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KSE - це приватний заклад вищо'i освiти свiтового рiвня, заснований у 1996 роцi 
Консорцiумом економiчних дослiджень та освiти (EERC) та Фондом евразiя. 

Благодiйний фонд KSE був створений у 2007 роцi як дочiрня iнституцiя некомерцiйно·i 
корпорацi·1 у США, вiдпочатку зосереджений на наданнi стипендiй для талановито'i 

молодi . 

Благодiйний фонд KSE - це де-юре два фонди, один зареестрований у США, а iнший 
- в Укра'iнi. Фонд США мае понад 20-рiчний досвiд роботи та мае досвiд роботи з 
гуманiтарно·i допомоги у 1990-х, 2004, 2013-2016 та 2022 раках. 

До повномасштабного вторгнення poci'i до Укра'iни ми збирали кошти на освiту, тепер 
- щоб рятувати життя. 

Благодiйний фонд KSE спiльно з укра·iнським бiзнесом та державними компанiями 
розпочнуть кампанiю з надання гуманiтарно'i допомоги для Укра·iни. Метою кампанi'i е 
закупiвля необхiдних товарiв першо'i допомоги та захисних комплектiв для Державно'i 
служби надзвичайних ситуацiй Укра'iни, Укра'iнсько'i парамедично'i acoцiaцi'i та Сил 
територiально·1 оборони Збройних сил Укра·iни та iнших зацiкавлених бенефiцiарiв. 

KSE Foundation спiвпрацюе з державними органами , центральним штабом ТРО, 
регуляторами, а також iншими благодiйними органiзацiями i мiжнародною спiльнотою. 

Працюючи безпосередньо з Урядом Укра'iни, iншими фондами та волонтерськими 
органiзацiями, KSE плануе зарекомендувати себе як один з найбiльших фондiв 
гуманiтарно·i допомоги, що забезпечуе життево необхiднi лiки та захиснi комплекти для 

добровольцiв та простих громадян. 



Керiвнi принципи дiяльностi KSE Foundation 

• Ми вiримо, що прозорiсть , надiйне управлiння та регулярний аудит е: 

основоположними для успiшного та стiйкого програмування . Це створюе: довiру 

мiж донорами та Фондом . 

• Збiр коштiв централiзовано на пiдтверджених рахунках органiзацi'i. 

lндивiдуальнi рахунки не використовуються для збору коштiв. Yci кошти 

використовуються якiсно та оперативно. Кошти залишаються на рахунках не 

бiльше 1-2 днiв. Залишки фiнансiв на рахунках мiнiмальнi (10% загального 

мiсячного обороту). 

• Yci цiльовi кошти використовуються за призначенням. Невиконанi контракти, 
шахрайство та марнотратство вiдсутнi. 

• Надходження та витрати вiдповiдають всiм закупiвлям i послугам. 
• Yci закупiвлi вiдповiдають специфiкацiям, наданим експертами , донорами та 

одержувачами . Вартiсть закуплених гуманiтарних товарiв дорiвнюе: або менша 

за поточну ринкову цiну. 

• Yci поставки вiдповiдають сплаченим рахункам, кiлькостi придбаних товарiв, 

вартостi, пункту призначення та одержувачу. Затримки доставки не 

перевищують 5-10% вiд ycix договорiв . 

• Операцiйнi та фiнансовi втрати не перевищують 1-5%. Втрати включають 
неякiснi поставки, конфiскацiю, витрати через затримки та вiдшкодування. 

• Yci операцiйнi та адмiнiстративнi витрати (курсова рiзниця , зарплати тощо) не 

перевищують 2% ycix зiбраних коштiв, тобто менше мiжнародно'i стандартно'i 
ставки (5%). 

Наразi ми прагнемо зосередити зусилля на наступних основних напрямах, зокрема, 

але не виключно: 

(1) Сприяння медикам та Медвiйськам. Ми у кооперацi'i з регулятором будемо 

закуповувати критичнi компоненти для порятунку життiв та аптечки IFAK для потреб 
Медвiйськ, волонтерiв, мирних жителiв та тих, хто знаходитиметься у небезпецi . Наша 

мета - забезпечення, як мiнiмум, 307 тисяч аптечок для важкопоранених. 
Окрiм цього, надаватимемо сприяння або ж здiйснюватимемо самостiйно закупiвлi 

медобладнання, спецтехнiки та оснащення для потреб медикiв та постраждалих вiд 

вiйни. 

(11) Допомога захисникам. Ми забезпечимо наших оборонцiв необхiдним 

спорядженням - шоломами та жилетами . Допоможемо також з формою та iншими 

речами за запитами. Разом з Волонтерським Центром «СХIД» команда KSE 
Foundation плануе: оголосити збiр коштiв на спецтехнiку для сухопутних вiйськ 

Збройних сил Укра'fни. Для виконання спецiальних оперативних завдань по знищенню 

ворожо'i бронетехнiки та живо·f сили, на сьогоднi двом бригадам потрiбнi 60 авто 
пiдвищено'f прохiдностi - пiкапи, джипи та спецiальнi баггi . Цi машини збережуть життя 

вiйськових i цивiльних у мiстах, що найбiльше страждають вiд бойових дiй . 

Мобiльнiсть на полi бою - це перевага, зменшення втрат особового складу та 

раптовiсть дiй . Саме тому ми переконанi , що такий вклад стане вагомим пiдсиленням 

бое:здатностi укра·fнських вiйськ. 
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(111) Сприяння постраждалим вiд в1ини. Ми плануемо пiдтримувати тих, хто 

постраждав вiд жахiв росiйсько'i aгpeci'i. Зусилля будуть зосередженi довкола таких 

прiоритетiв: 

• Забезпечення житте:вих потреб (вiд визначення до перевезення до 

бенефiцiарiв) 

• Медико-психологiчна реабiлiтацiя 

• Культурно-просвiтницька реабiлiтацiiя 

А) Вода, 'iжа, продукти nepwoi' необхiдностi - все це сьогоднi вкрай потрiбно . Також 

працюватимемо над створенням центрiв медично'i та психологiчно'i допомоги, 

бенефiцiарами яко'i будуть громадяни, що постаждали вiд окупацi'i та потребують 

забезпечення мiнiмальних умов для житте:дiяльностi. 

Б) Аби подбати про людей, якi пережили окупацiю, команди KSE Foundation i Медично'i 
мережi «Добробут» планують розnочати збiр коштiв на вiдкрипя пересувного 

пункту медично"i допомоги. 

Мобiльний медичний пункт та команда медикiв «Добробуту» прибуватимуть у мiста та 

селища Укра·iни , що поступово будуть звiльнятися вiд рашистiв нашими захисниками, 

та надаватимуть необхiдну допомогу мiсцевим мешканцям. 

В) Постраждалi вiд вiйськових жахiть потребують як медико-психологiчноi', так i 
мистецько"i допомоги. Адже культурний напрямок вже визнаний дiе:вою технiкою 

вiдновлювано·i тepani'i. Ми започаткуе:мо як напрямок apт-тepani'i окремо у напрямку 

цифрових технологiй та NFT, так i пiдтримае:мо культурну дипломатiю . У межах 

останньо'i ми спрятимемо виданню укра'iнсько'i лiтератури для тих укра·1нцiв, що були 

змушенi полишити територiю Укра'iни. 

Ми плануемо запустили Telegram-кaнaл KSE Foundation. На каналi буде можливiсть 
знайти актуальнi звiти, оголошення про партнерство та останнi новини про дiяльнiсть 

фонду. Дописи в каналi будуть англiйською та укра'iнською мовами. Також 

проводитимемо просвiтницькi кампанi'i та видававтимемо iнформацiйнi матерiали 

щодо правил надання першо·i допомоги та використання засобiв порятунку життiв 

Ми працюе:мо завдяки пiдтримцi громадськостi та бiзнесу, i прагнемо бути повнiстю 
прозорими в нашiй роботi. На сторiнцi Facebook 
https://www.facebook.com/KyivSchoolOfEconomics вiдбуватиметься пост,ине 

iнформування про виконання дано'i програми. Щомiсяця також вiдбуватиметься 

звiтування на сайтi https://kse.ua/ua/reports/ та аудит дiяльностi фонду, що дозволить 
переконатися в ефективностi використання коштiв. 
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ПРИСУТШ: 

ЗАСНОВНИК: 

MINUTES (DECISION) No. 2-1-2022 
OF ТНЕ MEETING OF ТНЕ FOUNDER of 

Kyiv School ofEconomics CharitaЫe Foundation 

Kyiv 

ATTENDEES: 
FOUNDER: 

February 25, 2021 

Киi·вська Школа Економiки (США), в особi Kyiv School of Economics (USA), represented Ьу со-

спiвголови Олександра Кравченко cl1airman Мг Oleksandr Кravchenko 

Запрошено: 

Свiтлана Денисенко, Директор Благодiйно·i 

органiзацii" «Блаrодiйний фонд «Ки"iвська Школа 

Економiки», 

тобто 100% голосiв, збори правомочнi . 

Invitees: 
Ms Svitlana Denysenko, Director ofKyiv School of 
Economics CharitaЫe Foundation, 
thus 100% of votes, the meeting is legally qualified. 

The Meeting had the following person elected as follows: 

На засiданнi зборiв обранi: Головою зборiв - Oleksandr Kravchenko as the Head of the Meeting, Svitlana 

Олександра Кравченко, Секретарем зборiв - Denysenko as the Secretary ofthe Meeting. 
Свiтлану Денисенко. 

AGENDA: 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Approval of the CharitaЫe Program "Volunteering 

1. Затвердження Благодiйно"i програми Project "Help Ukraine". 
''Волонтерський Проект "Help Ukraine". 

По питанию порядку денного: 

Вис1)'nила Свiтлана Денисенко, яка повiдомила про 

необхiднiсть затвердження Благодiйно'i програми 

"Волонтерський Проект "Help Ukraine". 

On the issue of agenda: 

А speech was made Ьу Svitlana Debysenko, who informed 
the meeting on the need to approve the CharitaЫe Program 
"Volunteering Project "Help Ukraine". 

Ухвалили: Затвердити Благодiйну 

"Волонтерський Проект "Help Ukraine". 
програму Approved the CharitaЫe Program "Volunteering Project 

"Help Ukraine". 

Голосували: "за" - одностайно Voted: unanimous "for". 

Голова Зборiв / Head of the М 

Олександр Кравченко / Oleksa i ! 
~ ~ 

Секретар Зборiв /Secretary • ~ 
. 1 

Свiтлана Денисенко / Svitlana De); 
"' 1--f о 


