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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД» (надалі за
текстом — «ФОНД») є міжнародною благодійною організацією, яка створена та діє на підставі
Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших
чинних нормативних актів та цього Статуту.
1.2. ФОНД є правонаступником Благодійного фонду «УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД» з
місцевим статусом, що був зареєстрований Шевченківським районним управлінням юстиції у місті
Києві 04 жовтня 2000 року, свідоцтво №4-0008 БОГ, ідентифікаційний код 25916711.
1.3. ФОНД здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів,
гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність ФОНДУ має суспільний характер, що не
суперечить її взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної
допомоги.
1.4. Кошти та інше майно, набуте в процесі діяльності ФОНДУ, яке є його власністю, не можуть
розподілятися між його учасниками.
1.5. ФОНД набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації в установленому законом
порядку. ФОНД має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу
печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, іншу атрибутику юридичної особи, може
від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести
обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді тощо.
1.6. ФОНД діє на території України та поширює свою діяльність на територію інших держав.
Види, сфери, місце (територія) благодійної діяльності самостійно визначаються органами управління у
благодійних програмах та інших документах.
1.7. У своїй діяльності ФОНД у встановленому законом порядку та в межах наданої
законодавством компетенції взаємодіє з органами державної влади, міжнародними і всеукраїнськими
асоціаціями, освітніми й науковими установами будь-яких форм власності, державними органами,
профспілками, фондами, благодійними, громадськими організаціями, іншими об'єднаннями громадян,
науковими й освітянськими міжнародними організаціями, зарубіжними закладами.
1.8. ФОНД має право у встановленому законом порядку та в межах своєї компетенції
створювати відокремлені підрозділи, засновувати інші благодійні організації, спілки, асоціації, інші
добровільні об’єднання.
1.9. Відокремлені підрозділи ФОНДУ, які створені за межами України, реєструються та діють
відповідно до законодавства відповідних держав перебування.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФОНДУ.
2.1. ФОНД має таке найменування:
2.1.1. Повне найменування:
- українською мовою МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ
ЖІНОЧИЙ ФОНД»;
- англійською мовою: INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION «UKRAINIAN
WOMEN’S FUND».
2.1.2. Скорочене найменування:
- українською мовою: МБФ «УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД» або УЖФ
- англійською мовою: IСF «UKRAINIAN WOMEN’S FUND» або UWF.
2.3. Місцезнаходження ФОНДУ: 01135, місто Київ, вулиця В.Чорновола , буд. 27, офіс 221.
3. ЦІЛІ, СФЕРИ, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ.
3.1. Цілями ФОНДУ є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у
сферах благодійної діяльності, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації», а також розвиток та підтримка цих сфер у суспільних інтересах:
просування прав жінок та основних свобод через зміцнення жіночих організацій
громадянського суспільства;
викорінення всіх форм насильства щодо жінок, дівчат або дітей;
посилення участі жінок у процесах прийняття рішень на різних рівнях;
підвищення уваги громадськості до питань різноманітності та ґендеру;
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сприяння консолідації жіночого руху як невід`ємної частини становлення громадянського
суспільства;
сприяння процесам на захист ідей миру, гуманізму та толерантності у суспільстві;
посилення участі громадськості у процесах прийняття рішень на різних рівнях;
залучення ресурсів для підтримки громадянського суспільства, зокрема через
сприяння розвитку благодійництва та культури філантропії.
3.2. ФОНД створено з метою здійснення благодійної діяльності. Благодійна діяльність
здійснюється задля задоволення потреб соціального розвитку суспільства, покращення реалізації
конституційних прав громадян та спрямована на підтримку жіночих ініціатив й розвиток неприбуткових
організацій: жіночих організацій; організацій, які очолюють жінки; організацій, що сприяють
репродуктивному здоров'ю жінок; організацій, що займаються освітньою діяльністю; організацій, які
працюють на встановлення ґендерної рівності в цілому, а також надання благодійної допомоги іншим
набувачам.
3.2.1. ФОНД здійснює благодійну діяльність в наступних сферах:
 права людини і громадянина та основоположні свободи;
 розвиток територіальних громад;
 розвиток міжнародної співпраці України;
 сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм,
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 охорона здоров'я;
 освіта;
 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;
 культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 наука і наукові дослідження;
 спорт і фізична культура;
 екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів.
3.3. Завданнями ФОНДУ є в установленому законом порядку та в межах наданої законом
компетенції на неприбутковій основі:
- залучення коштів (в тому числі в іноземній валюті), матеріально-технічних та інших ресурсів
фізичних та юридичних осіб для реалізації статутної мети діяльності ФОНДУ;
- підтримка програм, проектів та інших заходів, спрямованих на досягнення реальної
рівноправності чоловіків і жінок у суспільстві, підвищення статусу жінок;
- сприяння підтриманню репродуктивного здоров'я жінок;
- підтримка просвітницьких та освітніх програм, проектів, заходів, спрямованих на досягнення
статутної мети діяльності ФОНДУ;
- сприяння становленню та розвиткові мережі недержавних організацій;
- сприяння розвитку міжнародних та міждержавних контактів;
- сприяння обміну інформацією та налагодження партнерських стосунків і співпраці між
організаціями громадянського суспільства;
- сприяння пропагуванню ідей благодійності та інформування громадськості про можливості
благодійної діяльності;
- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних,
регіональних, місцевих і
міжнародних програм, що спрямовані на досягнення основної мети ФОНДУ.
3.4. Основними напрямами діяльності ФОНДУ на неприбутковій основі є:
- акумуляція фінансових та матеріальних ресурсів, спрямовування їх на благодійні цілі згідно
статутних завдань;
- участь у встановленні міжнародних контактів, виконання цільових програм, що входять до
компетенції ФОНДУ, у тому числі закордонних;
- участь у здійсненні обміну вітчизняним і зарубіжним досвідом в галузі охорони здоров'я;
-
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надання допомоги творчим колективам, групам та окремим фізичним особам, які приймають
участь у розробці пріоритетних фундаментальних наукових напрямів у галузі охорони
здоров'я;
розробка пропозицій щодо міжнародного співробітництва в області охорони здоров'я;
взаємодія зі спортивними закладами інших країн, науково-дослідницькими інститутами,
міжнародними та громадськими організаціями у межах компетенції ФОНДУ;
проведення спільних заходів та досліджень з науковими установами, підприємствами
зарубіжних країн;
здійснення організації і проведення симпозіумів, конференцій, науково-практичних
семінарів стажувань, в тому числі міжнародних;
участь у втіленні проектів з укріплення сімейних відносин, зміцнення здорових та ділових
стосунків між людьми;
надання допомоги для створення технічної та художньої літератури, телевізійних та радіо
програм в сфері статутної діяльності ФОНДУ;
пропаганда, популяризація та сприяння розвитку оздоровчих видів спорту та відпочинку;
участь у роботі міжнародної мережі благодійних та неприбуткових організацій;
участь у розробці та фінансуванні благодійних програм та проектів, спрямованих на
досягнення основної мети діяльності Фонду;
проведення на безоплатній основі тренінгів, семінарів, конференцій, симпозіумів, конкурсів,
наукових досліджень; безкоштовне розповсюдження інформаційних матеріалів;
здійснення на неприбутковій основі видавничої діяльності, заснування засобів масової
інформації.
ФОНД задля основної мети здійснює свою діяльність у таких видах:
одноразова та систематична фінансова, матеріальна та інша допомога;
фінансування конкретних цільових програм;
допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
благодійна спільна діяльність на виконання інших контрактів (договорів) про благодійну
діяльність;
дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності ФОНДУ;
дозвіл на безоплатне використання своєї назви, емблеми, символів та атрибутів;
надання безпосередньо допомоги послугами, виконанням робіт або передачею результатів
діяльності ФОНДУ набувачам благодійної допомоги;
прийняття на себе витрат з безоплатного, повного або часткового утримання об'єктів
благодійництва;
надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами, передачею результатів
особистої творчої діяльності;
управління благодійними ендавментами;
організація збору пожертв, добровільних внесків у грошовій та речовій формах від резидентів
та нерезидентів юридичних та фізичних осіб;
проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних
заходів;
фінансування, участь в організації та проведенні заходів: конференцій, семінарів, освітніх та
просвітницьких заходів, досліджень та консультацій, пов’язаних з метою ФОНДУ.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ.
4.1. ФОНД має право в установленому законом порядку та в межах наданої законодавством
компетенції на неприбутковій основі, зокрема:
4.1.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права.
4.1.2. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші благодійні організації, надавати
допомогу в їхньому створенні.
4.1.3. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.
4.1.4. Вносити пропозиції до органів влади і управління.
4.1.5. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.
4.1.6. Розпоряджатись майном та коштами ФОНДУ у порядку, передбаченому законодавством
України та Статутом ФОНДУ.
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4.1.7. Сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та
міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища.
4.1.8. Поліпшувати матеріальне становище набувачів.
4.1.9. Самостійно визначати сфери, види, місце (територію), строки і беніфіціарів благодійної
діяльності за рішеннями органів управління.
4.1.10. Самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам,
використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками, на реалізацію благодійної
програми згідно з умовами цього пожертвування.
4.1.11. Обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних
країн.
4.1.12. Організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних
осіб, іноземних держав та міжнародних організацій.
4.1.13. Постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги.
4.1.14. Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків.
4.1.15. Бути членом інших благодійних організацій, бути засновником чи учасником спілок,
асоціацій та інших добровільних об'єднань, що сприяють виконанню статутних завдань ФОНДУ
Організації.
4.1.16. Популяризувати своє ім'я (назву), символіку.
4.1.17. Організовувати збір добровільних пожертв і допомоги, внесків від фізичних та
юридичних осіб, іноземних і міжнародних організацій, та інших ресурсів для виконання статутних
завдань.
4.1.22. Бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги.
4.1.23. Встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги в здійсненні
статутних завдань.
4.1.24. Володіти та використовувати, в тому числі на платній основі, будь-які об'єкти права
інтелектуальної власності.
4.1.25. Приймати на роботу найманих працівників для здійснення цілей та мети, передбачених
цим Статутом.
4.2. ФОНД зобов'язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх
звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.
4.3. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) ФОНДУ або їх частини серед
засновників (учасників), членів ФОНДУ, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
4.4. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність ФОНДУ, так само, як і
втручання ФОНДУ у діяльність державних органів, службових осіб, не допускається, крім випадків,
передбачених чинним законодавством України.
4.5. Держава, її органи і організації не відповідають за зобов'язаннями ФОНДУ, а ФОНД не
відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, організацій тощо. ФОНД не відповідає за
зобов'язаннями своїх Учасників, а Учасники - за зобов'язаннями ФОНДУ.
5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЇХ
ВИКЛЮЧЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.
5.1. Учасниками ФОНДУ можуть стати дієздатні фізичні особи та юридичні особи, крім органів
державної влади, місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права.
5.2. Засновники ФОНДУ є учасниками ФОНДУ.
5.3. Прийняття в учасники ФОНДУ проводиться за рішенням та на запрошення Загальних
зборів, якщо особа виявила бажання брати участь у досягненні мети та виконанні завдань та статуту
ФОНДУ..
5.4. Учасник ФОНДУ може вибути у випадках:
5.4.1. Добровільного виходу з ФОНДУ на підставі поданої письмової заяви.
5.5. Примусового виключення з учасників ФОНДУ. Особа може бути примусово виключена з
ФОНДУ у випадку систематичного невиконання обов’язків учасника ФОНДУ та порушення вимог
цього Статуту, або у разі, коли подальше перебування такої особи в лавах учасників ФОНДУ загрожує
погіршенням репутації ФОНДУ.
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5.6. Виключення з учасників ФОНДУ здійснюється рішенням Загальних зборів учасників, якщо
за таке рішення проголосувало не менш 75 % учасників ФОНДУ.
5.7. Учасники ФОНДУ мають право:
5.7.1. Отримувати вичерпну інформацію про діяльність ФОНДУ.
5.7.2. Брати участь у заходах ФОНДУ.
5.7.3. Бути обраними до органів ФОНДУ.
5.7.4. Брати участь в роботі ФОНДУ.
5.7.5. Вийти у встановленому порядку із учасників ФОНДУ.
5.7.6. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
5.8. Учасники зобов'язані:
5.8.1. Дотримуватися вимог законодавства України, положень цього Статуту, локальних актів
ФОНДУ, рішень Загальних зборів учасників.
5.8.2. Приймати участь у Загальних зборах.
5.8.3. Дбайливо ставитися до майна ФОНДУ.
5.8.4. Брати особисту участь у досягненні мети ФОНДУ
5.8.5. Виконувати інші обов'язки, що випливають з чинного законодавства України, цього
Статуту та локальних актів ФОНДУ.
6. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ). ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ФОНДУ. ПОРЯДОК
ВИКОРИСТАНННЯ МАЙНА І КОШТІВ.
6.1. У власності ФОНДУ можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та
нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
6.2. ФОНД має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності,
будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
6.3. Майно та кошти ФОНДУ складають:
•
цільові та інші внески;
•
кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги
чи добровільних пожертвувань;
•
кошти, надані на фінансування конкретних цільових програм;
•
кошти міжнародної технічної допомоги;
•
благодійні гранти;
•
кошти за контактами від міжнародних донорських організацій;
•
пасивні доходи;
•
кошти та майно від проведення основної діяльності з урахуванням норм чинного
законодавства;
•
гуманітарна допомога;
•
дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових
фондів;
•
кошти від господарської діяльності;
•
інше майно та кошти, не заборонені діючим законодавством.
6.4. ФОНД здійснює господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє
досягненню його статутних цілей.
6.5. ФОНД користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень,
використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
6.6. Фінансова діяльність здійснюється відповідно до вимог законодавства України.
Надходження від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення
господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством. ФОНД може
мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
6.7. Доходи (прибутки) ФОНДУ використовуються виключно для фінансування видатків на
утримання ФОНДУ, реалізації його мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених
установчими документами.
6.8. Розмір адміністративних витрат ФОНДУ не може перевищувати 20 відсотків доходу у
поточному році.
6.9. Витрати, пов'язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до
адміністративних витрат ФОНДУ, якщо інше не встановлено законом або правочином між ФОНДОМ та
благодійником.
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6.10. ФОНД веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову, статистичну та іншу
обов'язкову звітність у порядку, встановленому законом. ФОНД подає звіти та іншу інформацію про
свою діяльність органам виконавчої влади відповідно до законодавства.
6.11. Правочини між ФОНДОМ та благодійниками можуть визначати порядок складання та
надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання
наданих ними активів.
6.12. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат ФОНДУ, а також умови використання
його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
6.13. Звітність ФОНДУ може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за
умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше
не визначено законом.
7. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ.
7.1. Органами управління ФОНДУ є Загальні збори, Правління, Директор та Наглядова Рада.
7.2. Органи управління можуть створювати інші постійні або тимчасові допоміжні органи,
приймати рішення про припинення діяльності таких органів, затверджувати положення про такі органи,
призначати й заміщувати членів таких органів.
7.3. Загальні збори учасників ФОНДУ.
7.3.1. Вищим органом управління ФОНДУ є Загальні збори учасників ФОНДУ (надалі - Загальні
збори).
7.3.2. Кожен учасник ФОНДУ - юридична та фізична особа має право делегувати для участі в
Загальних зборах одного свого повноважного представника. Кожен представник під час прийняття
рішень має один голос.
7.3.3. 3агальні збори правомочні приймати рішення, якщо в їх засіданні бере участь більшість
учасників ФОНДУ. Рішення приймаються простою більшістю голосів учасників Фонду, присутніх на
засіданні, крім випадків передбачених пунктом 9.1. та 9.4. цього Статуту.
7.3.4. Загальні збори збираються на свої чергові засідання не рідше одного разу на рік за
ініціативою Правління. Позачергові Загальні збори скликаються за ініціативою одного з органів
управління: Правління, Директора, Наглядової Ради або учасників. На кожному засіданні Загальних
зборів з числа присутніх обираються головуючий та секретар засідання. Рішення Загальних зборів
оформлюються протоколами за підписом головуючого та секретаря засідання.
7.3.5. До виключних повноважень Загальних зборів належать:
затвердження Статуту ФОНДУ, внесення до нього змін та доповнень;
затвердження основних напрямів, програмних цілей та стратегії діяльності ФОНДУ;
обрання Правління ФОНДУ та Голови Правління ФОНДУ;
обрання Наглядової Ради ФОНДУ та Голови Наглядової Ради ФОНДУ;
ухвалення рішень про реорганізацію або ліквідацію ФОНДУ;
визначення організаційної структури ФОНДУ;
затвердження звітів Правління, Наглядової ради ФОНДУ, а також інших звітів щодо
діяльності ФОНДУ;
реалізація права власності на майно та кошти ФОНДУ;
прийняття нових учасників до ФОНДУ та виключення з числа учасників ФОНДУ;
прийняття рішень про створення ФОНДОМ підприємств, установ, організацій;
прийняття рішення про створення та затвердження положень відділень ФОНДУ, довірених
філій та представництв ФОНДУ.
7.3.6. Загальні збори мають право приймати рішення про тимчасове або постійне делегування
згаданих вище повноважень іншому органу управління ФОНДУ або посадовій особі ФОНДУ за умови,
що таке делегування повноважень відповідає Статуту ФОНДУ.
7.4. Правління ФОНДУ.
7.4.1. Правління складається не менш, як з трьох осіб, що обираються Загальними зборами з
терміном повноважень на п'ять років. Членами Правління можуть бути як українські, так й іноземні
громадяни. Члени Правління можуть переобиратись на наступний термін. Член Правління може скласти
обов’язки та вийти з Правління ФОНДУ до закінчення терміну повноважень. Допускається прийняття
рішення про обрання/звільнення від обов’язків члена Правління ФОНДУ шляхом прийняття рішення
через обмін листами між учасниками ФОНДУ.
7.4.2. До повноважень Правління належать:

7

здійснювати представницькі функції у відносинах з будь-якими третіми особами на
території України та закордоном без обмежень;
сприяти розширенню ресурсних джерел для діяльності ФОНДУ;
впроваджувати рішення Загальних зборів ФОНДУ;
затверджувати програми, плани діяльності ФОНДУ;
визначати стратегії та напрями діяльності для подання на затвердження Загальним зборам;
призначати та усувати Директора ФОНДУ;
брати участь у підготовці та поданні Загальним зборам звіту про діяльність ФОНДУ;
затверджувати, за поданням Директора, річні плани та звіти про залучення та використання
коштів та майна ФОНДУ;
погоджувати, за поданням Директора ФОНДУ, кандидатур його заступників та головного
бухгалтера ФОНДУ;
забезпечувати контроль за діяльністю Директора та підпорядкованих йому підрозділів
ФОНДУ - відділень, філій та представництв, заснованих ФОНДОМ;
затверджувати Статути (положення про них) відділень, філій та представництв ФОНДУ;
приймати рішення про участь ФОНДУ в діяльності інших добровільних об'єднань.
7.4.3. Правління має право приймати рішення про тимчасове або постійне делегування
згаданих вище повноважень іншому органу управління ФОНДУ або посадовій особі ФОНДУ, за умови,
що таке делегування повноважень відповідає Статуту ФОНДУ.
7.4.4. Правління може приймати інші повноваження, які йому делегуються за рішенням
Загальних зборів ФОНДУ.
7.4.5. Правління скликається не менше одного разу на рік. Правління правомочне рішення,
якщо в його засіданні взяла участь більшість від обраної кількості членів і Голова Правління. Рішення
приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. За умови рівності
голосів приймається рішення, за яке голосував Голова Правління. Рішення Правління оформлюються
протоколами за підписом Голови Правління. Засідання Правління можуть відбуватись шляхом
одночасного голосування через засоби зв’язку або через письмове голосування всіх членів Правління.
7.4.6. Голова Правління обирається Загальними зборами з членів Правління з терміном
повноважень на п'ять років.
7.4.7. Голова Правління має такі повноваження:
представляти Правління в стосунках з членами ФОНДУ, Директором ФОНДУ, членами
Наглядової Ради;
здійснювати оперативний контроль із забезпечення виконання проектів та програм ФОНДУ;
організовувати роботу Правління ФОНДУ;
головувати на засіданнях Правління ФОНДУ;
підписувати рішення Правління ФОНДУ;
визначати орієнтовний порядок денний засідань Загальних зборів;
скликати Правління ФОНДУ;
мати інші повноваження за рішенням Правління та Загальних зборів;
може поєднувати обов’язки Голови Правління та директора ФОНДУ.
-

7.5. Директор ФОНДУ.
7.5.1. Для забезпечення поточної діяльності ФОНДУ призначається одноособовий виконавчий
орган - Директор. Директор ФОНДУ безпосередньо підпорядкований Правлінню ФОНДУ та
призначається на цю посаду або звільняється з неї за рішенням Правління ФОНДУ.
7.5.2. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю ФОНДУ та забезпечує реалізацію
статутних мети та основних завдань ФОНДУ, а також виконання рішень Загальних зборів та Правління
ФОНДУ.
7.5.3. До повноважень директора ФОНДУ належать:
представляти ФОНДУ та діяти від його імені без доручення як в Україні, так і за її межами;
брати участь у засіданнях Загальних зборів з правом дорадчого голосу;
підписувати як перша особа фінансові та інші документи ФОНДУ, а також відкривати
рахунки ФОНДУ в установах банків;
розпоряджатися коштами та майном ФОНДУ в межах затвердженого кошторису
надходжень і витрат Фонду;
затверджувати штатний розклад ФОНДУ;
за погодженням з Правлінням ФОНДУ призначати своїх заступників та головного
бухгалтера ФОНДУ, визначати розміри та умови оплати їхньої праці;
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приймати на роботу інший персонал ФОНДУ, визначати розміри та умови оплати їхньої
праці;
укладати трудові угоди та припиняти чинність таких угод з керівниками створених
ФОНДОМ відділень, філій та представництв;
здійснювати координацію роботи відділень, філій, представництв та інших підрозділів
ФОНДУ, а також створених ним юридичних осіб;
здійснювати контроль та призначати аудиторські перевірки роботи підрозділів ФОНДУ та
створених ним юридичних осіб;
затвердження зразків атрибутики, символіки та ескізів печатки та штампів ФОНДУ;
готувати та подавати на затвердження проекти кошторису надходжень та витрат ФОНДУ,
звіти про їхні виконання, а також звіти про діяльність ФОНДУ, забезпечувати виконання
кошторисів надходжень і витрат ФОНДУ;
виконувати інші адміністративні обов’язки задля забезпечення виконання рішень Правління
та Наглядової Ради;
7.5.4. Директор ФОНДУ має право тимчасово або постійно делегувати викладені вище
повноваження іншій посадовій особі ФОНДУ.
7.5.5. Рішення Директора оформлюються його розпорядженнями та наказами.
7.5.6. Директор одержує за свою роботу заробітну плату за контрактом, яку від імені ФОНДУ
підписує Голова Правління або за дорученням Голови Правління ФОНДУ підписує один з його членів
або іншою призначеною виконавчою особою.
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7.6. Наглядова Рада
7.6.1. Контрольним органом управління ФОНДУ є Наглядова Рада, персональний склад якої, в
кількості не менше трьох осіб, обирається та переобирається Загальними зборами. Обрані члени
Наглядової Ради мають повноваження впродовж трьох років. Членами Наглядової Ради можуть бути як
українські, так й іноземні громадяни. Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради, який обирається
Загальними зборами. Член Наглядової Ради може скласти обов’язки до закінчення терміну
повноважень. Допускається прийняття рішення про обрання/звільнення від обов’язків члена Наглядової
Ради шляхом прийняття рішення через обмін листами між членами ФОНДУ.
7.6.2. Наглядова Рада має право:
здійснювати контроль за відповідністю діяльності ФОНДУ меті, цілям, діючому
законодавству та Статуту;
здійснювати перевірки цільового використання коштів та майна ФОНДУ;
залучати аудиторів, інших експертів для перевірки діяльності ФОНДУ;
складати висновки перевірок та узгоджувати їх з Директором та Правлінням ФОНДУ.
7.6.3. Наглядова Рада збирається на свої засідання за необхідності, але не менше одного разу на
рік. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються на вимогу будь-якого з членів Наглядової Ради.
7.6.4. Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні взяла участь більшість
від обраної кількості членів Наглядової Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів
Ради, присутніх на засіданні. Рішення Наглядової Ради оформлюються протоколами, що підписуються
головою Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради можуть відбуватися шляхом особистої
присутності або проведення голосування через засоби зв’язку, або через письмове голосування всіх
членів Наглядової Ради.
7.6.5. Наглядова Рада має право вимагати від посадових осіб ФОНДУ подання їй усіх
необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.
7.6.6. Наглядова Рада ознайомлює з результатами перевірок Директора та Правління ФОНДУ,
узгоджує й складає висновки, передає звіти (протоколи) проведених перевірок Загальним зборам та
Правлінню ФОНДУ.
7.7. Конфлікт інтересів
7.7.1. Член органу управління ФОНДУ не бере участі у прийнятті рішень стосовно:
 договорів або інших правочинів між ФОНДОМ та цим членом органу управління або
пов’язаною з ним особою;
 спорів між ФОНДОМ та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;
 звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової
відповідальності перед ФОНДОМ.
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7.7.2. 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.
7.7.3. Інші положення та документи ФОНДУ можуть визначати інші підстави конфлікту
інтересів та порядок його розв’язання.
7.7.4. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени
органів управління ФОНДУ.
8. МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. ФОНД має право здійснювати міжнародну благодійну діяльність відповідно до Закону
України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", інших нормативно-правових актів та
міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
8.2. Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі у міжнародних благодійних
проектах, а також в діяльності міжнародних благодійних організацій, в інших формах, що не суперечать
законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
8.3. Для посилення представництва ФОНДУ на міжнародному рівні, укріплення міжнародного
співробітництва у сферах діяльності ФОНДУ, залучення партнерів міжнародних проектів та донорів,
для посилення ролі Фонду у країнах, де ФОНД здійснює або планує здійснювати благодійну діяльність
може створюватися допоміжний представницький та дорадчий орган за участю представників та
радників з інших країн. Цей орган створюється за рішенням та підпорядковується Загальним зборам
ФОНДУ. Рішення про створення та положення про діяльність представницького органу приймають
Загальні збори ФОНДУ.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.
9.1. Припинення діяльності ФОНДУ відбувається шляхом ліквідації або реорганізації.
Ліквідація ФОНДУ відбувається за рішенням Загальних зборів учасників ФОНДУ, якщо за таке рішення
проголосувало не менш 75 % учасників ФОНДУ або на підставі рішення суду.
9.2. У випадку ліквідації ФОНДУ, орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає
ліквідаційну комісію, яка подає на затвердження ліквідаційний баланс. До ліквідаційної комісії з
моменту її призначення переходять повноваження з управління всіма справами ФОНДУ.
9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ФОНДУ, розраховується з кредиторами, складає
ліквідаційний баланс і передає його органу, що її призначив. У разі ліквідації ФОНДУ його активи
повинні бути передані одній або кільком благодійним організаціям або зараховані до доходу бюджету,
якщо інше не передбачено чинним законодавством.
9.4. Реорганізація відбувається за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення
проголосувало не менш 75 % учасників ФОНДУ. У разі реорганізації ФОНДУ його права переходять до
правонаступника (правонаступників).
9.5. ФОНД не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання
прибутку. Правонаступниками ФОНДУ у разі його реорганізації має бути одна чи кілька благодійних
організацій.
9.6. ФОНД вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної
особи.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ.
10.1. Зміни та доповнення до Статуту ФОНДУ вносяться Загальними зборами ФОНДУ в
порядку, встановленому цим Статутом.
10.2. ФОНД у відповідності до діючого законодавства України повідомляє орган реєстрації про
зміни та доповнення до Статуту після внесення змін.
Підписи:

Представник Громадської організації «Інформаційно-консультативний жіночий центр»

Суслова Олена Іванівна

________________

Карбовська Наталія Валеріївна ________________
Безсонова Людмила Дмитрівна ________________
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