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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Благодійний фонд “Запорізького благодійного фонду гімназії №107 “Тріумф”
(надалі - Фонд) е недержавною благодійною організацією, головною метою якої є
здійснення благодійної діяльності.
1.2. Діяльність Фонду здійснюється у відповідності з Конституцією України, Законом
України "Про благодійництво та благодійні організації", чинним законодавством та цим
Статутом.
1.3. Фонд є юридичною особою, шо набуває прав юридичної особи з моменту
державної реєстрації, може володіти відокремленим майном, може бути позивачем і
відповідачем у судах, арбітражних та третейських судах. Фонд має право мати свою
печатку, шгамп, бланки, зразки яких затверджуються Правлінням та реєструються у
встановленому порядку. Фонд має власні рахунки у банках.
1.4. Фонд не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, а члени Фонду не відповідають
по зобов'язаннях Фонду.
1.5. Територія діяльності Фонду: м. Запоріжжя.
1.6. Юридична адреса Фонду: 69118 м. Запоріжжя вул. 40-річчя Перемоги,59.
1.7. Статус фонду - місцева благодійна організація.
1.8. Організаційно-правова форма - благодійний фонд.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФОНДУ.
2.1 Фонд створено з метою матеріальної підтримки, для допомоги учням та їх родинам,
працівникам гімназії, що відновляється до малозабезпечених верств населення .Фонд
також заохочує найбільш здібних учнів та якісно працюючих вчителів.
2.2. Основною діяльністю Фонду є:
об'єднання зусиль членів Фонду, інших юридичних та фізичних осіб для спільного
вирішення проблем, пов'язаних з реалізацією мети Фонду;
зміцнення иавчальио-методичиої бази закладів освіти району: придбання
підручників, посібників, нових видань, методичної та художньої літератури;
зміцнення матеріальної бази закладів освіти району: придбання навчального
обладнання, меблів, необхідної телерадіопапратури, комп'ютерної техніки;
фінансування ремонтних та аварійних робіт;
\ / - • обслуговування та ремонт технічних та транспортних засобів;
надавати допомогу вчителям за високу якість праці, впровадження педагогічних
новацій;
надавати допомогу найбільш здібним і суспільно-активним учням;
надавати допомогу допоміжному персоналу закладів освіти;
оплата курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки вчителів;
фінансування витрат, пов'язаних з проведенням на базі закладів освіти семінарів,
олімпіад та інших заходів, спрямованих на досягнення мети Фонду;
фінансування дозвілля учнів, благодійних, спортивно-оздоровчих та культурномасових заходів;
надання необхідної грошової та майнової допомоги працівникам закладів освіти,
учням та їх родинам, що належать до малозабезпечених верств населення;
чу створення підприємств та закладів, які здійснюватимуть виробничу діяльність,
спрямовану на виконання мети Фонду;
залучення членських та добровільних внесків на реалізацію мети Фонду;
- здійснення інших заходів, які не суперечать вимогам чинного законодавства і
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спрямовані на досягнення мети Фонду.
3. СТАТУС ФОНДУ, ФОРМИ БЛАГОДІЙНИЦТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
РОБОТИ.
3.1. За територіальним принципом Фонд має місцевий статус.
3.2. Благодійна діяльність може здійснюватися у таких формах:
одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
*
систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
фінансування конкретних цільових програм;
допомоги на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
прийняття на себе витрат по безкоштовному, повному чи частковому утриманню
об'єктів
благодійництва;
- інших заходів, не заборонених законом.
3.3. Основні напрямки благодійної діяльності, спрямованої на досягнення мети та
виконання статутних завдань Фонду, визначаються благодійницькою програмою, яка
приймається Фондом.
4. ЧЛЕНИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.
4.1 Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без
громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм
власності.
4.2. Прийняття у члени Фонду здійснюється Правлінням Фонду та підставі особистих
заяв громадян і рішень уповноважених органів юридичних осіб, які подаються управління
Фонду.
4.3. Члени Фонду мають право:
брати участь у заходах Фонду;
обирати та бути обраним до керівних органів Фонду;
отримувати від Фонду підтримку, допомогу та захист своїх законних інтересів у
державних та громадських органах;
користуватися послугами, які надаються Фондом:
вносити пропозиції щодо покращення діяльності Фонду;
за дорученням Фонду бути його представниками у державних, громадських та
міжнародних організаціях;
вибувати з членів Фонду.
4.4. Члени Фонду зобов'язані:
виконувати Статут та законні рішення керівних органів Фонду;
сприяти досягненню мети Фонду;
дбайливо ставитися до майна Фонду;
брати особисту участь у роботі Фонду;
сплачувати вступні, членські та інші внески.
4.5. Члени Фонду можуть бути виключені за порушення Статуту, регулярну несплату
членських внесків, скоєння аморального вчинку або інших дій, дискредитуючих
діяльність Фонду.
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ.
5.1. Вищим органом управління Фонду є загальні збори, які скликаються правлінням
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позачергові загальні збори скликаються за ініціативою Правління або на вимогу
не згеніс 13 загальної чисельності членів Фонду. Про скликання загальних зборів
повідомляється не пізніше ніж за місяць до їх відкриття.
5.2. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 1/2
членів фонду.
5.3. Рішення з усіх питань приймаються загальними зборами, якщо за нього
проголосувало більше 2/3 присутніх крім випадків, передбачених у цьому Статуті.
5.4. Загальні збори:
,
затверджують, вносять зміни та доповнення до Статуту Фонду;
обирають Президента, Віце-президента, Правління та Наглядову Раду Фонду;
затверджують бюджет Фонду;
затверджують благодійну програму Фонду;
визначають основні напрямки та чергові завдання Фонду;
приймають рішення про припинення діяльності Фонду.
5.5. Виконавчим органом Фонду є Правління, яке обирається у складі 5 чоловік.
Правління, Президент та Віце-президент обираються на 3 роки.
5.6. Правління:
періодичність засідань - один раз на квартал;
правління вважається правомочним, якщо на його засіданні присутні більше 1/2
членів правління;
рішення правління приймається простою більшістю голосів членів, присутніх на
засіданні;
організує виконання рішень загальних зборів;
здійснює контроль за реалізацією прийнятих рішень і рекомендацій членів Фонду;
приймає рішення про утворення організацій та закладів, заснування підприємств,
необхідних для виконання статутних завдань;
утворює постійні комісії Фонду з різноманітних питань та видів діяльності;
затверджує зразки печатки, штампу та бланків Фонду;
забезпечує підготовку та проведення заходів з актуальних питань діяльності
Фонду;
організує благодійні акції та поточну діяльність;
5.7. Президент Фонду, а під час його відсутності - Віце-президент:
здійснює загальне керівництво роботою Фонду;
розглядає пропозиції та заяви членів Фонду;
контролює проведення фінансової та господарської діяльності Фонду та
Правління;
складає звіт загальним зборам Фонду;
діє без доручення від імені Фонду та представляє його інтереси у судах, інших
державних органах та громадських установах;
5.8. Розпорядчим та контролюючим органом Фонду є Наглядова Рада, яка обирається у
складі 3 осіб на 3 роки.
5.9. Наглядова Рада:
контролює проведення фінансової, господарської та іншої статутної діяльності
Фонду, Правління, Президента, Віце-президента;
6. МАЙНО І КОШТИ ФОНДУ.
6.1. Фонд може мати у власності будівлі, споруди, житловий фонд, обладнання,
інвентар, майно культурно-просвітницького та побутового призначення, транспортні
засоби, кошти, акції, інше рухоме і нерухоме майно, необхідне для забезпечення

діяльності Фонду та виконання статутних цілей.
У власності Фонду можуть також бути періодичні видання, благодійні заклади,
утворені на кошти Фонду відповідно до мети, визначеної цим Статутом.
6.2. Кошти Фонду формуються з:
вступних та членських внесків, розмір яких встановлює Правління;
відрахувань від господарської, видавничої та іншої комерційної діяльності
утворених (заснованих) Фондом закладів, та підприємств;
благодійних надходжень, фінансової та майнової допомоги від фізичних та інших осіб;
інших не заборонених законодавством надходжень.
6.3. Право розпорядження коштами Фонду належить Правлінню Використання коштів
у межах кошторису, затвердженого Фондом, здійснюється на підставі розпорядчих
документів за підписом Президента чи Віце-президента Фонду.
6.4. Фонд і створені ним заклади ведуть оперативний та бухгалтерський облік,
статистичну звітність, реєструються у органах державної податкової служби та вносять до
бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених законодавством.
6.5. Усі посадові особи Фонду виконують свої обов'язки на громадських засадах,
заробітна плата членам Правління та Наглядової Ради не нараховується і не сплачується.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
7.1. Припинення діяльності Фонду може бути здійснене шляхом його реорганізації або
ліквідації.
Фонд, припиняє свою діяльність за рішенням загальних зборів, якщо за це
проголосувало 2/3 усіх членів Фонду, якщо інше не передбачене чинним законодавством.
7.2. Фонд може бутті ліквідований у таких випадках:
за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом;
за рішенням суду чи арбітражного суду у порядку, встановленому чинним за
конодавством;
7.3. У випадку ліквідації Фонду створюється ліквідаційна комісія, яка діє згідно з
чинним законодавством України.
7.4. Ліквідація Фонду вважається завершеною, а Фонд - ліквідованим з моменту
виключення його з державного реєстру.
7.5. У випадку ліквідації кошти фонду не можуть перерозподілятися між членами, а
використовуються на благодійні та інші статутні завдання.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН 1 ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
8.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться загальними зборами Фонду.
8.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю у 2/3
усіх членів Фонду.
8.3. Про зміни і доповнення у статутних документах Фонду у десятиденний строк,
повідомляється реєструючий орган
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1. Пункт і.і викласти в наступній редакції:"Запорізькім благодійний Фонд
гімназії н 107 " Тріумф" (надалі -Фонд) і непшбужовою
організаціях створеною* для здійснення благодійно] діяльності відповідно до
Закону Украї ни "Про благодійництво та благодійні організаційм.
2. Доповнити главу І "Загальні положення " пунктом 1. 4г такого
змісту: "Фонд зобов' язаний періодично ,але не рідше одного разу на

рік, опрюводновати повні звіти про джерела залучень коштів <майна) для
здійснення благодійної діяльності та про напрямки їх Ежористания.
Фонд зобов'язаний налатати такі звіте будь-якому благодійнику за
запитом останнього".
3. Пункт 1. 4. ЕИКЛ50ЧИТИ.
4. Пункт 2, 2 викластм в наступній редакції:
2. 2. Основною діяльністю Фонду <:
2. 2. 1. Зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти: придбання
підручників, посібників, нових видань, методичної та худскжньої літератури.
2. 2. 2. Зміцнення матеріальної бази закладів освіти: придбання навчального
обладнання, меблів,необхідної телерадіоаппаратдая, комп'ютерної техніки.
2. 2. 3. Надання допомоги вчителям за високу якість праді, впровадження
педагогічних новацій.
2. 2. 4, Поліпшення матеріального становиш, набувачів благодійної допомоги,
сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів,
інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомога особам, які
через свої Фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних
інтересів.
2. 2. 5. Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного
лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних
конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям.
2. 2. 6. Сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх
програм, надання допомога працівникам закладів о с в і т учням та їх родинам, що
належать до малозабезпечених верств населення.
2. 2. 7. Сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм
національно-культурного розвитку.
2. 2. 8. Надання допомога талановитій творчій молоді та суспільно-активним
УЧНЯМ.
2. 2. 9. Надання допомога у розвитку видавничо! справи, засобів масової
інформації,інформаційної інфраструктура
2. 2. 10. Сприяння розвитку охорони здоров" я, масової Фізично! культури,
спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні
медичної допомога населенню та здійснення соціального догляду за
хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які
через свої Фізичні, матеріальні чи інші особливості потребитель соціально!
підтримки та піклування.
2. 2.11. Сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомога
багатодітним та малозабезпеченим сім'ям.
2. 2. 12. Надання благодійної допомога при проведенні ремонтних та. аварійних
робіт учбових закладів.
2. 2. 13. Оплата курсів підвшіення кваліфікації та перепідготовки вчителів.
2. 2. 14. Фінансування витрат,пов’язаних з проведенням на базі закладів освіти

семінарів .ліммад та інпих заходів, спрямованих на досягнення мети
Фонду.
2. 2. іг С-шансування дозвілля учнів, благодійних та культурно-масових
2-айїЛ22-

.і і ^5-,залучення добровільних внесків на реалізацію мета Фо н д у .
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ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
Запорізького благодійного фонду гімназії № 107 “Тріумф”
1. Виключити із Статуту:
Розділ 2 (п.2.2, шостий абзац) “-обслуговування та ремонт технічних
та транспортних засобів”
Розділ 2 (п.2.2., чотирнадцятий абзац)
створення підприємств та закладів, які здійнюватимуть виробничу
діяльність”,
Розділ 3 (п.3.2., сьомий абзац)
інших заходів, не заборонених законом”

