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1. Загальні положення
1.1. Фонд наукового і економічного розвитку «Наука і життя» (надалі Фонд) є
місцевою неприбутковою громадською організацією, що створена у результаті
вільного волевиявлення громадян, які об’єдналися на підставі спільних
інтересів і здійснюють діяльність у відповідності з діючим законодавством
України та цим Статутом.
1.2. Фонд створюється і діє на підставі добровільності та рівноправності його
членів, самоуправління, законності і гласності. Фонд вільний у виборі
напрямків своєї діяльності, для досягнення статутних завдань, що не суперечать
діючому законодавству України.
1.3. Фонд є юридичною особою. Він набуває прав юридичної особи з дня
реєстрації, що здійснюється у порядку, передбаченому законодавством
України.
1.4. Фонд має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав і
виконувати обов’язки, пов’язані з його діяльністю.
1.5. Фонд має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своєю
назвою і символікою, емблему, які затверджуються правлінням та інші
реквізити.
1.6. Діяльність Фонду поширюється на територію Хмельницької області.
1.7. Місцезнаходження Фонду: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 36.
2. Мета, завдання і напрями діяльності Фонду
2.1. Метою фонду є:
2.1.1 підтримка інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних
форм власності, а також сприяння залученню вітчизняних та іноземних
інвестицій у сферу наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
2.1.2 реалізація на регіональному рівні державної інформаційної
політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної та іншої діяльності,
інформатизація в межах своєї компетенції;
2.1.3 сприяння та підтримка комерціалізації результатів наукових
досліджень, здійснення трансферу технологій.
2.1.4 задоволення і захист законних, соціальних, економічних, творчих,
наукових, культурних та інших спільних інтересів членів Фонду;
2.1.5 сприяння здійсненню наукових, маркетингових і прикладних
досліджень в технічній, економічній, політичній та інших сферах діяльності,
направлених на підвищення економічного потенціалу і підняття престижу
України.
2.2. Основні завдання Фонду:
2.2.1 сприяння розвитку суспільних відносин у галузі навчання, виховання,
професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України;
2.2.2 сприяння створенню інформаційного і аналітичного центру, для
проведення наукових досліджень у різних сферах діяльності, у порядку згідно
чинного законодавства України;
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2.2.3 сприяння навчанню професійних кадрів міжнародного рівня для
роботи в Україні;
2.2.4 сприяння зайнятості населення;
2.2.5 сприяння працевлаштуванню членів Фонду;
2.2.6 надання консультацій членам Фонду з питань діяльності Фонду;
2.2.7 надання матеріальної, соціальної допомоги членам Фонду;
2.2.8 сприяння розвитку освітянської діяльності, курсів підвищення
кваліфікації, шкіл, підрозділів ВНЗ Хмельницької області відповідно чинного
законодавства України;
2.2.9 надання підтримки молодим досліджувачам-початківцям;
2.2.10 заснування іменних стипендій для підтримки обдарованих школярів
і студентів;
2.2.11 участь у фінансуванні програм соціальної підтримки ветеранів
Другої світової війни, ветеранів та інвалідів АТО, учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, інвалідів-науковців, інвалідів та сиріт.
2.3. Предметом діяльності Фонду є:
2.3.1 сприяння інтеграції науки і виробництва та інформаційнометодична підтримка інвестиційно-інноваційного та науково-технічного
розвитку Подільського регіону;
2.3.2. інформаційно-консультативне
супроводження
інноваційної
діяльності та трансферу технологій в регіоні на всіх етапах;
2.3.3 здійснення робіт, спрямованих на підбір потенційних контрагентів
для трансферу технологій на замовлення суб'єктів трансферу технологій;
2.3.4 надання консультаційно-методичної допомоги з питань
укладання договорів про трансфер технологій;
2.3.5
сприяння кооперації та взаємодії різних науково-технічних та
інноваційних інституцій на регіональному рівні;
2.3.6 інформаційно-аналітичне забезпечення з питань науково-технічної,
інноваційної діяльності, трансферу технологій: органів державного управління
та самоврядування, суб’єктів господарювання різних форм власності та
фізичних осіб;
2.3.7 сприяння та підтримка комерціалізації результатів наукових
досліджень та просування їх на ринок шляхом забезпечення інформаційних
потреб усіх категорій користувачів (науковців, підприємців), надання найбільш
повної і точної інформації у відповідності з їх профілями інтересів та
інформаційними запитами;
2.3.8 участь у формуванні регіональних науково-технічних та
інноваційних програм, розробленні проектів та їх науково-технічному
супроводженні;
2.3.9 формування, зберігання та використання інформаційних ресурсів з
питань науково-технологічного розвитку регіону, інноваційної діяльності,
трансферу технологій, проблем інтелектуальної власності тощо з
урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку Хмельницької
області;
2.3.10 створення на базі одержаних інформаційних даних аналітично
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довідкових матеріалів, інформаційної продукції; видання, виготовлення та
розповсюдження їх на будь-яких носіях; копіювання інформаційних джерел
для потреб фізичних та юридичних осіб;
2.3.11 проведення науково-технічних, пошукових та маркетингових
досліджень у сферах наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності;
2.3.12 формування інформаційних баз і банків даних щодо всіх
складових науково-технічного та інноваційного потенціалу регіону, розробка
програмного забезпечення,
впровадження
сучасних інформаційнокомп'ютерних технологій для власних потреб і потреб споживачів;
2.3.13 здійснення моніторингу розвитку регіону у сфері наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, та
проблем інтелектуальної власності;
2.3.14 методичне супроводження робіт у сфері інтелектуальної
власності нормативно-методичними матеріалами юридичних і фізичних осіб
регіону;
2.3.15 участь у міжнародному науково-технічному та інформаційному
співробітництві;
2.3.16 підготовка, випуск інформаційних, науково-методичних видань з
питань науково-технологічного розвитку регіону, інновацій, інформатизації та
трансферу технологій;
2.3.17
проведення просвітницьких, виставкових та рекламноінформаційних заходів щодо поширення інформації про науковотехнологічний розвиток регіону, інноваційну діяльність та трансфер
технологій;
2.3.18 організація та проведення в регіоні науково-практичних
конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій, виставок, виставокпродажів, ярмарків, аукціонів та інших заходів, пов’язаних з
впровадженням інновацій;
2.3.19 проведення рекламних та маркетингових заходів в інноваційній
сфері;
2.3.20 здійснення посередницької діяльності в інноваційній сфері;
2.3.21 надання консалтингових та юридичних послуг у різних сферах і
напрямках діяльності;
2.3.22 надання освітніх послуг відповідно до ліцензійних умов, у тому
числі підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів у різних сферах
діяльності, зокрема, з питань інтелектуальної власності, трансферу
технологій, охорони праці, управління інноваційною діяльністю та інших;
2.3.23 здійснення редакційної, видавничої, художньо-дизайнерської,
поліграфічної, діяльності, надання супутніх послуг;
2.3.24 надання представницьких послуг, здійснення комерційного
посередництва на підставі договорів, доручень, угод;
2.4. Фонд має право також в порядку встановленому законодавством
здійснювати торгівельну, зовнішньоекономічну та інші види діяльності в
порядку, встановленому законодавством.
2.5. Фонд здійснює співробітництво за напрямами своєї діяльності з

5

підприємствами, установами та організаціями, забезпечує виконання
спільних проектів та робіт, обмінюється в установленому порядку
науково-технічною та іншою інформацією.
2.6. Відповідно до мети, визначеної цим статутом, Фонд без обмежень,
здійснює також інші види діяльності, які не заборонено законодавством.
2.7. Для здійснення мети та завдань Фонд має право:
представляти і захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів у
державних та інших установах та організаціях;
отримувати від органів державної влади інформацію, необхідну для
реалізації статутної мети та завдань:
засновувати підприємства і організації з правом юридичної особи;
розповсюджувати інформацію про діяльність Фонду і пропагувати свої ідеї
та мету;
засновувати засоби масової інформації;
підготовка, випуск інформаційних, науково-методичних видань з питань
науково-технологічного розвитку регіону, інновацій, інформатизації та
трансферу технологій;
ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші об’єднання
громадян, надавати допомогу в їх створенні;
надавати пропозиції в органи влади та управління; користуватися іншими
правами, що передбачені Законами України.
2.8. Фонд може засновувати або вступати в міжнародні громадські (недержавні)
організації, створювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні
контакти і зв’язки, укладати відповідні договори, а також брати участь у
заходах, що не протирічать міжнародним зобов’язанням України.
3.Членство у Фонді, права і обов’язки
3.1. Членство у Фонді може бути індивідуальним, колективним та почесним.
3.2. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземці, які
проживають на території України, досягли 18-річного віку, беруть участь у
реалізації статутних завдань, визнають і виконують вимоги Статуту та
сплачують членські внески.
3.3. Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств,
Установ, організацій, які сприяють діяльності Фонду, визнають і виконують
вимоги Статуту та сплачують членські внески. До Фонду мають право вступу і
громадські організації.
3.4. Почесними членами Фонду можуть бути громадяни, які зробили значний
внесок у його розвиток.
3.5. Прийом у члени Фонду здійснюється Правлінням на підставі письмової
заяви для індивідуальних членів, а також рішення членів колективу – для
колективних членів.
3.6. Члени Фонду мають право:
3.6.1 обирати та бути обраними у керівні та контролюючи органи Фонду;
3.6.2 звертатися за захистом прав та інтересів у Фонд;
отримувати будь яку інформацію про діяльність Фонду;

6

3.6.3 надавати пропозиції у керівні органи Фонду з питань пов’язаних з
його діяльністю.
3.7. Члени Фонду зобов’язані:
3.7.1 брати безпосередню участь у роботі Фонду;
3.7.2 дотримуватися мети і завдань Фонду;
3.7.3 виконувати рішення керівних органів Фонду;
3.7.4 своєчасно сплачувати членські внески.
3.8. Вихід з членів Фонду здійснюється на підставі заяви, для індивідуальних
членів та рішення колективу, для колективних членів.
У випадку неодноразового порушення Статуту, позбавлення членства Фонду
здійснюється рішенням правління з подальшим затвердженням на Конференції.
4. Керівні органи Фонду та їх повноваження
4.1. Керівні органи Фонду є Конференція і Правління. Контролюючий орган –
Ревізійна комісія.
4.2. Конференція вищий керівний орган Фонду. Скликається один раз на 3 (три)
роки. Про її скликання та порядок денний членам Фонду повідомляється не
пізніше як за місяць до її відкриття.
4.3. Позачергова Конференція скликається на вимогу третини членів Фонду або
з ініціативи Правління у місячний термін.
4.4. Конференція визнається правомочною, якщо у її роботі беруть участь не
менше 2/3 членів Фонду. Рішення приймається більшістю присутніх голосів.
4.5. Рішення про припинення діяльності Фонду, внесення змін та доповнень
Статуту мають проголосувати не менше 3/4 присутніх.
4.6. Конференція:
4.6.1 визначає основні напрямки діяльності Фонду, заслуховує і приймає
рішення з основних питань діяльності;
4.6.2 затверджує Статут, вносить до нього зміни та доповнення;
обирає членів правління, Президента, членів ревізійної комісії терміном на
3 роки, заслуховує та затверджує їх звіти;
4.6.3 затверджує рішення правління про виключення з членів Фонду;
4.6.4 вирішує інші важливі питання, пов’язанні з діяльністю;
приймає інші важливі питання, пов’язані з діяльністю Фонду.
4.7. Між конференціями керівництво Фондом здійснює Правління у кількості
трьох осіб.
4.8. Правління:
4.8.1 визначає порядок і розміри сплати членських та вступних внесків;
4.8.2 створює для виконання статутних завдань Фонду необхідні
функціональні постійні та тимчасові структури, повноваженнями яких можуть
бути;
4.8.3 визначення форми і розмірів оплати праці штатних працівників,
формувати штатний розклад працівників;
приймати
рішення,
про
заснування
підприємств,
організацій,
затверджувати їх Статути та Положення;
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4.8.4 вирішувати інші питання, які виносяться на обговорення з ініціативи
членів Правління.
4.9. Засідання Правління мають збиратися не менше один раз у місяць. Вони
правомочні, якщо присутні не менше 2/3 членів правління. Рішення
приймається більшістю голосів.
4.10. Президент Фонду здійснює керівництво діяльністю Фонду і представляє
його у відношеннях з державними, громадськими та іншими організаціями,
підприємствами, приватними особами, як в Україні, так і за її межами.
4.11. Президент:
4.11.1 очолює Правління, головує на його засіданнях;
4.11.2 має право без доручень діяти від імені Фонду;
4.11.3 укладає договори, видає доручення на розпорядження коштами та
майном Фонду, має право першого підпису на фінансових документах;
4.11.4 відкриває і закриває рахунки у банках та в інших фінансовокредитних Установах.
4.11.5 підписує кошторис прибутків та витрат, звіти листи та інші ділові
папери;
4.11.6 приймає на роботу і звільняє штатних працівників Фонду в рамках
затвердженого Конференцією штатного розкладу і фонду оплати праці;
4.11.7 має право розглядати та приймати рішення з питань, що мають
важливе значення щодо забезпечення діяльності Фонду.
4.12. Для забезпечення діяльності Фонду створюється виконавча дирекція. Її
очолює виконавчий директор.
4.13. Виконавчий директор підзвітний Правлінню Фонду і у відповідності з
повноваженнями, делегованими Правлінням виконує наступні функції:
4.13.1 без доручення діє від імені Фонду, представляє його інтереси у
відношеннях з установами, організаціями, підприємствами на території
України;
4.13.2 за дорученням Президента відкриває і закриває рахунки в банках та
інших фінансово-кредитних установах;
4.13.3 укладає договори, видає доручення на право розпорядження
майном Фонду, підписує фінансові та інші ділові документи;
4.13.4 виконує іншу діяльність з оперативного керівництва Фонду у
рамках компетенції, яка затверджується Конференцією.
4.14. Контролюючий орган Фонду – ревізійна комісія у складі трьох осіб.
4.15. Ревізійна комісія:
4.15.1 здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Фонду;
4.15.2 перевіряє звіти та фінансову документацію представлену
Правлінням та готує висновки. Про результати перевірки доповідає
Конференції;
4.15.3 має доступ до всіх фінансово-господарських документів Фонду;
4.15.4 має право брати участь у роботі Правління з правом дорадчого
голосу.
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5. Кошти та майно Фонду
5.1.Фонд має у власності кошти та майно, яке необхідне для здійснення його
статутних завдань. Фонд володіє, користується та розпоряджається майном, яке
йому належить на свій власний розсуд.
5.2. Джерелами формування коштів Фонду є:
5.2.1 вступні та членські внески;
5.2.2 грошові добровільні внески і пожертвування фізичних осіб, а також
матеріальні та інтелектуальні цінності у власність Фонду;
5.2.3 відрахування від створених госпрозрахункових установ і організацій,
заснованих підприємств;
5.2.4 інші надходження, які не заборонені чинним законодавством України.
5.3. Право власності Фонду реалізує його вищий орган управління –
Конференція. Окремі функції господарського управління майном Фонду
можуть бути покладені на Правління.
5.4. Кошти та майно Фонду не можуть перерозподілятися між його членами і
направляються на виконання мети і завдань, передбачених Статутом.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту
6.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Конференції, якщо
за нього проголосує не менше 3/4 присутніх членів Фонду.
6.2. Зміни та доповнення Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у
законному порядку.
7. Припинення діяльності Фонду
7.1. Діяльність Фонду може бути припинена у зв’язку з його ліквідацією або в
результаті передачі всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам
– правонаступникам(злиття, приєднання, поділу, перетворення).
7.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Фонду відбувається за рішенням
Конференції, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх членів
Фонду.
7.3. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Конференції, якщо за таке
рішення проголосувало не менше 3/4 присутніх на конференції членів Фонду,
або за рішенням суду, у випадках, передбачених законодавством України.
7.4. У разі ліквідації Фонду всі його активи повинні бути передані іншій
неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету.

