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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Благодійна організація «Благодійний Фонд «_____» (далі - Фонд) є благодійною 

організацією, головною метою якої є здійснення благодійної діяльності, що спрямована на 

надання переліку соціальних послуг, метою яких є соціальне забезпечення  та захист 

населення.  

1.2. Фонд має таку назву українською мовою:  

 Повна назва: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «________»; 

Скорочена назва: БО «БФ «_____». 

Російсько мовою: 

Повна назва: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «__________»;  

Скорочена назва: БО «БФ «_________». 

Англійською мовою 

Повна назва: CHARITY ORGANIZATION «CHARITY FOUNDATION» _______-» 

Скорочена назва: CO "CF" _____________ ". 

  1.3. Предметом діяльності Фонду є благодійна діяльність відповідно до його мети та 

завдань. 

  1.4. Діяльність Фонду здійснюється на засадах законності, гласності, добровільності 

і самоврядування, гуманності, спільності інтересів і рівності прав його учасників.  

 1.5. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України 

"Про благодійну діяльність та благодійні організації", іншим законодавством України та 

цим Статутом.  

 1.6. Фонд є неприбутковою організацією, створеною в організаційно-правовій 

формі – благодійний фонд, діяльність якого поширюється на територію 

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

засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 

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

    1.7. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації 

відповідно до порядку реєстрації благодійних організацій.  

    1.8. Фонд має самостійний баланс, рахунки в установах банків в національній та 

іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, зразки яких 

затверджуються Правлінням. Символіка реєструється у встановленому законодавством 

порядку.  



1.9. Засновниками Фонду є:  

1. Громадянин України, _______________, паспорт громадянина України № __________, 

запис № ___________, виданий органом ______ «____» ____ 20___ року, РНОКПП 

___________, що зареєстрований за адресою: __________________.  

2. Громадянин України, ________________, паспорт громадянина України № 

_____________, запис № _______________ виданий органом ________ «____»  ______ 

20____ року, РНОКПП __________, що зареєстрований за адресою: ________________.  

1.10. Місцезнаходження Фонду: _________________________. 

 

2. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ 

2.1. Цілями та сферами благодійної діяльності Фонду є: 

надання допомоги для сприяння законим інтересам бенефіціарів у сферах 

благодійної діяльності, визначених Законом України «про благодійну діяльність та 

благодійні організації», а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. 

Сферами благодійної діяльності є: 

1) освіта; 

2) охорона здоров'я; 

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 

4) 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; 

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 

 


