 

5.5. Члени органу управління Фонду несуть солідарну відповідальність за дії або 
бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки Фонду внаслідок порушення 
законодавства про благодійні організації. 

5.6. Члени органів управління Фонду можуть укладати договори страхування 
цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними Фонду. 

5.7. Фонд дотримується принципів, визначених законодавством про благодійні 
організації щодо конфлікту інтересів, що означає, що член органу управління Фонду не 
бере участі у прийнятті рішень стосовно: 

5.7.1. договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу 
управління    або пов’язаною з ним особою; 

5.7.2. спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним  
особою; 

5.7.3. звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від  
майнової відповідальності перед Фонду. 

 
 

VI. ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ФОНДУ 
 

6.1.  Вищим органом управління Фонду є  Загальні Збори учасників.  
6.2.  Вищий орган управління приймає та оформлює протокол про виконання 

своїх статутних повноважень, до яких належать: 
6.2.1. затвердження Статуту Фонду та внесення до нього змін; 
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6.2.2. затвердження основних напрямів діяльності і благодійних програм Фонду; 
6.2.3. призначення обрання та зупинення (припинення) повноважень, відкликання 

членів виконавчого органу влади; 
6.2.4. ухвалення рішення про припинення реорганізацію або ліквідацію Фонду; 
6.2.5. затвердження рішень про участь Фонду у спілках та інших об'єднаннях. 
6.3.  Рішення про затвердження змін до Статуту Фонду, припинення Фонду, 

відчуження майна на більше, ніж п’ятдесят відсотків Фонду приймається Загальними 
зборами учасників. 

6.4.  Рішення Виконавчого органу Фонду оформлюється протоколом. 
6.5.  Загальні збори учасників Фонду скликаються не рідше ніж один раз на рік. 
6.6.  Рішення про скликання загальних зборів учасників Фонду приймає 

виконавчий орган або особа, яка виконує його функцію. Про проведення річних зборів або 
позачергових загальних зборів учасників фонду учасники повідомляються 
(рекомендованими листам, електронною поштою іншим електронним зв’язком – на розсуд 
виконавчого органу) не пізніше як за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів 
учасників Фонду. 

6.7.  Особа, яка скликає загальні збори учасників Фонду повинна надати 
учасникам Фонду порядок денний  Загальних Зборів учасників Фонду не пізніше, як за 10 
днів до їх проведення. 

6.8.  Голова та секретар Загальних Зборів учасників Фонду обираються на зборах 
простою більшістю голосів. 

 
VII.  ДИРЕКТОР ФОНДУ 

 
7.1 Директор є постійно діючим виконавчим органом управління Фонду та 

вищою посадовою особою Фонду, керує його поточною діяльністю відповідно до 
законодавства України, Статуту, а також рішень вищого органу управління.  Директор 
призначається і заміщується вищим органом управління Фонду.  

7.2 Директор Фонду має  повноваження: 
7.2.1 забезпечення виконання рішень органів управління Фонду; 
7.2.2 офіційного представлення Фонду без довіреності в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та 
інших державах; 

7.2.3 видання довіреностей іншим особам на юридичні дії від імені Фонду; 
7.2.4 укладання договорів та здійснення інших правочинів від імені Фонду;  
7.2.5 відкриття і закриття рахунків Фонду в банках та інших фінансових 

установах; 
7.2.6 право підпису банківських та інших фінансових документів; 
7.2.7 затвердження штатного розпису, прийняття і звільнення працівників, 

організація їх роботи, видання наказів, розпоряджень та інструкцій, обов’язкових для 
працівників Фонду; 

7.2.8 прийняття рішень щодо інших поточних питань діяльності Фонду, а також 
здійснює інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань 
Фонду; 

7.2.9 ухвалює рішення про скликання позачергових Загальних зборів учасників 
Фонду; 

7.2.10 надає Загальним зборам учасників за їх вимогою необхідну інформацію про 
діяльність фонду; 

7.2.11 попередньо розглядає та затверджує річні звіти діяльності фонду. 
 
 

VIII. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ) ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 
МАЙНА ФОНДУ 
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8.1 Фонд може мати на праві власності або інших речових правах авторські 

права (комп’ютерні програми), рухоме і нерухоме майно (в тому числі житлові і 
нежитлові приміщення і транспортні засоби), кошти в національній та іноземних валютах, 
нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, що не заборонено законом та 
сприяє статутній діяльності Фонду. 

8.2 Джерелами формування доходів та майна Фонду можуть бути: кошти і 
майно, які надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні 
пожертвування; пасивні доходи відповідно до законодавства України; дотації або субсидії 
з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів; благодійна 
допомога, гуманітарна і технічна допомога, які надходять відповідно до міжнародних 
договорів; кошти і майно, які надходять від основної діяльності Фонду відповідно до 
Статуту та законодавства України. 

8.3 Доходи (прибутки) Фонду або їх частини не можуть бути розподілені серед 
засновників (учасників) Фонду, його членів та працівників (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних 
з ними осіб.  

8.4 Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання  Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених його установчими документами. 

8.5 Члени органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права 
одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука 
тощо) від Фонду. 

8.6 Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) 
та члени органів управління Фонду. 

8.7 Фонд здійснює господарську діяльність без мети одержання прибутку 
спрямовану на досягнення його статутних цілей. 

8.8 Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських 
рішень визначення умов оплати праці працівників апарату фонду, використання власних 
фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства та Статуту. 

8.9 Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20% доходу 
Фонду у поточному році. 

8.10 Втрати пов’язані з управлінням благодійними ендавментами включаються 
до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлене законом або правочином 
між фондом та благодійником. 

8.11 Фінансова діяльність спрямована на благодійництво, не розглядяться як 
підприємницька або інша прибуткова діяльність. 

8.12 Не використані протягом фінансового року кошти фонду не залежно від 
джерела надходжень вилученню не підлягають і залишаються на рахунках фонду на 
наступному фінансовому році. 

8.13 Фінансова діяльність фонду здійснюється відповідно до вимог 
законодавства України 
 

 
 
 

IX. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ  
 

9.1  Фонд є неприбутковою організацією. 
9.2 Фонд здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний 

бухгалтерський облік, статистичну звітність і відповідає за достовірність даних обліку й 
звітність відповідно до чинного законодавства України. 
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9.3 Звітність подається по формі, строкам та органам, установам, організаціям 
згідно із законодавством України. 

9.4 Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для своєї 
діяльності як в національній так в іноземній валютах. 

 
X.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ 

 
10.1  Зміни до Статуту Фонду затверджує окремим рішенням Вищим органом 

управління Фонду відповідно до пункту 6.1 Статуту -  Загальними Зборами учасників.  
10.2 Зміни до Статуту Фонду підлягають державній реєстрації у встановленому 

законом порядку.  
 

XI. ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ 
 
11.1   Припинення Фонду може проводитися шляхом його реорганізації (злиття, 

поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації у порядку, визначеному законодавством 
України і Статутом. 

11.2 Фонд припиняється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду, суду та 
в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

11.3 Порядок припинення Фонду визначається чинним законодавством України. 
11.4 Реорганізація здійснюється на підставі рішення вищого органу управління 

Фонду про злиття, приєднання, поділ або перетворення Фонду. Вищий орган управління 
визначає правонаступників Фонду, до яких в установленому законодавством порядку 
передається сукупність прав та обов`язків Фонду.  

11.5 Рішення Загальних зборів учасників Фонду про припинення  Фонду 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 2\3 від присутніх  
учасників  Фонду на Загальних зборах учасників Фонду. 

11.6 Загальні збори учасників Фонду призначаються комісією з припинення 
Фонду- ліквідаційну комісію та встановлюють порядок і строки припинення Фонду. 
Виконання функцій комісії з припинення Фонду може бути покладено на Виконавчий 
орган або інший орган управління Фонду. 

11.7  З моменту призначення ліквідаційної комісії Фонду до неї переходять усі 
повноваження по управлінню Фондом. 

11.8 Правонаступниками благодійної організації у разі її реорганізації має бути 
одна чи кілька благодійних організацій. 

11.9 Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію благодійної 
організації визначаються законом. 

11.10 Ліквідація здійснюється на підставі рішення вищого органу управління 
Фонду, який визначає порядок і строки такої ліквідації відповідно до законодавства 
України.  

11.11 Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Фонду з дня її 
призначення. Ліквідаційна комісія виступає в судах і виконує інші дії від імені Фонду, що 
припиняється. 

11.12 Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та 
задоволення чи відхилення цих вимог ліквідаційна комісія Фонду складає передавальний 
акт ( у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс ( у разі поділу), 
які мають містити  положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Фонду,  та 
інші положення відповідно до вимог чинного законодавства. 

11.13 Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними 
зборами учасників Фонду. 
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11.14 Активи Фонду  передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення). 

11.15 У разі перетворення Фонду до новоутвореної благодійної організації 
переходять усі права і обов’язки Фонду. 

11.16 Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої 
є одержання прибутку та здійснення підприємницької діяльності. 

11.17 У випадку ліквідації Фонду орган, що проводить ліквідацію, оцінює наявне 
майно Фонду, складає ліквідаційний  баланс та представляє його на затвердження органу, 
який його створив, а також виконує інші вимоги чинного законодавства України. 

11.18 У разі ліквідації Фонду його активи, доходи  або їх частини не можуть 
розподілятися серед засновників ( учасників), членів такої організації, працівників ( крім 
оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління 
та інших пов’язаних з ними осіб. 

11.19 Активи, що залишаються під час ліквідації Фонду після задоволення вимог 
їх кредиторів, мають бути передані до Державного бюджету України у порядку, 
встановленому законодавством, або за рішенням суду. 

11.20 Державна реєстрація припинення Фонду здійснюється Виконавчим органом 
відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань» з урахуванням особливостей, 
встановлених Законом України Про благодійну діяльність та благодійні організації. 

11.21 Ліквідація Фонду вважається завершеною, а Фонд таким, що припинився, 
здати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної 
реєстрації припинення Фонду в результаті його ліквідації якщо інше не визначено 
законом. 

 
 
 

Засновник                                                                                           
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«Благодійний фонд «Eолімп»           С.С. Жуковський  
 

 
 


