
Положення  

про Фонд Роду  
 

I. Мета та завдання Фонду Роду  

1.1. Фонд Роду (в подальшому «Фонд») створюється членами Роду з метою - реальної 

допомоги окремому члену Роду, та/чи його родині.  

1.2. Фонд не є комерційним проектом та є неприбутковим. 

1.3. Накопичення активів Фонду може здійснюватись: у грошових коштах, у вигляді 

нематеріальних активів, рухомого та нерухомого майна, а також - іншими цінностями, 

коштами та майном (в тому числі й з-за кордону), що не протирічить діючому 

законодавству України.   

1.4. Облік поступлень (внесків, подарунків тощо), активів Фонду та об’єми і порядок їх 

використання - знаходиться в компетенції Опікунської Ради Фонду Роду.  

1.5. Щоквартальний баланс Фонду здійснюється Опікунською Радою Фонду Роду та 

нею ж і  оприлюднюється.  

1.6. Витрати, пов’язані з діяльністю Фонду - регламентує Опікунська Рада Фонду Роду. 

 

II. Порядок формування активів та діяльність Фонду  

2.1. Фонд не має власної структури та керується Опікунською Радою Фонду Роду. 

2.2. Опікунська Рада Фонду Роду зі свого складу призначає уповноваженого-

відповідальну особу або осіб за роботу з розрахунковим/розрахунковими рахунками в 

установі банку.    

2.3. При цьому - право першого підпису на банківських документах Фонду належить 

Голові Опікунської Ради Фонду Роду.  

2.4. Накопичення активів Фонду може здійснюватись:  

2.4.1. В грошових коштах: 

- в українській валюті; 

- в іноземній/іноземних валютах. 

2.4.2. У вигляді нематеріальних активів, як-то цінні папери, застави, заповіти тощо.  

2.4.3. У вигляді рухомого майна - автомобілі, інша техніка, машини та обладнання, а 

також інше майно й цінності, що буде переказано/передано на користь (подаровано) 

Роду. 

2.4.4. У вигляді нерухомого майна, як то будівлі, споруди, житлові приміщення, 

земельні ділянки тощо.  

2.4.5. Іншими цінностями, коштами та майном (в тому числі й з-за кордону), процедура 

передачі/дарування та взяття на баланс, яких - не протирічить діючому законодавству 

України.   

2.5. Усі формальності та адміністративні процедури, пов’язані з: вкладом та/чи 

переказом коштів, на користь Фонду, а також з: процедурою передачі/дарування та 

взяття на баланс нематеріальних активів, нерухомого та рухомого майна на користь 

Родини, знаходиться в компетенції - Опікунської Ради Фонду Роду. 

 

 


