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СТАТУТ
Таврійського благодійного фонду милосердя
імені Нестора Махна
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Таврійський Благодійний Фонд Милосердя імені Нестора Махна (далі Фонд) є громадською правозахисною організацією (об’єднанням) у формі
благодійного фонду, створеним на власні кошти громадянина України,
підприємця, Стеценка Станіслава Павловича, для надання благодійної
милосердної допомоги людям, що зазнали лиха від різних конфліктів, воєн і
катастроф, що сталися внаслідок діяльності людини на землі і під землею, на
воді і під водою, у повітрі і космічному просторі, від природних катаклізмів
(землетрусу, повені, ураганів та інше), глобальних епідемій та інших негативних
наслідків життєдіяльності, а також для надання посильної допомоги
міжнародним програмам лікування хворих на СНІД, алкоголізм, наркоманію, для
допомоги голодуючим і бездомним, для підтримки всіх, хто потребує
матеріального сприяння, соціального і правового захисту.
1.2.
Фонд об’єднує на добровільних засадах людей будь-якої
національності, віри та статі, для задоволення і захисту своїх законних прав і
свобод, соціальних, економічних, національно-культурних та інших спільних
інтересів.
1.3. Фонд здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією та чинним
законодавством України, міжнародними конвенціями, Загальною декларацією
прав людини і цим Статутом, поєднуючи громадську правозахисну і благодійну
діяльність.
1.4. Фонд захищає та представляє законні права і інтереси своїх членів в
державних органах влади, судових та інших органах, організаціях і установах
без довіреності чи доручення від індивідуального члена.
1.5. З моменту державної реєстрації, Фонд набуває статусу юридичної
особи, може мати самостійний баланс, від свого імені укладати угоди, набувати
майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем та
відповідачем в суді, арбітражному та третейському суді, може мати
розрахункові та інші рахунки в банківських установах.
1.6. Фонд може мати власну печатку та бланки зі своєю назвою, штампи,
символіку, інші атрибути, необхідні для здійснення діяльності, передбаченої цим
Статутом.
1.7. Фонд незалежний у своїй діяльності, не відповідає за зобов’язаннями
держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Фонду. За своїми
зобов’язаннями Фонд відповідає усім належним йому майном.
Фонд не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, створюваних ним
юридичних осіб та пожертвувачів.
Члени Фонду, а також створювані ним юридичні особи не відповідають за
зобов’язаннями Фонду.
1.8. На території своєї діяльності Фонд має право засновувати підприємства,
установи і організації, відкривати свої відділення, філії та інші структурні
підрозділи, необхідні для своєї діяльності, які реєструються у встановленому
законодавством порядку.
1.9. Фонд створюється на необмежений строк діяльності.
1.10. Для подання податкової звітності з прибуткового податку громадян, не
рідше одного разу на рік Фонд обов’язково оприлюднює повний звіт про
джерела залучення коштів (майна) для здійснення своєї благодійної статутної
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діяльності та про напрями їх використання, а також надає своїм благодійникам
ці звіти за їх запитом.
1.11. Діяльність Фонду поширюється на територію Запорізької, Полтавської,
Харківської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської та
Донецької областей, яка визначається цим Статутом як Таврійський регіон.
1.12. Юридична адреса Фонду:
70202, Україна, Запорізька область, м. Гуляй-Поле,
вул. Соборна, 64/15, телефон (06145) 4-26-32

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФОНДУ.
2.1. Головною метою діяльності Фонду є надання благодійної допомоги
людям, що постраждали внаслідок діяльності людини і природних катаклізмів, і
створення внаслідок цього таких умов, які б сприяли проявленню кращих
людських якостей – доброти, любові до ближнього, взаємоповаги, любові до
праці, природи, тваринного та рослинного світу.
2.2. Основними завданнями Фонду є :
- організація, здійснення і фінансування програм та інших заходів щодо
соціального, правового і духовного захисту інтересів української нації ;
- сприяння фізичному і духовному оздоровленню дітей та дорослих, людей,
що зазнали лиха від різних конфліктів і воєн, Чорнобильської та інших
техногенних і екологічних катастроф, політичних репресій і соціальних
потрясінь, природних катаклізмів і глобальних епідемій, дітей-сиріт та
знедолених ;
- захист Людини, української нації зокрема, від усіх форм і проявів
дискримінації її прав і свобод та створення умов для її всебічного розвитку,
духовного і матеріального збагачення;
- сприяння забезпеченню Людини екологічно чистими продуктами
харчування, пропаганда українського здорового способу життя, забезпечення
матеріального і духовного зростання та піднесення;
- участь у міжнародному співробітництві у цих сферах.
2.3.
Однією з цілей діяльності Фонду є сприяння створенню нових робочих
місць в різноманітних народних та художніх промислах, майстернях,
підприємствах, де люди зможуть за своїми здібностями, інтересами та станом
здоров’я брати участь у наданні різноманітних послуг і виготовленні товарів
народного споживання та інших виробів.
2.4. Для виконання статутних завдань Фонд у встановленому чинним
законодавством порядку :
- підтримує розвиток охорони здоров’я, соціального і правового захисту,
просвітництва, освіти, науки, культури та духовності української нації;
- організовує збирання благодійних внесків і пожертвувань від фізичних та
юридичних осіб;
- здійснює, підтримує та фінансує правозахисні, благодійні, волонтерські,
просвітницькі, освітні, науково-дослідні, культурні, спортивні, військовопатріотичні і мистецькі програми і заходи, спрямовані як на зростання
добробуту людей та підвищення їх духовного і культурного рівня, так і на
ліквідацію наслідків конфліктів, воєн і катастроф, що виникають внаслідок
непродуманої людської діяльності і природних катаклізмів, а також приймає
посильну участь у реалізації міжнародних благодійних програм;
- сприяє розвитку обдарованих дітей, засновує та виплачує стипендії,
присуджує премії, підтримує альтернативні школи, гімназії, народні промисли;
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- засновує табори праці та відпочинку для молоді, дітей-сиріт та знедолених,
сприяє поліпшенню навчання і виховання дітей, профілактики дитячої
злочинності;
- встановлює почесні та стимулюючі стипендії для обдарованих студентів,
аспірантів, докторантів, фінансує їх навчання і стажування за кордоном;
- надає матеріальну допомогу винахідникам і раціоналізаторам, науководослідним та творчим колективам, робота яких спрямована на розробку нових,
екологічно чистих технологій, прогресивних машин і механізмів, що сприяють
підвищенню матеріального добробуту;
- надає фінансову та матеріальну підтримку фермерським та колективним
господарствам для впровадження нових прогресивних технологій та
виробництва екологічно чистої агропромислової продукції і продуктів
харчування;
- надає матеріальну та технічну допомогу науково-медичним колективам,
народним цілителям у практичному використанні досягнень світової медицини
для оздоровлення людей, розвитку альтернативної, нетрадиційної та народної
медицини;
- надає допомогу та співпрацює з міжнародними, іноземними та українськими
благодійними організаціями, бере посильну участь у їхніх заходах, здійснює
зовнішньоекономічну діяльність;
- підтримує рух за права людини, захищає порушені законні права і інтереси
громадян та юридичних осіб, одержує від органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, установ і організацій необхідну інформацію;
- займається захистом та реабілітацією історичного минулого рідного краю –
народного повстанського руху 1918 – 1921 років на чолі з Нестором Івановичем
Махно;
- організовує і проводить правозахисні та благодійні заходи, пропагує через
засоби масової інформації здоровий спосіб життя, нові методи та форми
національного оздоровлення і лікування, профілактики злочинності, наркоманії,
алкоголізму і куріння, всебічно сприяє поліпшенню організації дозвілля,
культурного, військово-патріотичного, фізичного і духовного виховання,
підтримує діяльність центрів творчості, секцій, спортивних баз, технічних станцій
та інших закладів;
- надає допомогу в поверненні, переселенні та міграції виселених,
репресованих та депортованих, українців та їх сімей, людей інших націй і
національностей;
- надає фінансову та матеріальну підтримку в створенні реабілітаційних
центрів, розвинутої мережі громадського харчування;
- займається захистом та охороною історичних та культурних цінностей,
навколишнього природного середовища, рослинного та тваринного світу,
фінансує та проводить екологічну експертизу;
- приймає участь у фінансуванні і створенні медичних та фармацевтичних
закладів, включаючи санаторно-курортні та оздоровчі заклади;
- засновує власну поліграфічну базу і засоби масової інформації, здійснює
видавничу і рекламну діяльність, видає і розповсюджує друковані та
аудіовізуальні матеріали;
- з метою впровадження кращих світових науково-технічних досягнень,
широко використовує закордонні інвестиції і власні кошти для заснування
спільних підприємств, акціонерних товариств, асоціацій, консорціумів
різноманітного профілю, в тому числі для вирощування екологічно чистих
зернових культур, овочів, фруктів, розведення птиці, дрібної та великої рогатої
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худоби, переробки всіх видів сільгоспкультур та одержання екологічно чистих
продуктів харчування;
- приймає участь у фінансуванні будівництва об’єктів соціальної сфери,
житла, доріг, газо-водопроводів, очисних споруд та інших комунікацій;
- сприяє фінансуванню мереж комерційно-торговельних підприємств для
торгівлі продукцією власного виробництва, товарами широкого вжитку
вітчизняного і зарубіжного виробництва;
- відкриває свої відділення, філії та інші структурні підрозділи на території
своєї діяльності, засновує підприємства, установи і організації;
- будує, набуває, бере в користування та здає в оренду засоби виробництва,
землю, підприємства, а також різного роду рухоме і нерухоме майно, необхідне
для діяльності Фонду;
- надає матеріальну допомогу вченим, письменникам, поетам, композиторам,
режисерам, артистам, виконавцям, діячам науки, культури і освіти;
- організовує, бере участь, фінансує, сприяє проведенню благодійних
концертів, конференцій, вистав, аукціонів, симпозіумів, демонстрацій, зборів,
походів, марафонів, рейдів, лотерей та інших заходів і акцій;
- здійснює обмін делегаціями з закордонними фондами, державними,
недержавними, благодійними, гуманітарними, науково-технічними організаціями
для вивчення і обміну досвідом, а також для проведення спільних заходів по
оздоровленню дітей і матерів для збереження генофонду української нації;
- фінансує і матеріально підтримує будівництво церков та інших культурнорелігійних закладів і заходів, здійснює підтримку релігійних конфесій, діяльність
яких не суперечить принципам гуманізму, цілям і ідеям даного статуту, не
порушує прав людини;
- за рахунок наданих податкових пільг надає адресну матеріальну та
фінансову допомогу соціально незахищеним людям, знедоленим, ветеранам і
інвалідам війни та праці, репресованим, депортованим і переселеним, тим хто
зазнав тяжкого лиха не з своєї вини;
- здійснює громадський контроль за діяльністю органів державної влади та
місцевого самоврядування, приймає участь в державних, міжнародних та
інших заходах по боротьбі з корупцією, проводить самостійно або замовляє
проведення незалежних досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо,
з питань запобігання і протидії корупції, організовує і здійснює заходи щодо
інформування населення з питань запобігання і протидії корупції та
дискримінації українців;
- сприяє розвитку, розбудові та укріпленню прав, свобод і інтересів
територіальних громад в селах, селищах, містах та здійснює при потребі
відповідний захист їхніх прав, свобод та загальних громадських інтересів без
жодних обмежень;
- з метою захисту законних прав та інтересів споживачів, представляє і
захищає інтереси споживачів в судах та усіх інших органах щодо інтересів і
прав членів Фонду та невизначеного кола споживачів згідно із законодавством,
фінансує, організовує чи проводить
самостійно
або
звертається
до
уповноважених державних органів щодо проведення експертизи та
випробування продукції, незалежного лабораторного контролю за якістю
харчових продуктів та інших товарів широкого вжитку, здійснює лабораторний
аналіз їх якості та екологічності для виявлення фальсифікованої, дефектної чи
невідповідної продукції, а також здійснює будь-який інший захист прав
споживачів з усіма правами громадської організації споживачів (об’єднання
споживачів);
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- здійснює соціологічні опитування громадян в усіх сферах життєдіяльності
громадянського суспільства, проводить моніторинг та будь-яку іншу діяльність з
питань запобігання і протидії дискримінації та дотримання принципу
недискримінації;
- приймає участь в роботі громадських і політичних організацій,
волонтерських та інших об’єднань і рухів, принципи діяльності яких не
порушують прав людини і не суперечать даному Статуту;
- займається створенням сімейних дитячих будинків та селищ для дітейсиріт, будинків милосердя для реабілітації і соціального захисту учасників війни
і різних конфліктів, для одиноких, соціально незахищених та знедолених;
- сприяє відкриттю приватних загальноосвітніх та недільних шкіл з
викладанням основ національної релігії та всіх дисциплін рідною мовою;
- щорічно присуджує іменну премію Фонду представникам усіх сфер людської
діяльності та членам Фонду за особистий внесок у загально-людський прогрес і
діяльність Фонду;
- займається іншою діяльністю, що відповідає його завданням і не
суперечить законодавству
2.5. Види діяльності, що підлягають обов’язковій сертифікації і ліцензуванню,
здійснюються Фондом тільки після отримання ним відповідних сертифікатів і
ліцензій у встановленому чинним законодавством порядку.
3. ЧЛЕНИ ФОНДУ.
3.1. Членство у Фонді здійснюється згідно з цим Статутом, Кодексом Честі та
положенням.
3.2. Члени Фонду можуть бути індивідуальні, колективні та почесні.
3.3. Індивідуальними членами Фонду можуть бути громадяни України,
іноземці, особи без громадянства, які визнають мету і завдання Фонду та
сприяють їх реалізації.
3.4. Колективними членами Фонду можуть бути підприємства, установи та
організації, в тому числі й зарубіжні, які сприяють діяльності Фонду.
3.5. Почесними членами можуть бути політичні, громадські діячі, вчені,
бізнесмени, працівники освіти, культури, мистецтва, інших сфер людської
діяльності, які внесли значний вклад у діяльність Фонду.
3.6. Члени Фонду мають право:
- брати участь у роботі Фонду, в обговоренні всіх питань, що вирішуються
Фондом, вносити пропозиції щодо поліпшення його діяльності;
- бути обраними до керівних органів Фонду, висувати до зазначених органів
Фонду своїх представників;
- отримувати інформацію про діяльність фонду з питань використання
внесених ними коштів і матеріальних цінностей;
- вільно вступати до Фонду і вибувати з нього;
- мати інші права.
3.7. Члени фонду зобов’язані:
- сприяти виконанню цілей і завдань Фонду;
- суворо дотримуватись вимог Статуту, Кодексу Честі та положень Фонду;
- сплачувати вступні та членські внески.
4.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.
4.1 Організаційну структуру Фонду становлять:
- Велика Рада Фонду (конференція);
- Президент Фонду – Засновник Фонду, Стеценко Станіслав Павлович;
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- Рада Фонду (правління);
- виконавча дирекція Фонду;
- ревізійна комісія Фонду;
- наглядова рада Фонду.
4.2. Вищим колегіальним органом управління Фонду є Велика Рада
(конференція) Фонду. Велика Рада скликається за рішенням Ради Фонду
не рідше одного разу на два роки, а в разі потреби – достроково за
спільним рішенням Ради Фонду і Наглядової Ради Фонду.
4.3. Велика Рада Фонду:
1) Заслуховує доповіді Президента Фонду, звіти голови ревізійної комісії та
виконавчої дирекції про результати діяльності Фонду за період між
конференціями та про використання цільових внесків;
2) Виробляє рекомендації щодо подальшої діяльності Фонду;
3) Визначає основні напрями діяльності Фонду та затверджує благодійні
програми;
4) За поданням Президента обирає Раду Фонду та ревізійну комісію;
5) Визначає розміри та порядок сплати вступних та членських внесків;
6) Затверджує Статут Фонду і внесення змін до нього;
7) Приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію Фонду за погодженням
з Засновником Фонду;
8) Делегує свої повноваження іншим структурам Фонду;
9) Згідно до чинного законодавства, Статуту та положення приймає інші
рішення і виконує функції, що відповідають меті та завданням Фонду та
не заборонені законодавством.
4.4. Відповідно до завдань Фонду, Президент Фонду :
1) здійснює загальне керівництво Фондом, підписує документи, здійснює
розпорядчі функції щодо коштів і майна Фонду;
2) видає накази і розпорядження з питань діяльності Фонду;
3) затверджує штати і кошторис видатків Фонду;
4) затверджує чисельний і персональний склад ради Фонду та штатного
апарату;
5) призначає генерального і виконавчого директорів та контролює їх
діяльність;
6) скликає засідання Ради Фонду та головує на них;
7) дає дозвіл виконавчій дирекції Фонду на підписання угод;
8) затверджує статути створюваних Фондом підприємств та організацій,
положення про Ради Фонду, про членство Фонду, Кодекс Честі Фонду та
інші внутрішні документи;
9) затверджує зразки печаток, штампів, символіки та атрибутики Фонду,
створюваних Фондом підприємств і організацій;
10) представляє Фонд у будь-яких організаціях та установах з усіх питань
діяльності без
доручення;
10) здійснює інші функції і повноваження відповідно до Статуту, мети і
завдань Фонду.
4.5. Рада Фонду (правління) є виконавчим колегіальним органом Фонду,
Члени Ради Фонду не отримують заробітну плату за свою роботу в
цьому органі і здійснюють її на громадських засадах.
4.6. Рада Фонду має такі повноваження:
1) Розробляє і затверджує внутрішні нормативні документи Фонду;
2) Розробляє звіти та проекти програм Фонду;
3) Здійснює оперативний контроль за поточною діяльністю Фонду;
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4) Управляє майном Фонду;
5) Приймає рішення про створення підприємств і організацій;
6) Постійно визначає форми, об’єкти, суб’єкти і об’єми правозахисної і
благодійної діяльності Фонду;
7) По необхідності делегує свої повноваження іншим структурам Фонду;
8) Здійснює інші функції і повноваження відповідно до Статуту, положення,
мети і завдань Фонду.
4.7. Основною формою роботи Ради Фонду є його засідання. Засідання Ради
Фонду скликаються Президентом Фонду і є правомочним, якщо в них бере
участь більшість його членів. Рішення Ради Фонду приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Ради Фонду. На
засіданнях Ради Фонду головує Президент Фонду, голос якого у разі рівної
кількості голосів стає вирішальним. Рішення Ради Фонду підписує Президент
Фонду.
4.8. Для практичного забезпечення основних напрямів діяльності Фонду за
рішенням Ради Фонду до її складу можуть входити керівники підприємств,
організацій, комісій та опікуни програм.
4.9. Для організаційного забезпечення діяльності Фонду Президент може
створювати виконавчу дирекцію Фонду, яку очолює генеральний директор. До
складу виконавчої дирекції входять генеральний і виконавчі директори
створених Фондом підприємств і організацій. Засідання дирекції скликаються
Генеральним директором в міру необхідності. Рішення дирекції приймаються
простою більшістю голосів. У випадку якщо голоси розподіляються порівну,
голос Генерального директора стає вирішальним. Рішення дирекції набуває
чинності з дня його підписання Генеральним директором.
4.10.
Генеральний (виконавчий) директор:
- Забезпечує практичне виконання рішень Президента та Ради Фонду;
- Організовує фінансово-господарську діяльність відповідно до рішень
Президента та ради Фонду;
- Здійснює оперативне управління майном і коштами Фонду;
- Укладає угоди від імені Фонду відповідно до мети і завдань його
діяльності;
- Має право підписувати фінансові документи, відкривати рахунки Фонду в
установах банків;
- Здійснювати інші, надані йому повноваження і функції.
4.11. Працівники Фонду приймаються на роботу на контрактній основі. На них
поширюється трудове законодавство, чинне в Україні.
Працівники Фонду зобов’язані чітко дотримуватись правил внутрішнього
розпорядку та вимог цього Статуту.
Усі трудові спори вирішуються у встановленому чинним законодавством
порядку.
4.12.
Деякі повноваження Президента Фонду можуть бути делеговані
Генеральному і виконавчим директорам, уповноваженим (довіреним особам).
5.

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА
ФОНДУ.
5.1. Фонд є неприбутковою організацією. Всі надходження на користь
Фонду використовуються ним для здійснення основної мети і статутних завдань,
фінансування благодійних проектів і програм.
5.2. Одержані доходи (прибутки) використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації його основної мети,
цілей, завдань та напрямів його діяльності, визначених цим Статутом. При
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цьому забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини
серед засновників, учасників або членів Фонду та його працівників (крім
оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інших пов’язаних осіб.
5.3. Майно та кошти Фонду утворюються за рахунок:
- благодійних внесків та пожертвувань фізичних і юридичних осіб України
та іноземних держав;
- вступних та членських внесків членів Фонду;
- доходів від господарської, в тому числі зовнішньоекономічної діяльності,
яку здійснюють створені Фондом підприємства і організації;
- шляхом безоплатної передачі майна, майнових та немайнових прав
юридичними та фізичними особами, коли за дарувальниками зберігається право
цільового призначення внесків за їх побажання та майна, набутого Фондом
відповідно до законодавства України;
- інших надходжень, не заборонених законодавством.
5.4. Фонд може мати у власності будинки і землю, інше рухоме і нерухоме
майно, грошові кошти, цінні папери та майно, передане Фонду в установленому
порядку та необхідне для його статутної діяльності.
Фонд здійснює всі права власності на своє майно (володіння, користування,
розпорядження) згідно цілей своєї діяльності та призначення майна.
5.5. Продовжувачем діяльності і повноважень Засновника і Президента
Фонду є його правонаступники і спадкоємці за законом чи заповітом.
6.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ.
6.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Фонду здійснює
ревізійна комісія Фонду, яка підзвітна Великій Раді Фонду.
6.2. З метою контролю за поточною діяльністю усіх структур Фонду та для
здійснення розпорядчих і контролюючих функцій створюється Наглядова Рада
Фонду, керівника та персональний склад якої призначає Засновник і Президент
Фонду.
6.3 Наглядова Рада Фонду:
- аналізує дії ради Фонду, інших адміністративно-виконавчих органів щодо
управління Фондом, реалізації програм і планів, дотримання Кодексу Честі,
положень та Статуту Фонду;
- вносить Засновнику і Президенту або Великій Раді Фонду рекомендації і
пропозиції з питань діяльності Фонду;
- заслуховує звіти членів Ради Фонду, посадових осіб Фонду з окремих
питань їх діяльності;
- виступає в разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та
аудиторських перевірок;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю виконавчих органів
Фонду відповідно до Кодексу Честі, Статуту та положення.
6.4. Засідання Наглядової Ради є правомочними за умови присутності на
ньому більшості половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю
голосів присутніх членів, а голос голови є вирішальним.
7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
7.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Фонду здійснюється Великою
Радою Фонду тільки після погодження їх з засновником Фонду.
7.2.
Про внесення змін та доповнень до Статуту Фонд повідомляє
реєструючий державний орган у встановлений законодавством строк.

10
8.

ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ.
8.1. Припинення діяльності Фонду відбувається шляхом його реорганізації
або ліквідації. При реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до
правонаступників.
8.2. Реорганізація або ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Великої
Ради Фонду тільки після погодження з Засновником Фонду, або за рішенням
суду у встановленому порядку.
8.3. У випадку ліквідації Фонду Великою Радою Фонду за погодженням з
Засновником Фонду створюється ліквідаційна комісія, яка діє у відповідності із
законодавством України.
8.4. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та акт про ліквідацію і
подає на затвердження Засновнику Фонду.
Оцінка рухомого та нерухомого майна проводиться з урахуванням його
фізичного та морального зносу.
8.5. Грошові кошти, одержані в результаті рухомого та нерухомого майна
Фонду та його підрозділів, створених ним підприємств та організацій, а також
фінансові кошти після задоволення вимог кредиторів, виплати боргів та
заробітної платні штатним працівникам Фонду, використовуються на благодійні
цілі, а за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
Крім того, в разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення,
активи Фонду можуть передаватися одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зараховуватися до доходу бюджету.

