
ПРОПОЗИЦІЇ 
до проекту Закону «Про благодійництво та благодійні організації» 

(№ 6343) 
 
1. Статті 23 – 25 законопроекту викласти у наступній редакції:  

 
«Стаття 23. Органи управління благодійної організації 
 
1. Органами управління благодійною організацією є виконавчий орган і 

наглядова рада. 
2. Якщо участь в управлінні благодійною організацією беруть її 

засновники та (або) члени органом управління благодійної організації є 
загальні збори засновників (членів) благодійної організації. 

3. Установчі документи благодійної організації можуть визначати порядок 
утворення і діяльності інших органів управління, підзвітних загальним зборам, 
виконавчому органу або наглядовій раді. 

4. Рішення наглядової ради та виконавчого органу благодійної організації 
засвідчуються підписами усіх членів органу, які брали участь в прийнятті рішення 
спільно або окремо. 
 

Стаття 24. Виконавчий орган благодійної організації 
 
1. Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим. Членами 

виконавчого органу можуть бути одна або кілька фізичних осіб, які мають повну 
дієздатність. Члени виконавчого органу призначаються, обираються або 
затверджуються засновниками благодійних організацій або уповноваженими 
засновниками особами, чи судом. Якщо в благодійній організації діють загальні 
збори, члени виконавчого органу обираються загальними зборами. 

2. Керівником благодійної організації як юридичної особи є керівник її 
виконавчого органу. Установчі документи благодійної організації можуть визначити 
іншу особу як керівника благодійної організації за умови підзвітності такого 
керівника наглядовій раді. 

3. Установчі документи або рішення наглядової ради можуть визначати 
обмеження права керівника благодійної організації та членів виконавчого органу 
укладати договори або вчиняти інші юридичні дії від імені благодійної організації. 

4. Члени виконавчого органу мають право на відшкодування витрат, 
пов’язаних з виконанням їх статутних обов’язків. Установчі документи благодійної 
організації або рішення наглядової ради можуть визначити порядок надання інших 
видів компенсацій або винагород членам виконавчого органу, в тому числі заробітної 
плати. 

5. Зміни складу виконавчого органу затверджуються наглядовою радою за 
поданням виконавчого органу, засновників благодійної організації, уповноважених 
засновниками осіб, або інших осіб, визначених установчими документами або 
законами України. 

Якщо в благодійній організації діють загальні збори, статутом благодійної 
організації може бути передбачено виключне право загальних зборів змінювати 
склад виконавчого органу. 



Наглядова рада має право постійно або тимчасово усунути з посади будь-якого 
члена виконавчого органу, якщо установчі документи благодійної організації не 
визначають підстави та порядок усунення членів виконавчого органу. 

 
Стаття 25. Наглядова рада благодійних організацій 
 
1. Членами наглядової ради можуть бути три чи більше фізичних осіб, які 

мають повну дієздатність. Члени наглядової ради призначаються, обираються або 
затверджуються засновниками благодійних організацій або уповноваженими 
засновниками особами, чи судом. Якщо в благодійній організації діють загальні 
збори, члени наглядової ради обираються загальними зборами. 

2. Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути члени 
інших органів управління благодійної організації. Установчі документи благодійної 
організації можуть визначати інших осіб, які не можуть бути членами наглядової 
ради. Членами наглядової ради можуть бути члени загальних зборів. 

3. Наглядова рада організує планування діяльності благодійної організації і 
контролює відповідність діяльності і використання активів організації її установчим 
документам. 

Наглядова рада затверджує або оскаржує будь-які договори та інші правочини 
між благодійною організацією та членами органів управління благодійної 
організації. 

Наглядова рада має право одержувати будь-яку фінансову чи іншу звітність та 
інформацію щодо діяльності благодійної організації, за винятком визначених 
законом обмежень доступу до звітності чи інформації. Наглядова рада має право 
призначити спеціальну перевірку у випадку відмови надати фінансову чи іншу 
звітність та інформацію щодо діяльності благодійної організації. Наглядова рада 
затверджує річний фінансовий звіт благодійної організації. 

Установчі документи благодійної організації можуть визначити додаткові 
права та обов’язки наглядової ради. 

4. Члени наглядової ради не можуть утримуватися від участі у прийнятті 
рішень, за винятком випадку конфлікту інтересів, і мають право зафіксувати 
розбіжну думку щодо окремих рішень наглядової ради. 

5. Зміни складу наглядової ради затверджуються засновниками благодійної 
організації чи судом за поданням наглядової ради, уповноважених засновниками 
осіб, або інших осіб, визначених установчими документами або законами України. 
Якщо в благодійній організації діють загальні збори, зміни складу наглядової 
ради здійснюються за рішенням загальних зборів.» 
 
2. Додати до законопроекту статтю 231 у наступній редакції:  
 

«Стаття 231 Загальні збори 
 
1. Вищим органом управління благодійної організації утвореної в формі 

благодійного товариства є колегіальний орган – загальні збори її засновників 
(членів).  

2. До компетенції загальних зборів благодійного товариства належить 
затвердження статуту благодійної організації, внесення змін до нього, обрання 



виконавчого органу та наглядової ради благодійної організації, затвердження 
благодійних програм, визначення основних напрямів діяльності благодійної 
організації, прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію благодійної 
організації і вирішення інших питань, що передбачені статутом благодійної 
організації. 

3. Якщо кількість засновників (членів) благодійного товариства 
перевищує п’ятдесят осіб, статутом може бути передбачене скликання 
конференції (з’їзду, конгресу тощо) благодійного товариства і визначений 
порядок обрання їх делегатів. Конференція (з’їзд, конгрес тощо) благодійного 
товариства має повноваження, передбачені цим законом для загальних зборів. 

4. Статутом благодійної організації, утвореної в формі благодійного фонду, 
може бути передбачене створення загальних зборів.» 
 
 


