
ДОГОВІР № J .

про благодійну діяльність

м. Київ від « /cf » /Y  20 кf  року

Благодійна організація «Благодійний фонд «Перспектива освіти», у 
подальшому «ФОНД», в особі президента фонду Ілюшина Володимира 
Володимировича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
батьківський комітет навчально -  виховний комплекс «Ерудит» 
дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) -  школа -  гімназія 
Солом’янського району м. Києва, в особі голови батьківського комітету 
Кононенко Руслан Володимирович, що діє на підставі Положення, з іншого 
боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 Спільна реалізація Благодійної програми, згідно з умовами 
пожертвування.

2. Зобов’язання сторін
2.1 ФОНД зобов’язується:

2.1.1 Вирішувати питання про надання щомісячної нецільової 
благодійної допомоги працівникам НВК «Ерудит» та об’єктам 
благодійництва, які її потребують.

2.1.2 Надавати цільові пожертвування.
2.1.3 Надавати благодійну пожертву іншим громадським та 

благодійним організаціям, фондам.
2.1.4 Організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від 

благодійників (батьків учнів НВК «Ерудит», працівників, 
юридичних та фізичних осіб).

2.1.5 Постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти й обсяги 
благодійної пожертви.

2.1.6 На фінансування Благодійної програми використовувати всю 
суму надходжень, що буде надходити за фінансовий рік, за 
винятком адміністративно -  господарських витрат, 
пов’язаних з функціонуванням Фонду.

2.1.7 За можливістю надавати фінансову підтримку на лікування 
працівників НВК «Ерудит».

2.1.8 Проводити витрати по безоплатному повному або частковому 
зміцненню матеріально -  технічної бази НВК «Ерудит».



2.2 Батьківський комітет НВК «Ерудит» зобов’язується:
2.2.1 Пропагувати, підтримувати, вдосконалювати Благодійну 

програму ФОНДУ.
2.2.2 Сприяти зростанню кількості членів ФОНДУ.
2.2.3 На вимогу ФОНДУ надавати всі необхідні документи, які 

належать НВК «Ерудит».
2.2.4 Надавати ФОНДУ перспективні плани на використання 

цільової та нецільової благодійної пожертви на користь 
об’єкта благодійництва.

2.2.5 Дотримуватися виконання умов даного договору.

3. Права сторін
3 .1 ФОНД має право:

3.1.1 Відмовляти в наданні благодійної нецільової допомоги 
(пожертви) за наявності фактів, що свідчать про порушення 
навчально -  виховного комплексу чинного законодавства 
України.

3.1.2 Проводити перевірки цільового використання благодійної 
пожертви (допомоги).

3.1.3 Припинити чинність договору у випадку відмови (95%) 
благодійників, діти яких навчаються в НВК «Ерудит» та з 
яким співпрацює ФОНД.

3.1.4 У випадку невиконання або неналежного виконання 
зобов’язань батьківським комітетом НВК «Ерудит» ФОНД 
має право припинити виконання своїх зобов’язань за 
договором.

3.1.5 Самостійно встановлювати розмір благодійної пожертви її 
набувачам.

3.1.6 Отримувати звіти про використання благодійної пожертви від 
НВК «Ерудит» .

3.1.7 Отримувати клопотання батьківського комітету НВК 
«Ерудит» на отримання благодійної пожертви для об’єкта 
благодійництва.

З.ІБатьківський комітет НВК «Ерудит» має право:
3.2.1 Направляти клопотання на Ім’я президента фонду та 

отримувати нецільову, цільову щомісячну благодійну 
пожертву (допомогу).

3.2.2 Розпоряджатися благодійними коштами відповідно до цього 
Договору та діючих нормативних актів України.



3.2.3 Брати участь у громадських перевірках ФОНДУ.
3.2.4 Уносити пропозиції щодо внесення змін та доповнень до 

Благодійної програми ФОНДУ та до роботи ФОНДУ в 
цілому.

3.2.5 Заслуховувати оприлюднення відомостей щодо діяльності 
ФОНДУ, його керівних органів та використання коштів 
благодійної допомоги.

3.2.6 Брати участь у всіх благодійних заходах, акціях, які проводить 
ФОНД.

4. Відповідальність сторін

4.1 У випадку порушення зобов’язань або діючого законодавства 
України кожна зі сторін несе особисту відповідальність.

5. Термін дії договору
5.1 Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання.
5.2 Договір укладено на невизначений термін і діє протягом усього 

часу співпраці між ФОНДОМ та батьківським комітетом НВК  
«Ерудит».

6. Порядок зміни та розірвання Договору

6.1 Зміни та доповнення до цього Договору вносяться лише за 
письмовою згодою сторін.

6.2 Тимчасове призупинення й поновлення дії Договору допускається 
при наявності рішення компетентних державних органів, а також 
при невиконанні умов Договору та інших випадків, передбачених 
чинним законодавством України.

6.3 Чинність Договору припиняється:
- за угодою сторін;
- на підставі передбачених Договором;
- на підставі передбачених чинним законодавством України.

6.4 Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу: один для ФОНДУ, другий -  для батьківського 
комітету НВК «Ерудит».

7. Особливі умови Договору
7.1 Умови Договору можуть бути не виконані сторонами при 

наявності форс -  мажорних обставин. При наявності форс -



мажорних обставин зацікавлена сторона письмово повідомляє 
іншу сторону протягом 10 календарних днів.

7.2 Кожна зі сторін звітує про виконання зобов’язань перед іншою 
стороною.

8. Суперечки сторін
8.1 Усі претензії й розбіжності сторін розглядаються та узгоджуються 

в процесі переговорів повноважених представників шляхом 
вироблення та прийняття спільних рішень, а суперечки -  у 
відповідності з чинним законодавство^ України.

9. Місцезнаходження сторін

Благодійна організація Батьківський комітет НВК
« Благодійний фонд «Ерудит»
«Перспектива освіти»

Адреса: м. Київ 
бульвар Вацлава Гавела, 8 
Код ЄДРПОУ 25746090 
р/р26000052619130

«ПРИВАТБАНК»

Кононенко Р.В.


