
Статут "FRIENDS OF KSE" 
 
§ 1 
Назва громадської організації - "FRIENDS OF KSE", далі Організація. 
 
§ 2 
Метою Організації є підтримка вчених, пов'язаних з Україною, зокрема, але не виключно, вчених 
Київської Школи Економіки (KYIV School of Economics, KSE). Це буде здійснюватися за рахунок 
збору коштів та фінансової підтримки KSE та відповідних учених, а також шляхом надання 
інтелектуальної та гуманітарної підтримки дослідникам, студентам та працівникам KSE у межах 
та за межами України. В рамках діяльності Організації можуть бути організовані семінари, 
дослідницькі проекти та інші заходи, що відповідають цілям Організації. Зібрані кошти мають 
бути спрямовані саме на досягнення цих цілей за наявності чіткого зв'язку з українськими 
вченими та KSE, та адміністративні витрати не можуть перевищувати 5 відсотків від залучених 
коштів. 
 
§ 3 
Справами Організації займається Рада директорів, що складається не більше ніж з дев'яти (9) та 
менш ніж з трьох (3) членів та максимум двох (2) заступників. Рада директорів та Номінаційний 
комітет обираються членами на щорічних зборах Організації. Термін повноважень членів Ради 
директорів становить два роки із можливістю продовження. Рада директорів призначає зі свого 
складу голови, заступника голови та секретаря. Організація базується у Стокгольмі. 
 
§ 4 
Документи Організації підписуються Радою директорів у повному складі або особою/особами, 
призначеними Радою директорів. Рада директорів встановлює правила та порядок 
провадження діяльності. Голова або у разі його відсутності заступник голови веде збори 
Організації. До обов'язків секретаря входить ведення протоколів, кореспонденції та рахунків, а 
також зберігання документів. 
 
§ 5 
Рада директорів збирається на запрошення голови або заступника голови так часто, як 
вимагають обставини, але не рідше одного разу на рік. Секретар несе відповідальність за 
розсилку запрошення не менш як за два тижні до майбутньої зустрічі. Для прийняття Радою 
директорів рішення потрібна присутність більше половини його членів. Рішення приймаються 
простою більшістю. За рівності голосів голос голови є вирішальним. На засіданні Ради директорів 
ведеться протокол. 
 
§ 6 
Щорічні збори Організації мають відбуватися до 30 червня. 
 
§ 7 
Рада директорів призначає Інвестиційний комітет із числа своїх членів. Рада директорів 
призначає голову та членів Інвестиційного комітету. У завдання Інвестиційного комітету входить 
управління активами Організації та залученими коштами. Інвестиційний комітет готує 
рекомендації щодо розміщення активів, рішення про які приймає Рада директорів, та приймає 
поточні рішення з управління в рамках цілей, описаних у § 2. 
 
 
§ 8 



Фізична особа може вступити до Організації як член, заплативши річний внесок у розмірі 500 
шведських крон. Студенти та громадяни України мають пільгову річну плату у розмірі 100 
шведських крон. Рішення про обрання членами Організації приймається на найближчих зборах 
Організації або засіданні Ради директорів. Рада директорів має право виключити члена лише у 
тому випадку, якщо вважається, що член діє проти інтересів та цілей Організації відповідно до § 
2. 
 
Організація або компанія, яка бажає сприяти діяльності та досягненню цілей Організації шляхом 
річного фінансового внеску, можуть за рішенням правління отримати статус установи, що надає 
підтримку. 
 
§ 9 
Кожен член Організації сплачує річний внесок в рахунок наступних 12 місяців. Рішення про 
розмір річного внеску приймаються Організацією на щорічних зборах. Сума, яку установа 
повинна заплатити Організації, визначається Радою директорів. 
 
§ 10 
Вибори та інші види голосування проводяться відкрито, за винятком випадків, коли будь-хто 
вимагає проведення таємного голосування. Рішення приймаються простою більшістю. За 
рівності голосів голова має вирішальний голос. Пропозиції про обрання/переобрання члена 
Ради директорів мають бути подані Раді директорів письмово. Вибори до Ради директорів 
готуються Номінаційним комітетом, який представляє письмову пропозицію не пізніше, ніж за 
14 днів до щорічних загальних зборів. Обраними можуть бути лише особи, які подали письмову 
заяву не пізніше ніж за 14 днів до щорічних зборів. 
 
§ 11 
Організація публікує свою документацію у формі, визначеній Радою директорів. 
 
§ 12 
Організація повинна мати двох аудиторів. Звіт аудитора про рахунки за минулий календарний 
рік подається на щорічних зборах Організації, після чого щорічні збори приймають рішення про 
припинення їх повноважень. Фінансовий рік триває з 1 січня до 31 грудня. 
 
§ 13 
Член Ради директорів або особа, яка призначена Радою директорів, не може займатися 
питаннями, пов'язаними з договором між ним та Організацією. Він також не може розглядати 
питання щодо договору між Організацією та третьою особою, якщо він має у ньому суттєвий 
інтерес, який може суперечити інтересам та цілям Організації. 
 
§ 14 
Пропозиції щодо зміни цього Статуту повинні бути надіслані електронною поштою не пізніше 
ніж за 14 днів до наступних зборів Організації. Для прийняття такої пропозиції потрібна більшість 
у дві третини всіх поданих голосів. Майно Організації після ліквідації діяльності Організації за 
рішенням Ради директорів спрямовується на цілі, передбачені §2. 
 
Ці положення були прийняті на установчих зборах 21 березня 2022 року. 


