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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Громадська організація "Фундація Суспільність" /надалі "Фундація"/ - 
незалежна, громадська, науково-дослідна організація,  що об’єднує на засадах 
самоврядування, рівноправності, добровільності людей різних соціальних 
верств, національностей, професій, релігійних переконань, та на основі їх 
інтересів, діє за принципами гуманізму, законності і відкритості у відповідності 
з Конституцією України, чинним законодавством і цим Статутом. 
 
1.2. Фундація співпрацює з органами державної влади, громадськими 
організаціями, підприємствами,  окремими громадянами, а також 
міжнародними організаціями з питань, що належать до її компетенції. 
 
1.3. Фундація не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності. 
 
1.4 Фундація є відкритою для співпраці та співучасті в її діяльності громадян 
України й іноземних громадян, юридичних осіб України та інших держав, осіб 
без громадянства, без будь-яких політичних, національних, етнічних, 
майнових, соціальних, релігійних, фізіологічних, вікових, статевих та інших 
обмежень. 
  
1.5. Діяльність Фундації поширюється на всю територію України та за її межі, 
якщо це необхідно для виконання мети Фундації. Фундація має власні печатку, 
штамп, емблему символіку. Зображення емблеми та символів Фундації є 
виключно її інтелектуальною власністю. 
 
1.6. Місцезнаходження Фундації: Україна, 04119, м.Київ, вул. Мельникова 36/1, 
 кімната 124. 
 
1.7. Найменування організації українською мовою: 
1.7.1 Повне найменування – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФУНДАЦІЯ 
СУСПІЛЬНІСТЬ». 
1.7.2   Скорочене найменування – ГО «ФУНДАЦІЯ СУСПІЛЬНІСТЬ». 
 
1.8.     Найменування організації англійською мовою: 
1.8.1 Повне найменування – Non-Governmental Organisation «SOUSPILNIST 
FOUNDATION». 
1.8.2. Скорочене найменування – «SOUSPILNIST FOUNDATION». 
 



 
3 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФУНДАЦІЇ 

 
2.1. Фундація створена з метою зміцнення державності України шляхом 
підтримки молодої інтелектуальної еліти суспільства, розвитку суспільно 
важливих програм і проектів, захисту прав і свобод громадян, всебічного 
сприяння демократичному становленню України,  підтримки ініціатив лідерів 
громадської думки, науковців, журналістів, митців і в тому числі, але не 
виключно, захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, вікових та 
інших інтересів.  
 
2.2. Основні завдання Фундації: 
 запровадження кращих світових і європейських управлінських та 

медійних  практик,  проведення глибоких суспільних реформ в Україні, 
становлення інституцій громадянського суспільства; 

 висвітленню нагальних соціальних питань засобами медіа; 
 поширення нових технологій як ефективного засобу комунікацій та 

вироблення медійного контенту; 
 розвиток наукового потенціалу країни шляхом підтримки молодих 

науковців та пріоритетних напрямків у вітчизняній науці; 
 створення умов для реалізації потреб талановитої молоді; 
 сприяння налагодженню міжнародного співробітництва і творчих 

контактів інтелектуалів різних країн; 
 науково-практичні дослідження сучасного соціального стану суспільства; 
 впровадження здобутків історичного досвіду демократії в Україні; 
 сприяння розвитку незалежності й неупередженості українських медіа; 
 формування демократичного світогляду громадян України шляхом 

поширення знань про засади демократичних перетворень; 
 створення мереж для міжнародного співробітництва українських молодих 

науковців, громадських діячів, представників засобів масової комунікації. 
 
2.3. Напрями та предмет діяльності Фундації: 
 реалізація  міждисциплінарних гуманітарних проектів; 
 проведення незалежних соціологічних досліджень; 
 випуск періодичних освітніх та наукових видань;  
 організація Національних дебатів та запровадження сталої дебатної 

культури в Україні; 
 здійснення лекційної діяльності, проведення інформаційних, дискусійних 

та комунікаційних заходів; 
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 підготовка матеріалів, які б пропагували ідеї демократії та ліберальної 
економіки через програми нових медіа, телебачення й радіомовлення, на 
сторінках періодики;  

 організація науково-практичних конференцій з метою узагальнення 
досліджень у галузі медіа;  

 сприяння розвитку освітніх стандартів в галузі підготовки журналістів, 
соціологів, політологів, філософів, істориків, економістів, дипломатів та 
інших міждисциплінарних напрямків; 

 організація стажування молодих журналістів з різних вишів країни в 
провідних редакціях загальнонаціональних медіа; 

 налагодження обмінних програм між молодими науковцями та  
організаціями, які займаються молодіжною наукою, культурними 
проектами, освітнім розвитком; 

 здійснення міжнародної співпрацю шляхом реалізації спільних проектів, 
заходів, конференцій, семінарів, тренінги, форумів, вироблення 
інформаційних продуктів із залученням зарубіжних партнерів; 

 організація регіональних осередків Фундації у навчальних закладах, що 
проводять наукові дослідження сучасних проблем суспільства; 

 пошук і підтримка ініціатив лідерів громадської думки; 
 відкриття  філій Фундації за межами України. 

 
3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У  ФУНДАЦІЇ, 

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ 
 
3.1. Членство в Фундації є індивідуальним.  
 
3.2. Індивідуальними членами Фундації можуть бути громадяни України, 
іноземні громадяни, особи без громадянства,  які перебувають в Україні на 
законних підставах які досягли 18 років, та які поділяють положення цього 
Статуту, підтримують і сприяють реалізації статутної мети та основних завдань 
Фундації, а також надають матеріальну підтримку її діяльності, в тому числі, 
своєю особистою працею.  
 
3.3. Засновники Фундації є Членами Фундації. 
 
3.4. Члени Фундації вступають та вибувають з Фундації шляхом подачі 
відповідної письмової заяви від фізичної особи, які подаються на розгляд 
Загальних зборів Фундації. Такі заяви мають бути розглянуті Загальними 
зборами в місячний термін з дати її отримання.  
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3.5. Припинення членства може бути здійснено: 
3.5.1 за заявою відповідного члена про добровільний вихід з Фундації, що 
подається на розгляд Загальним зборам Фундації; 
3.5.2. за рішенням Загальних зборів Фундації про примусове виключення члена 
за систематичне порушення вимог цього Статуту та невиконання рішень органів 
управління Фундації. 
 
3.6. Член Фундації, який систематично не виконує або порушує вимоги Статуту, 
не виконує рішення органів управління Фундації, діяльність якого суперечить 
статутним  цілям Фундації, може бути, за рішенням Загальних зборів Фундації, 
позбавлений членства в Фундації.  
 

3.7. Члени Фундації, в порядку передбаченому законодавством та цим 
Статутом, мають право: 
3.7.1. брати участь в діяльності органів управління Фундації, в тому числі – 
шляхом обговорення та голосування з усіх питань її діяльності;  
3.7.2. обирати і бути обраними до органів управління Фундації, брати участь в 
роботі Фундації  та в заходах, які нею проводяться; 
3.7.3. пропонувати включення будь-яких питань до порядку денного вищого 
органу управління Фундації, що відносяться до сфери діяльності Фундації; 
3.7.4. одержувати підтримку Фундації щодо захисту та реалізації своїх прав і 
інтересів, здійснення власних творчих ідей, проектів, програм і пропозицій; 
3.7.5. отримувати від Фундації для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно 
діяльності Фундації;  
3.7.6. вільно вийти з Членів Фундації; 
3.7.7. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством та/або 
рішеннями органів управління Фундації. 
 
3.8. Члени Фундації зобов'язані: 
3.8.1. дотримуватись положень цього Статуту і виконувати рішення органів 
управління Фундації; 
3.8.2. виконувати свої зобов'язання перед Фундацією; 
3.8.3. не допускати дій, які наносять Фундації моральну та/або матеріальну 
шкоду; 
3.8.4. надавати допомогу у пропагуванні і досягненні її мети і завдань; 
3.8.5. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, цим Статутом та 
рішеннями органів управління Фундації; 
3.8.6. брати активну участь в управлінні Фундацією та усіх її заходах. 
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4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

 
4.1. Діяльність Фундації ґрунтується на демократичних засадах, обранні 
керівних органів, їх підзвітності, прийнятті рішень ¾ голосів на основі 
відкритості і творчої ініціативи. 
 
4.2. Вищим керівним органом Фундації є Збори, які скликаються Правлінням 
за потребою, але не більше як  раз на рік. Збори правочинні, якщо на них 
присутні не менш як половина членів. Рішення Зборів приймаються відкритим 
голосування ¾ голосів присутніх на зборах. Про дату проведення Зборів і 
порядок денний члени Фундації повідомляються персонально не пізніше ніж за 
10 днів до Зборів. 
 
4.3. До виключної компетенції Зборів Фундації належить: 
 затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень; 
 обрання Голови  та  членів Правління  Фундації; 
 визначення основних напрямків діяльності Фундації; 
 обрання Правління та Ревізора на термін 5 років;  
 заслуховування звіту Правління, підтвердження його повноважень,     
 винесення йому недовіри; 
 ухвалення рішень по скаргам на рішення, дії або бездіяльність керівних  

органів Фундації; 
 затвердження персонального та кількісного складу Наглядової ради; 
 ухвалення рішення про тимчасове або постійне делегування згаданих 

вище повноважень (окрім повноважень, що належать до їх виключної 
компетенції) іншому органу управління Фундації або посадовій особі 
Фундації, за умови, що таке делегування повноважень відповідає вимогам 
Законодавства України;   

 прийняття рішення про припинення діяльності Фундації. 
 
4.4. Постійно діючим центральним статутним органом Фундації є 
Правління, яке складається з п’яти осіб, що обираються Загальними зборами з 
терміном повноважень строком на 5 років, та яке керує організацією в період між 
Зборами. Допускається ухвалення рішення про обрання Правління шляхом 
обміну листами між членами Фундації. Правління обирається на Зборах 
Фундації ¾ голосів. Правління скликається на засідання Головою за потребою, 
але не рідше, як два рази  на рік, і є правочинним, якщо на ньому присутні не 
менше, ніж половина його членів. Правління приймає рішення ¾ голосів від 
присутніх на його засіданні. 

4.4.1. Правління Фундації має такі повноваження: 
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 організовує проведення Зборів Фундації і забезпечує виконання їх рішень; 
 розробляє програму діяльності Фундації; 
 реалізує рішення Загальних зборів членів Фундації; 
 приймає рішення про створення власних засобів інформації та науково-    

дослідних установ та організацій при Фундації; 
 розглядає інші питання діяльності Фундації, що не віднесені до 

виключних повноважень Зборів.  
4.4.2. Голова Правління призначається Зборами і відповідає за організацію 
роботи Фундації, а також: 
 забезпечує практичне функціонування Фундації і виконання статутних 

завдань; 
 щороку звітує перед Правлінням про роботу Фундації; 
 вирішує кадрові питання у відповідності зі статутними завданнями та 

бюджетом; 
 представляє інтереси Фундації у взаємовідносинах із органами державної 

влади та управління, підприємствами, установами як в Україні, так і поза 
її межами; 

 укладає від імені Фундації договори, угоди та інші юридичні акти; 
 відкриває рахунок у банківських установах;  
 має право підпису Фінансових документів як перша особа;  
 має право делегування доручень членам Правління Фундації;  
 головує на засіданнях Правління Фундації;  
 підписує протоколи засідань Правління Фундації; 
 пропонує орієнтовний порядок денний засідань Загальних зборів та        
 Правління Фундації ;  
 має інші повноваження та  права, передбачені цим статутом та       
 внутрішніми документами Організації.  

 
4.5. Ревізор обирається Зборами і здійснює контроль за діяльністю 
Правління. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок 
Зборам не рідше одного разу на рік. Ревізору повинні бути подані всі 
матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення 
службових осіб на його вимогу. Ревізор може вимагати позачергового 
скликання Зборів. Порядок позачергового скликання Зборів встановлюється 
Загальними зборами.  
 
4.6. Наглядова рада обирається Зборами і має дорадчі, контрольні 
повноваження щодо діяльності Фундації відповідно до діючого 
законодавства і статуту. Голова Наглядової ради обирається членами  
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Наглядової ради зі свого складу ¾ голосів. Збори Наглядової Ради можуть 
відбуватися шляхом особистої присутності, одночасного голосування через 
засоби зв’язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Наглядової 
Ради. Наглядова Рада правомочна приймати рішення, якщо в голосуванні 
бере участь більшість її членів. Членами Наглядової ради можуть бути  
українські та іноземні громадяни, що перебувають на території України на 
законних підставах. 
 
4.7. Позачергові Загальні збори скликаються за ініціативою не менш ніж 
10% членів Фундації, з ініціативи Правління і Ревізора. Повідомлення про 
скликання чергових Загальних зборів членів повинно бути зроблено не 
пізніше ніж за 5 календарних днів до скликання зборів із зазначенням часу і 
місця їх проведення та порядку денного шляхом надсилання поштою, 
кур’єрським чи факсимільним зв’язком, електронною поштою чи іншими 
засобами комунікації письмового запрошення кожному члену Фундації за 
місцем його проживання чи знаходження або шляхом вручення такого 
письмового запрошення особисто члену під розпис. Про проведення 
позачергових зборів члени повідомляються не пізніше, ніж за 3 календарних 
днів до їх скликання. У разі скликання позачергових Загальних зборів разом 
із повідомленням членам Фундації надсилаються матеріали, які мають 
відношення до причин скликання таких зборів. Скликає Загальні збори 
Голова Правління. Головує на засіданні Голова Правління. На кожному 
засіданні Загальних зборів з числа присутніх обирається секретар засідання. 
Рішення Загальних зборів оформлюються протоколами за підписом Голови 
Правління та секретаря засідання.  

 

5. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ФУНДАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ 

 
5.1. Розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність Голови, Членів Правління або 
Ревізора Фундації здійснюється Загальними Зборами в 10 (десятиденний) термін 
з дня подачі такої скарги.  
 
5.2   У разі, не прийняття рішення Загальними Зборами по скарзі на дії або 
бездіяльність керівних органів Фундації впродовж 30 календарних днів 
починаючи від дати подачі скарги, або оскарження таких рішень, вирішення 
цього спору може бути передано на розгляд до компетентного суду України. 
 

6. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ФУНДАЦІЇ ТА 
ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

 
6.1. У власності Фундації можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, в тому 
числі будинки та споруди, а також транспортні засоби, матеріальні та 
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нематеріальні активи, грошові кошти, в т.ч. в іноземній валюті, цінні папери та 
інше майно, необхідне для виконання статутних завдань Фундації та здійснення 
статутної діяльності.  
6.2. Фундація має право здійснювати щодо будь-якого майна та коштів, що 
знаходяться в її власності, передбачені законодавством правочини, що не 
суперечать її статутній меті та основним завданням, а також законодавству 
України. 
6.3. Джерелами формування коштів та іншого майна можуть бути: 
6.3.1. кошти або майно, які надходять безповоротно або у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, наданих фізичними та 
юридичними особами, в тому числі нерезидентами; 
6.3.2. кошти або майно, які надходять у вигляді добровільних пожертвувань від 
членів Фундації, фізичних чи юридичних осіб, в т.ч. нерезидентів, міждержавних 
та міжнародних організацій чи інших держав; 
6.3.3. кошти або майно, які надходять у вигляді гуманітарної допомоги чи 
міжнародної технічної допомоги відповідно до законодавства; 
6.3.4. майно та кошти, які надходять до Фундації від проведення основної 
діяльності; 
6.3.5. внески членів (засновників) Фундації. 
 
6.4. Фундація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй 
засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та 
членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та 
організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на 
інших підставах, не заборонених законом. 
 
6.5. Фундація може одержувати майно своїх членів та інших осіб у безоплатне 
користування і використовувати це майно для досягнення статутної мети та 
завдань Фундації, якщо благодійники не вказали іншого. 
 
6.6. Контроль за використанням коштів та майна здійснює Ревізор, якого обирає 
вищий орган управління Фундації. 
 
6.7. Кошти та інше майно Фундації не може перерозподілятись між її членами і 
використовується для виконання статутних цілей та завдань, здійснення основної 
діяльності Фундації або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених 
законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.  
 
6.8. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, на 
яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Члени 
Фундації не відповідають за зобов'язаннями Фундації, як і Фундації не 
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відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Отримані доходи (прибутки) або їх 
частини заборонено розподіляти серед засновників (учасників), членів  Фундації, 
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), 
членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.  Доходи (прибутки) 
Фундації використовуються виключно для фінансування видатків Фундації, 
реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 
установчими документами.  

 
7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  ФУНДАЦІЇ 
 

7.1. Організація в межах України може мати відокремлені підрозділи, які 
утворюються за рішенням Загальних зборів. 
 
7.2. Відокремлені підрозділи Фундації не є юридичними особами. 
 
7.3. Відокремлені підрозділи повинні легалізувати власну діяльність шляхом 
подання відомостей про утворення відокремленого підрозділу до 
уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Фундації. 
 
7.4. Відокремлені підрозділи утворюються і діють у відповідності з даним 
Статутом в межах повноважень (прав та обов’язків), наданих їм Загальними 
зборами Фундації, на підставі Положень про відокремлений підрозділ.  
 
7.5. Керівник відокремленого підрозділу призначається Загальними зборами з 
числа членів Фундації. 
 
7.6. Персональну відповідальність за діяльність відокремленого підрозділу несе 
його керівник. 
 
7.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його 
закриття за рішенням Загальних зборів Фундації або в судовому порядку.  
 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 
 

8.1. Зміни та доповнення до положень цього Статуту приймаються Загальними 
зборами за умови, що за таке рішення проголосувало 3/4 від загальної кількості 
членів Фундації. 
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8.2. Зміни до статутних документів підлягають обов'язковій реєстрації в порядку 
та строки, передбачені Законодавством. 

 
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФУНДАЦІЇ 

 
9.1. Припинення діяльності  Фундації здійснюється шляхом її реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу) або саморозпуску. 
 
9.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск, використання майна  і коштів 
Фундації приймається на Загальних зборах Фундації, за умови, що за таке 
рішення проголосувало ¾ від загальної кількості членів Фундації. 
 
9.3. Рішення про примусовий розпуск Фундації може бути прийняте судом в 
установленому законодавством порядку.  
 
9.4. Майно та кошти Фундації, що залишилися після ліквідації Фундації, не 
можуть перерозподілятися між її членами. В разі ліквідації Фундації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення - її активи передаються іншій громадській 
організації того ж виду діяльності або в бюджет України.    
 
9.5. Організація втрачає статус юридичної особи і припиняє свою діяльність з 
моменту її виключення з державного реєстру. 

 
10. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ, НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ 

 
10.1. Організація здійснює облік результатів своєї діяльності, веде 
бухгалтерський облік фінансову та статистичну звітність відповідно до вимог 
законодавства України. 
 
10.2. Державний контроль за діяльністю об'єднань громадян здійснюється 
державними органами у порядку, передбаченому законодавством України. 
 
10.3. Нагляд за виконанням та додержанням законності об'єднаннями громадян 
здійснюють органи прокуратури. 
 
10.4. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків 
громадськими об’єднаннями здійснюють відповідно фінансові органи та 
Міністерство доходів і зборів  України. 


