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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА «ЛЕГАЛАЙФ», 

надалі Організація, є всеукраїнською благодійною організацією, створеною відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 

та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього. 

1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, чинним 

законодавством України та цим Статутом. 

1.3. Організація є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в 

установленому законом України  порядку, має самостійний баланс, рахунки в національній 

та іноземній валюті в установах банків, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, 

власну символіку, зразки яких затверджуються Директором виконавчим. Символіка 

Організації реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

1.4. Організація за своїм видом є благодійним фондом. 

1.5. Організація здійснює благодійну діяльність у порядку передбаченому цим 

Статутом, іншими внутрішніми документами Організації та чинним законодавством 

України.  

1.6. Діяльність Організації не має на меті одержання прибутку.  

1.7. Діяльність Організації поширюється на всю територію України. 

1.8.Організація має право створювати регіональні відділень, які можуть бути 

зареєстровані як юридичні особи згідно з законодавством України та/або відокремлені 

підрозділи у вигляді філій і представництв, які не є юридичними особами і реєструються 

відповідно до чинного законодавства України. 

1.9. Діяльність Організації поширюється на всю територію України, а також на 

територію інших країн шляхом створення відокремлених підрозділів у відповідності до 

українського законодавства та міжнародних нормативно-правових актів. Відділення діють 

на підставі статутів або положень, які затверджуються Організацією. Ці статути і 

положення не повинні суперечити Статуту Організації. 

 1.10. Організація має право бути засновником та/або учасником інших юридичних 

осіб, у тому числі створювати підприємства та організації, та здійснювати через них 

господарську діяльність, яка не суперечить статутній меті Організації. 

        1.11. Діяльність Організації не обмежується строком. 

        1.12.  Організація має право від свого імені укладати угоди, договори, контракти, 

набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у 

суді, стороною у третейському суді, мати у власності кошти та інше майно.  

1.13. Організацію створено для здійснення благодійництва та благодійної діяльності на 

засадах законності, гуманності, милосердя, спільності інтересів та рівності прав її 

учасників, гласності, добровільності та самоврядування. 

1.14. Благодійна діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить її 

взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування і не позбавляє права на 

отримання державної підтримки. 

1.15. Повна назва Організації українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА «ЛЕГАЛАЙФ». 

1.16. Скорочена назва Організації українською мовою: БО «ВСЕУКРАЇНСЬКА 

ЛІГА «ЛЕГАЛАЙФ». 

1.17. Скорочена назва Організації англійською мовою: CHARITY 

ORGANIZATION "ALL-UKRAINIAN LEAGUE" LEGALIFE ". 

1.18. Скорочена назва англійською мовою: BO "ALLUKRAINSKA LEAGUE" 

LEGALIFE ". 

1.19. Місцезнаходження Організації: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 19-В, 

кв.118. 
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2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ 

ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

2.1. Головною метою діяльності Організації є надання допомоги для сприяння 

законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим 

Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах, поліпшення 

матеріального та соціального становища набувачів благодійної допомоги. Покращення 

якості життя та захист прав осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, жінок які 

опинилися в складних життєвих обставинах, та осіб , які є уразливими до насилля, 

порушення прав людини та соціально небезпечних хвороб (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, 

вірусних гепатитів,інфекцій,що передаються статевим шляхом (ІПСШ), наркозалежних та 

інші), а також осіб, що постраждали від торгівлі людьми та насилля в т.ч. сексуального  

надалі – уразливі групи. 

 

2.2. Організація  вільна у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у 

таких сферах: 

- освіта; 

- охорона здоров’я; 

- опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 

- соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності; 

- 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; 

 

2.3. Організація  має право здійснювати благодійну діяльність одного або кількох 

таких її видів: 

- безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також 

безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав; 

- безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на 

майно і майнові права; 

- безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; 

- безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів; 

- благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про 

благодійну діяльність; 

- публічний збір благодійних пожертв; 

- управління благодійними ендавментами; 

- виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної 

діяльності; 

- проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів та інших 

благодійних заходів, не заборонених законом; 

- відшкодування витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових 

прав. 

2.4  Організація самостійно визначає бенефіціарів, яким буде надаватись благодійна 

допомога одного або кількох її видів, зазначених у п.2.3 Статуту. 

2.5. Організація може здійснювати благодійну діяльність через надання послуг чи 

виконання робіт, які, в тому числі, можуть підлягати обов’язковій сертифікації чи 

ліцензуванню, після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством 

України порядку. 

      2.6. Для досягнення цілей Організація ставить перед собою наступні завдання: 
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       - сприяння органам державної влади в протидії втягненню неповнолітніх осіб до                       

заняття проституцією; 

        - сприяння органам державної влади в протидії торгівлі людьми;  

        -  пропаганда здорового способу життя;  

        - розширення та забезпечення  доступу осіб з числа уразливих груп до соціально-                                        

медичних та юридичних послуг; 

- впровадження інноваційних методів профілактики ВІЛ/СНІДу, ІПСШ, туберкульозу   

та ризикованої сексуальної поведінки серед осіб з числа уразливих груп;  

- сприяння розробці та впровадженню програм захисту прав, подолання стигматизації 

та дискримінації, соціальної адаптації, ресоціалізації та соціальної реабілітації осіб з 

числа уразливих груп; 

- сприяння організації та роботі груп самодопомоги та психологічної підтримки 

наркозалежних осіб, та людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та іншими 

захворюваннями, які передаються статевим шляхом;   

- розробка та поширення науково-методичних та інформаційно-освітніх матеріалів і 

посібників, проведення неприбуткових семінарів, тренінгів, конференцій для 

співробітників недержавних і державних організацій і установ, які здійснюють свою 

діяльність у сфері захисту прав, адаптації, ресоціалізації та соціальної реабілітації осіб 

з числа уразливих груп; 

- участь у програмах, спрямованих на протидію епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в 

Україні;  

- сприяння профілактиці ВІЛ/СНІДу серед учасників Організації та осіб з числа 

уразливих груп, у тому числі шляхом реалізації стратегії зменшення шкоди;  

- сприяння розробці та реалізації місцевих та державних програм, спрямованих на 

забезпечення прав осіб з числа уразливих груп; 

- сприяння в працевлаштуванні осіб з числа уразливих груп, шляхом проведення 

спільно з міськвиконкомами і службами зайнятості роботи на підприємствах міста 

щодо виявлення вакансій та працевлаштування на них таких осіб;  

- участь у розробці довгострокових комплексних програм з медико-психологічної 

реабілітації і соціальної адаптації осіб з числа уразливих груп; 

- створення реабілітаційних центрів та центрів соціальної адаптації для осіб з числа 

уразливих груп;  

- організація курсів корисних професій для осіб з числа уразливих груп;  

- сприяння створенню та організації роботи груп самодопомоги та психологічної 

підтримки неповнолітніх осіб, у т. ч. жінок з дітьми, які постраждали від торгівлі 

людьми; 

- збір та поширення в порядку, установленим законодавством України,   

різносторонньої інформації про діяльність державних і недержавних (неприбуткових) 

непідприємницьких організацій і установ, які здійснюють свою діяльність у сфері 

захисту прав, адаптації, ресоціалізації та соціальної реабілітації для осіб з числа 

уразливих груп;  

- в порядку, встановленому чинним законодавством України, надання різного роду 

соціальних послуг (в т. ч. матеріально-побутової, психологічної та іншої соціальної 

допомоги) для осіб з числа уразливих груп жінок та жінок, які опинилися в стані 

безпритульності чи втратили житло; 

- розробка та здійснення програм інформаційної підтримки для громадських 

організацій, метою діяльності яких є захист прав осіб з числа уразливих груп;  

- участь, разом із державними, правоохоронними органами та громадськими 

організаціями у заходах по забезпеченню прав, свобод та законних інтересів осіб з 

числа уразливих груп;  

 - забезпечення  активної участі на всіх рівнях осіб з числа уразливих груп жінок в 

рішенні задач, які стосуються їх життя та здоров’я, для звільнення від  стигми, 

дискримінації та насилля; 
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-  формування неупередженого та толерантного ставлення суспільства до осіб з числа                  

уразливих груп; 

-  сприяння особистому зростанню та соціальній адаптації  осіб з числа уразливих груп; 

- об’єднання зусиль громадськості в Україні та за її межами для підтримки програм 

реабілітації наркозалежної молоді, сприяння розвитку здорового способу життя; 

- надання благодійної допомоги в установленому законом порядку наркозалежним, 

привернення уваги громадськості, державних органів та спеціалістів до проблем 

наркозалежних людей, пошуку шляхів розв’язання цих проблем та сприяння їх 

вирішенню; 

- сприяти в наданні психологічної реабілітації та підтримці наркозалежних та членів їх 

сімей;  

- сприяти створенню сприятливих соціально-побутових умов наркозалежним які 

знаходяться на стаціонарному лікуванні;  

- надання благодійної  допомоги постраждалим внаслідок  нещасних випадків, особам, 

які опинились в складних життєвих обставинах або потребують захисту в надзвичайних 

ситуаціях; 

- сприяти здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних 

програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища жінок, які 

потребують надання допомоги у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною 

незабезпеченістю, важким психологічним та матеріальним становищем, як-то жінки, які 

надають платні секс послуги;  

- жінки, які постраждали від насильства; жінки, які перебувають або звільнилися з місць 

позбавлення волі;  

- жінки, які хворі на ВІЛ/СНІД;  

- жінки-мігрантки;  

- наркозалежні жінки;  

- одинокі та багатодітні матері. 

- створення платформи, спираючись на яку особи з числа уразливих груп, а також їх 

прибічники можуть спільно діяти в Україні, підтримувати та надихати один одного, 

розвиватися та вчитися;  

- сприяння створенню та підтримка розвитку та діяльності ініціативних груп активістів 

Організації в регіонах України. 

 

2.7. Для здійснення благодійної діяльності Організація  має право: 

- cамостійно вирішувати питання  про використання цільових пожертвувань,  що 

надаються  на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цього пожертвування; 

- здійснювати благодійну діяльність на виконання договорів (контрактів) про благодійну 

діяльність; 

- отримувати благодійні пожертви та благодійні гранти від  фізичних  та  юридичних  

осіб, державних або місцевих органів влади, іноземних держав та міжнародних  

організацій і використовувати їх відповідно до умов договорів про їх надання, цього 

Статуту та законодавства України; 

- визначати строки та бенефіціарів благодійних програм, що реалізуються Організацією; 

- безоплатно надавати послуги та виконувати роботи на користь бенефіціарів; 

- здійснювати управління благодійними ендавментами; 

- здійснювати виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для 

благодійної діяльності; 

- об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній 

основі і сприяють виконанню статутних завдань; 

- обмінюватися інформацією та спеціалістами  з відповідними  організаціями  

закордонних країн; 

- організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних  

осіб, державних або місцевих органів влади, іноземних держав та міжнародних  

організацій; 
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- постійно визначати   форми,   об'єкти,   суб'єкти   і обсяги благодійної допомоги; 

- відкривати рахунки (у  національній та іноземній валютах) в установах   банків; 

- засновувати засоби   масової   інформації,  інші юридичні особи у порядку визначеному 

законодавством України; 

- мати власну символіку, яка підлягає державній  реєстрації у порядку визначеному 

законодавством України; 

- популяризувати своє найменування (назву), символіку; 

- проводити мирні зібрання; 

- створювати відокремлені підрозділи; 

- бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, 

асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність; 

- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб із пропозиціями 

(зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; 

- отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

необхідну інформацію та документи для здійснення своєї статутної діяльності; 

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, 

дорадчих та інших органів, які утворюються органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування для проведення консультацій та підготовки рекомендацій з 

питань, що стосуються сфери діяльності Організації; 

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих 

питань державного і суспільного життя; 

- здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, яка сприятиме 

досягненню цілей та завдань Організації; 

-  мати інші права, які не суперечать вимогам чинного законодавства України. 

2.7.1. Забезпечувати працівникам та службовцям, що працюють по найму, умов праці 

згідно чинного законодавства України та укладених договорів (контрактів);     

2.7.2. Надавати інформацію про джерела залучення коштів (майна) для здійснення 

благодійної діяльності та про напрями їх використання, за запитом будь-якого благодійника 

Організації та її партнерів, а також в інших випадках, передбачених законодавством.   

2.8. Метою Організації не є отримання і розподіл прибутку серед учасників 

Організації, членів органів управління, інших пов’язаних з ними особами, а також серед 

працівників Організації. 

 

                   3.УЧАСНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

        3.1. Учасниками в Організації можуть бути діючими або асоційованими.  

        3.2. Кожен учасник Організації має право вступати й виходити з неї за власним 

бажанням шляхом подання відповідної заяви установленого зразка у електронному та/або 

письмовому вигляді. Поточний облік учасників в організації здійснюється Директором 

Організації. 

       3.3. Діючими учасниками Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи 

без громадянства, які досягли 18 років, визнають мету, завдання та Статут Організації, 

сприяють їх реалізації та виконанню; беруть участь в діяльності Організації будь-яким 

зручним для них чином. Дійсний учасник Організації має право голосу на Загальних зборах 

Організації.  

      3.4. Асоційованими учасниками Організації можуть бути громадяни України, іноземці, 

особи без громадянства, які досягли 18 років, визнають мету, завдання та Статут 

Організації, сприяють їх реалізації та виконанню; беруть участь в діяльності Організації 

будь-яким зручним для них чином. Асоційований учасник Організації може приймати 

участь в Загальних зборах. Асоційований учасник не має право голосу на Загальних зборах 

Організації.  
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      3.5. Прийняття в діючі та асоційовані учасники Організації здійснюється на підставі 

поданої Директору письмової заяви для її подальшого розгляду на Загальних зборах 

учасників Організації. Рішення про прийняття в дійсні та асоційовані учасники приймається 

на Загальних зборах.    

   5.7. Директор Організації розробляє відповідне Положення про учасників Організації, яке 

затверджується на Загальних зборах.                   

      

       3.6. Учасники Організації мають право:  

- брати безпосередню участь у діяльності Організації відповідно до своїх громадських, 

творчих, соціальних та інших інтересів;  

- бути членами інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких 

не суперечить статутним цілям Організації;  

- брати участь у роботі Загальних зборів: дійсні учасники – з правом голосувати та брати 

участь в інших засіданнях Організації, крім асоційованих членів Організації, в порядку, що 

передбачений Статутом та внутрішніми документами Організації;  

- брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;  

- звертатись до Директора Організації із запитами і пропозиціями щодо статутної діяльності 

Організації;  

- доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних 

мети і завдань Організації;  

- отримувати інформацію про діяльність Організації;  

- бути присутніми на засіданнях Організації – крім асоційованих членів; - виходити з 

членства в Організації в порядку, передбаченому цим Статутом; 

- виходити з членства Організації в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням 

про членство Організації. 

        

      3.7. Учасники Організації зобов’язані:  

- дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Організації;  

- виконувати рішення, прийняті на Загальних зборах та Директором Організації, а також 

виконувати обов’язки, покладені відповідно до розподілу та за доручення Директора 

Організації;  

- утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Організації;  

- дотримуватись морально-етичних принципів Організації;  

- не розголошувати конфіденційну інформацію Організації;  

        

     3.8. Учасник може бути виключений з Організації у наступних випадках:  

- смерті фізичної особи-учасника Організації;  

- подання заяви про вихід з учасників Організації;  

- за рішенням Загальних зборів Організації.  

        

     3.9. Підстави для виключення з учасників Організації:  

- неодноразові порушення Статуту;  

- вчинки чи діяння, які Директор визнає несумісними з метою та завданнями Організації, які 

компрометують Організацію чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;  

- неучасть в діяльності Організації особисто або через представника без поважних на то 

причин. 

 

                                   4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

4.1. Загальні збори учасників Організації. 

 4.1.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори учасників Організації 

(далі – Загальні збори), які складаються з діючих та асоційованих учасників  Організації. 

4.1.2. Чергові Загальні збори скликаються Директором не рідше одного разу на рік.  
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За рішенням Директора, Наглядової ради або на письмову вимогу діючих учасників 

Організації, позачергові Загальні збори мають бути скликаними протягом тридцяти 

календарних днів. На кожному засіданні Загальних зборів з числа присутніх обираються 

головуючий та секретар Загальних зборів.  

4.1.3. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо в їх засіданні бере участь 

більшість діючих учасників.  

4.1.4. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів діючих 

учасників Організації, присутніх на засіданні та оформлюються протоколами за підписом 

головуючого та секретаря Загальних зборів. Протокол Загальних зборів повинен бути 

оформлений не пізніше п’ятнадцяти календарних днів з дати закінчення роботи Загальних 

зборів.  

В разі, якщо під час голосування голоси учасників Організації розділилися порівну, то 

консенсус для прийняття рішення досягається шляхом додаткового обговорення та 

подальшого повторного голосування. 

4.1.5. Рішення Загальних зборів можуть прийматися шляхом обміну листами між її 

учасниками, за допомогою факсимільного, телефонного зв’язку, електронної пошти, 

скайпу, телетайпу, телеграфу та інших засобів технічного та електронного зв’язку, (крім 

питань, зазначених в пункті 4.1.7.). При цьому має бути дотримано всіх вимог цього 

Статуту щодо прийняття рішень (оформлення протоколів) Загальних зборів Організації. 

4.1.6. Протоколи є обов'язковими для зберігання відповідно до законодавства України. 

На вимогу учасників Організації їм видаються для ознайомлення протоколи Загальних 

зборів, а також засвідчені Директором Організації витяги з протоколів.  

4.1.7. До виключних повноважень Загальних зборів Організації належать: 

а)  затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень; 

б) визначення основних напрямків, програмних цілей та стратегії діяльності 

Організації; 

в) призначення або обрання (відкликання) Директора та членів Наглядової ради 

Організації;   

г) розгляд та затвердження звітів Директора та Наглядової ради Організації; 

д) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію (припинення діяльності) 

Організації; 

е) реалізація права власності на майно та кошти  Організації; 

ж) прийняття рішення щодо створення або закриття підрозділів  Організації; 

і) прийняття нових учасників до складу Організації; 

й) прийняття рішення про участь Організації в діяльності інших добровільних 

об’єднань. 

4.1.8. Загальні збори можуть вирішувати будь-які інші питання діяльності Організації. 

                                                     

                                                4.2. Директор Організації. 

 

4.2.1. Директор Організації є одноособовим виконавчим органом Організації, який 

безпосередньо підпорядкований Загальним зборам Організації та призначається на цю 

посаду або звільняється з неї за рішенням Загальних зборів Організації.  

4.2.2. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Організації, спрямованої на 

реалізацію статутної мети та основних завдань Організації, а також на виконання рішень 

Загальних зборів Організації. 

4.2.3. До повноважень Директора належить: 

а) представляти Організацію без довіреності у відносинах з державними органами, 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами; 

б) видавати довіреності особам на представництво інтересів Організації;  

в) укладати та підписувати від імені Організації договори (угоди, контракти, тощо), в 

тому числі договори оренди транспортних засобів та іншого майна; користуватись правом 

першого підпису на платіжних документах, а також відкривати рахунки Організації в 

установах банків і оперувати ними; 
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г) розпоряджатись коштами та майном Організації в межах проектних надходжень та 

інших благодійних внесків;  

д) затверджувати штатний розклад та посадові інструкції працівників Організації та 

проектів, які вона реалізує; 

е) приймати на роботу та звільняти з роботи  працівників, у відповідності до 

законодавства України, керувати їх діяльністю, визначати розміри та умови оплати праці; 

ж) організовувати процес документообігу безпосередньо як в Організації, так і у її 

відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 

з) укладати трудові угоди та припиняти  чинність таких угод з персоналом організації 

та проектів; 

і) затвердження символіки Організації; 

й) затвердження внутрішніх регламентів та положень, що регулюють порядок 

діяльності Організації; 

л) здійснювати координацію роботи філій та представництв Організації;  

м) здійснювати контроль та призначати аудиторські перевірки роботи Організації;  

н) надавати Наглядовій Раді та Загальним зборам будь-яку інформацію про оперативну 

діяльність Організації за їх першою  вимогою; 

о) брати участь в пошуку нових можливостей для фінансування ключових 

стратегічних завдань Організації; 

п) виконання рішень Загальних зборів Організації; 

р) прийняття рішень щодо надання благодійних грантів на підтримку благодійних 

проектів та програм, які відповідають меті та основним завданням Організації; 

с) здійснювати інші дії та проводити іншу діяльність, спрямовані на реалізацію 

статутних мети і завдань Організації. 

4.2.4. Директор Організації, в межах своїх повноважень, видає накази та 

розпорядження, дає вказівки, які є обов’язковими до виконання  працівниками Організації, 

як штатними, так і проектів. 

4.2.5. Директор здійснює загальну координацію та контроль діяльності учасників 

Організації , що перебувають на випробувальному терміні. 

4.2.6. Термін перебування на посаді Директора може бути перерваний у будь-який час 

за рішенням Загальних зборів на підставі вчинення Директором дій, що завдають шкоду 

іміджу та фінансовому положенню Організації, в разі невиконання або неналежного 

виконання покладених на нього повноважень, з попереднім повідомленням Директора, 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

                                                           4.3. Наглядова рада. 

 

4.3.1. Контролюючі функції в Організації здійснює Наглядова Рада, персональний та 

кількісний склад якої визначається Загальними зборами Організації.  

4.3.2. Наглядова Рада збирається на свої засідання по-необхідності, але не менш ніж 

один раз на рік.  

4.3.3. Засідання Наглядової Ради є правомочними, якщо на них присутні більше 

половини її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх.  

4.3.4. Наглядова Рада обирає із свого складу секретаря, який веде протоколи її 

засідання та іншу документацію.  

4.3.5. Голова Наглядової Ради обирається Загальними зборами, скликає Наглядову Раду 

на засідання, за власною ініціативою чи за ініціативою Директора Організації, головує на 

них, організовує їх роботу.  

4.3.6. Наглядова Рада здійснює контроль за дотриманням Статуту Організації, 

виконанням рішень Загальних зборів та Директора Організації, дотриманням чинного 

законодавства посадовими особами Організації, його структурними підрозділами, 

фінансовою та господарською діяльністю.  

4.3.7. Наглядова Рада звітує про результати проведених нею щорічних перевірок 

діяльності Організації Загальним зборам та надає свої висновки та рекомендації.  
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4.3.8. Наглядова Рада має право залучати до роботи незалежних експертів, аудиторів. 

4.3.9. Наглядова Рада може вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі 

виникнення загрози суттєвим інтересам Організації, або виявлення зловживань, вчинених 

службовими або посадовими особами Організації. 

                                               

                                                     4.4. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ 

 

4.4.1. Член органу управління благодійної Організації не бере участі у прийнятті рішень 

стосовно: 

1) договорів (крім трудових) або інших правочинів між благодійною Організацією та 

цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою; 

2) спорів між благодійною Організацією та цим членом органу управління або 

пов’язаною з ним особою; 

3) звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової 

відповідальності перед благодійною Організацією. 

4.4.2. Члени органів управління благодійної Організації або пов’язані з ними особи не 

мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів 

(застава, порука тощо) від благодійної Організації. 

4.4.3.  Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та 

члени органів управління благодійної Організації. 

 

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК 

ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ 

 

5.1. Організація може бути власником, володіти, розпоряджатись та користуватись 

рухомим та нерухомим майном, мати майнові права, нематеріальні активи, земельні ділянки 

та транспортні засоби, придбанні на законних підставах. 

5.2. Організація має право здійснювати будь-які дії, передбачені законодавством 

України, щодо будь-якого майна та коштів, що перебуває у власності Організації, що не 

суперечать її статутній меті та основним завданням, а також статусу Організації як 

неприбуткової організації, та законодавству України. 

5.3. Майно Організації утворюється з наступних джерел: 

5.3.1. благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер (благодійні 

гранти), надані фізичними та юридичними особами, в тому числі і нерезидентами, в 

грошовій та натуральній формі; 

5.3.2. надходжень від проведення благодійних кампаній по збору благодійних 

пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів 

з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників; 

5.3.3. доходів від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходжень від 

підприємств, організацій, що перебувають у власності Організації;  

5.3.5. пасивних доходів, ендавменту; 

5.3.6. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, 

державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги 

чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на 

регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або 

через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін. 

5.4. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім своїм майном, на 

яке, відповідно до чинного законодавства України, може бути звернено стягнення. 

Засновники та учасники Організації не відповідають за зобов’язання Організації, як і 

Організація не відповідає за зобов’язання засновників та своїх учасників. 

5.5. Збитки, заподіяні Організації внаслідок порушення її майнових прав громадянами, 

юридичними особами та державними органами відшкодовуються Організації у 

встановленому законодавством порядку. 
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5.6. Порядок використання майна та коштів Організації визначають його органи 

управління відповідно до повноважень, наданих їм цим Статутом. 

5.7. Організація є неприбутковою організацією з моменту внесення її у відповідний 

реєстр органами державної податкової служби. 

5.8. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 

відсотків доходу цієї організації у поточному році. 

5.9. Отриманий дохід (прибуток) Організації або їх частини заборонено розподіляти 

серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з 

ними осіб. 

 

6. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

 

6.1. Організація та створені нею установи і організації здійснюють облік результатів 

своєї діяльності, ведуть оперативний та бухгалтерський облік і статистичну звітність, 

реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у 

порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України. 

6.2. Форми, порядок складання та подання фінансової звітності про використання 

коштів та майна Організації встановлюються податковими органами України. 

 

 

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

 

7.1. Внесення змін і доповнень до Статуту Організації здійснюється Загальними 

зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50%  

учасників Організації, присутніх на Загальних зборах . 

7.2. Організація повідомляє реєстраційні органи про внесення змін і доповнень до 

Статуту Організації в установленому чинним законодавством України порядку та термін. 

 

 

                                  8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

8.1. Припинення діяльності Організації відбувається шляхом злиття, приєднання, 

поділу, перетворення або ліквідації  згідно з чинним законодавством України. 

8.2. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів 

Організації, за умови, що за таке рішення проголосувало 3/4 від загальної кількості 

учасників Організації, або за рішенням суду.  

8.3. Після прийняття рішення про ліквідацію Організації, Загальні збори призначають 

ліквідаційну комісію та визначають порядок та термін ліквідації Організації згідно з 

чинним законодавством України. 

8.4. Майно та кошти Організації після її ліквідації не можуть перерозподілятись між 

засновниками та учасниками Організації. У разі припинення Організації (у результаті її 

ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до державного 

бюджету.  

8.5. Організація втрачає статус юридичної особи і припиняє свою діяльність з моменту 

внесення  до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення 

Організації як юридичної особи.  

 

 Директор 

 Благодійної організації  

«Всеукраїнська Ліга «Легалайф»                                                                      Ю.В. Дорохова  

 

                                                                                                                                


