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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІАБЕТИК» (далі
за текстом – «Фонд») є благодійною недержавною неприбутковою організацією, яка створена
фізичними особами, хворими на цукровий діабет що мають статус інвалідів і батьками дітейінвалідів, хворих на цукровий діабет та діє у відповідності до Закону України «Про благодійну
діяльність та благодійні організації» та цього Статуту.
1.2. Повна назва Фонду :
- українською мовою - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ КИЇВСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«ДІАБЕТИК»;
-російською
мовою
–
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КИЕВСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДИАБЕТЫК»
- англійською мовою - KYIV CHARITIES CHARITABLE FOUNDATION "DIABETIC"
1.3. Скорочена назва фонду:
- українською мовою – БО КБФ «ДІАБЕТИК»
- російською мовою – БО КБФ «ДИАБЕТЫК»
- англійською мовою – KC CF "DIABETIC"
1.4. Місцезнаходження Фонду:
бульвар І.Лепсе 30/1, кв.44, м. Київ – 126.
1.5. Діяльність Фонду здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України
«Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та
благодійну діяльність та цього Статуту і поширюється на територію України.
Пріоритетом діяльності Фонду є м. Київ.
1.6. Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому
чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті
майнові та немайнові права, несе обов’язки, виступає у якості позивача та відповідача в судових
органах.
1.7. Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, гласності,
добровільності, самоврядування та спільності інтересів і рівності прав учасників хворих на
цукровий діабет що мають статус інвалідів, хворих на цукровий діабет без встановленої
інвалідності і батьків дітей-інвалідів, хворих на цукровий діабет.
1.8. За своїми зобов’язаннями Фонд відповідає усім належним йому майном, на яке за
чинним законодавством може бути звернено стягнення.
1.9. Держава та її органи не відповідають по зобов’язанням Фонду, як і Фонд не відповідає
по зобов’язанням держави та її органів.
1.10. Фонд може в установленому порядку відкривати передбачені чинним законодавством
рахунки в банківських установах України та за її межами.
1.11. Фонд має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові
бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Загальними Зборами.
1.12. Фонд може бути власником та/або користувачем знаків для товарів і послуг,
зареєстрованих у відповідності до чинного законодавства України.
1.13. Фонд створюється на невизначений строк.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
2.1. Головною метою діяльності Фонду є благодійна діяльність, спрямована на захист
соціальних прав, умов життя та поліпшення медичного обслуговування інвалідів, хворих на
цукровий діабет , в першу чергу дітей та інвалідів з дитинства.
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2.2. Основні завдання Фонду:
- сприяння створенню необхідних і рівних умов для всіх хворих на діабет: дітей, підлітків,
працездатних та осіб похилого віку;
- сприяння усуненню перешкоди на шляху для якнайповнішої участі інвалідів, хворих на
діабет у житті суспільства;
- приймати участь у проведенні первинної профілактики захворюваності на цукровий діабет
та його ускладнень серед населення;
- сприяти розвитку міжнародного співробітництва з проблем медичного обслуговування,
дієтичного харчування хворих на цукровий діабет, вирішенню їх соціально-правових питань та
інших проблем, обміну досвідом благодійної роботи з громадськістю інших держав.
2.3. Засади благодійництва та благодійної діяльності.
- благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на засадах законності, гуманності,
гласності, добровільності, самоврядування та спільності інтересів і рівності прав учасників хворих
на цукровий діабет що мають статус інвалідів, хворих на цукровий діабет без встановленої
інвалідності і батьків дітей-інвалідів, хворих на цукровий діабет.
2.4. Для виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством
Фонд має право:
- взаємодіяти з державними органами, громадськими організаціями, учбовими закладами,
політичними об’єднаннями, творчими спілками та релігійними громадами;
- привертати увагу до суспільного стану інвалідів, хворих на цукровий діабет через засоби
масової інформації;
- приймати участь в розробці, оцінці та здійсненні комплексної програми діабетичної
допомоги ;
- надавати допомогу в організації навчання хворих на цукровий діабет та інших осіб методам
діабетичного контролю та догляду за хворими на цукровий діабет будь-якого віку;
- надавати необхідну соціальну, матеріальну, психологічну, благодійну, гуманітарну,
інформаційну допомогу хворими на цукровий діабет ;
- організовувати проведення благодійних, спортивних та культурно - масових заходів;
- організовувати рекламно-інформаційну та видавничу діяльність;
- організовувати та приймати участь у проведенні виставок, лекцій, семінарів, конференцій,
благодійних акцій;
- здійснювати громадський контроль за виконанням законів, підзаконних актів, постанов,
указів, різних інструктивно-нормативних документів та офіційних розпоряджень з питань
соціального стану , дієтичного харчування, медичного обслуговування хворих на цукровий діабет,
особливо інвалідів;
- здійснювати контакти з міжнародними та зарубіжними організаціями сприяння хворим на
цукровий діабет;
- залучати добровільні внески українських та іноземних громадян, громадських організацій,
установ, банків, фірм та інших юридичних та фізичних осіб у вигляді грошових коштів, а також
ліків і медикаментів, творів літератури, мистецтва, наукових та проектних розробок, машин,
обладнання, будівельних та природних об’єктів, коштовностей та інших матеріальних та духовних
цінностей;
- вкладати кошти Фонду та залучені кошти в проекти співробітництва з вітчизняними та
закордонними організаціями та фірмами, включаючи створення сумісних госпрозрахункових
підприємств, проектів, науково-дослідних центрів, наукових виробництв;
- здійснювати пошук потенційних партнерів серед закордонних організацій та фірм для
налагодження прямих контактів між ними та членами Фонду; збір, попередню проробку та взаємну
ув’язку пропозицій Фонду та закордонних фірм у відповідності із статутними завданнями;
- отримувати та розподіляти гуманітарну допомогу хворим на цукровий діабет;
- вступати та бути засновником міжнародних недержавних громадських організацій,
укладати відповідні угоди, представляти законні інтереси Фонду та його членів у відносинах з
іншими організаціями;
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засновувати
госпрозрахункові організації, діяльність яких відповідає цілям та
завданням Фонду, а також брати у них участь;
- проводити грошово-речові лотереї, благодійні аукціони, марафони, благодійні виставкипродажі продукції Фонду і його підприємств, подарованих та придбаних цінностей, творів
літератури і мистецтва для залучення коштів на виконання статутних завдань або виключно на
благодійні цілі;
- визначати порядок та розміри оплати праці штатних працівників Фонду та залучених
позаштатних спеціалістів;
- створювати підприємства та робочі місця для захисту хворих на цукровий діабет з усіх
верств населення, у першу чергу інвалідів;
- здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення господарських закладів
та організацій з статусом юридичної особи, засновувати підприємства у відповідності з чинним
законодавством;
- здійснювати інші види діяльності, які відповідають статутним завданням Фонду та не
протирічать чинному законодавству.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Відповідно до статутних цілей Фонд має право:
- самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги;
- засновувати засоби масової інформації, підприємства та організації;
- створювати відокремлені підрозділи Фонду;
- об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній
основі і сприяють виконанню статутних цілей Фонду;
- обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійної діяльності,
а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями України та
інших країн;
- організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб,
іноземних держав та міжнародних організацій;
- постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної допомоги;
- реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми, підтримувати програми
інших благодійних та громадських організацій, що не суперечать статутним цілям Фонду;
- відкривати рахунки в установах банків, мати самостійний баланс;
- бути членом інших благодійних і громадських організацій;
- мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації;
- популяризувати своє ім’я (назву), символіку тощо;
- у встановленому чинним законодавством порядку набувати у власність, володіти,
користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо;
- укладати у встановленому законом порядку з українськими і зарубіжними юридичними та
фізичними особами угоди, що не суперечать статутній діяльності Фонду;
- мати інші права згідно з чинним законодавством України.
3.2. Фонд зобов’язаний:
- використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію
благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
- забезпечувати виконання статутних цілей Фонду;
- забезпечувати доступ до документів про свою діяльність, звітів про використання
отриманих Фондом коштів, виконання цільових програм.
3.3. Засновники та працівники Фонду не мають право отримувати матеріальних переваг у
зв’язку із своїм становищем в Фонді, крім того, що передбачені Законом України «Про
благодійництво та благодійні організації» та чинним законодавством України.
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4. БЛАГОДІЙНІ ПРОГРАМИ ФОНДУ
4.1. При здійснені своєї діяльності Фонд впроваджує благодійні програми, що становлять
комплекс благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним
цілям Фонду.
4.2. Кошти, отримані Фондом від благодійників на реалізацію конкретної благодійної
програми Фонду не можуть повністю бути використані на інші благодійні програми Фонду.
5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ
ФОНДУ
5.1. У власності Фонду може перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та
нематеріальні активи, кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше майно, придбане та/або набуте на
законних підставах.
5.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у його власності,
будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та Статуту Фонду.
5.3. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства
України.
5.4. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не є підприємницькою або іншою
прибутковою діяльністю.
5.5. Джерелами активів (доходів) Фонду є:
- кошти або майно, що надходять безплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань;
- дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових
фондів або в межах технічної або благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
- пасивні доходи Фонду;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.6. Майно та кошти фонду не можуть бути предметом застави.
5.7. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов
оплати праці працівників Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів
відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.
5.8. Розмір витрат на утримання та розвиток Фонду не може перевищувати 20 відсотків
доходів у поточному році.
5.9. Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна
на благодійну діяльність, користується податковими та іншими пільгами відповідно до чинного
законодавства України.
6. УЧАСНИКИ ФОНДУ
6.1. Учасниками (членами) Фонду можуть бути дієздатні фізичні особи хворі на цукровий
діабет що мають статус інвалідів, хворі на цукровий діабет без встановленої інвалідності і батьки
дітей-інвалідів, хворих на цукровий діабет та юридичні особи (крім органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права), що поділяють
програмні цілі та Статут Фонду, виконують рішення органів управління Фонду та приймають
участь у його діяльності (надалі за текстом – «Учасники»).
6.2. Фізична або юридична особа може бути включена до складу Учасників Фонду рішенням
Правління Фонду на підставі власної письмової заяви Учасника.
6.3. Фізична або юридична особа може бути виключена зі складу Учасників Фонду рішенням
Правління Фонду на підставі власної письмової заяви Учасника, а також без такої заяви у випадках:
- порушення законодавства про благодійну діяльність або Статуту Фонду;
- безпідставного ухилення від участі у діяльності Фонду;
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- вчинення дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам
благодійників чи набувачів благодійної допомоги.
6.4. Учасники Фонду-юридичні особи реалізують свої права і обов’язки через своїх
представників.
6.5. Учасники Фонду мають право:
- брати участь в управлінні Фондом;
- займати виборні посади у Фонді або бути працівником Фонду;
- отримувати дані про діяльність Фонду;
- вносити благодійні добровільні пожертвування.
6.6. Учасники Фонду зобов’язані:
- дотримуватися законодавства про благодійну діяльність та Статуту Фонду;
- брати активну участь у діяльності Фонду;
- не використовувати свій статус Учасника Фонду для отримання будь-якої вигоди;
- утримуватись від будь-яких дій чи бездіяльності, які дискредитують Фонд, завдають шкоди
репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги.
7. ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ФОНДУ
7.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори Учасників Фонду (надалі –
«Збори»).
7.2. Чергові Збори скликаються Головою Фонду не рідше одного разу на рік.
7.3. Позачергові Збори можуть бути скликані Головою Фонду за власною ініціативою або на
письмову вимогу Правління Фонду, Наглядової ради Фонду чи 1/3 від загальної кількості Учасників
Фонду.
7.4. До виключної компетенції Загальних Зборів Фонду належать:
- затвердження Статуту Фонду;
- внесення змін до Статуту;
- обрання та відкликання Голови, Правління та Наглядової Ради Фонду;
- визначення основних напрямів діяльності Фонду;
- заслуховування та затвердження звітів виконавчих та контролюючих органів Фонду;
- прийняття рішень про злиття, приєднання, поділ, перетворення та ліквідацію Фонду;
7.5. На розгляд Зборів можуть бути внесені будь-які інші питання діяльності Фонду.
7.6. Збори вважаються правомочними, їх рішення та резолюції дійсними за умови
присутності та участі у голосуванні простої більшості від загальної кількості Учасників Загальних
Зборів.
7.7. Рішення, прийняті Зборами, оформлюються протоколом Загальних зборів Учасників
Фонду, що підписується головою Зборів та секретарем Зборів.
8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ФОНДУ
8.1. Виконавчим органом Фонду є Голова та Правління Фонду.
8.2.Голова призначається та відкликається засновниками Фонду самостійно або за рішенням
Загальних зборів Учасників Фонду на невизначений термін.
8.3. Голова Фонду:
- без довіреності діє від імені Фонду, представляє його в стосунках з іншими юридичними чи
фізичними особами, державними органами;
- в межах статутних цілей розпоряджається майном Фонду, укладає правочини, затверджує
внутрішні документи Фонду;
- приймає на роботу і проводить звільнення працівників та визначає умови їх найму;
- видає довіреності;
- відкриває рахунки в банківських установах та провадить операції по ним;
- вчиняє всі інші дії що випливають з керівництва поточною діяльністю Фонду, за
включенням тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.
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8.4. Голова Фонду підзвітній Загальним зборам Учасників Фонду.
8.5.Правління Фонду призначається або відкликається за рішенням Загальних зборів
Учасників Фонду терміном на 2 роки.
8.6 Кількість членів та склад Правління Фонду визначається рішенням Загальних зборів
Учасників Фонду.
8.7. До компетенції Правління відноситься:
- прийняття рішень про включення або виключення особи зі складу Учасників Фонду;
- виконання рішень Загальних зборів Фонду;
- здійснення поточної діяльності Фонду;
- вирішення інших питань, які не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.
8.8. Засідання Правління проводяться за ініціативою Голови Фонду, не рідше ніж один раз в
три місяці. Засідання Правління є правомочним, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві
третини членів Правління Фонду.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ. ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ
9.1. Внутрішній контроль за діяльністю Фонду здійснюється Наглядовою радою Фонду.
9.2. Наглядова рада обирається з числа Учасників Фонду терміном на 2 роки.
9.3. Кількість членів та склад Наглядової ради Фонду визначається рішенням Загальних
зборів Учасників Фонду.
9.4. Голова та члени Правління Фонду не може бути членом Наглядової ради Фонду.
9.5. До компетенції Наглядової ради належать:
- контроль за діяльністю Голови та Правління Фонду;
- контроль за відповідністю використання активів Фонду його статутним цілям.
9.6. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку,
встановленому законом.
9.7. 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.
9.8. 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.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
10.1. Зміни до Статуту Фонду вносяться на підставі рішень Загальних зборів Учасників
Фонду і набирають чинності з моменту державної реєстрації таких змін у вигляді додатку до
Статуту або нової редакції Статуту.
11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ
11.1. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його реорганізації (злиття,
приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.
11.2. При реорганізації Фонду його права та обов’язки переходять до його правонаступників.
Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання
прибутку.
11.3. Фонд ліквідується:
- за рішенням Загальних Зборів Фонду;
- на підставі рішення суду або господарського суду;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
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11.4. Ліквідацію Фонду провадить ліквідаційна комісія, яка призначається Зборами,
а у випадках припинення діяльності Фонду за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається
судом, який прийняв рішення про ліквідацію Фонду.
11.5. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по
управлінню Фондом.
11.6. У разі ліквідації Фонду його активи повинні бути передані іншій неприбутковій
організації відповідного виду або зараховані до Державного бюджету у відповідності до норм
чинного законодавства України.
11.7. Доходи або майно Фонду як неприбуткової організації не підлягають розподілу між
його Учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого учасника
Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Голова Фонду

Власенко Н.Г.

