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Розділ 1 «Загальні положення», пункт 1.5 доповнити:
Скорочена назва Фонду:
Української мовою - ДО «РФПП в Запорізькій області».
Російською мовою - ГО «РФПП в Запорожской области».
Розділ 1 «Загальні положення», пункт 1.6. викласти в наступній редакції:
Місцезнаходження Фонду: 69057, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Сорок
років Радянської України, буд. 90, оф. 27.
Розділ 2 «Мета та види діяльності Фонду», пункт 2.2. «Для досягнення
поставленої мети Фонд здійснює такі види діяльності» підпункт 2.2.7. викласти в
наступній редакції:
Приймає участь в організації (організовує) та проведенні як на території
Україні, так і за її межами, консультативно-тематичних семінарів, виставок, ярмарків,
симпозіумів, аукціонів та інших заходів рекламного характеру з питань розвитку
підприємництва.
Розділ 2 «Мета та види діяльності Фонду», пункт 2.2. «Для досягнення
поставленої мети Фонд здійснює такі види діяльності» доповнити підпунктами:
2.2.4. Здійснює діяльність у сфері права, а саме: надає консультації та
роз’яснення із юридичних питань, усних та письмових довідок (висновків) з питань
всіх галузей права та законодавства; складає заяви, скарги та інші документи правового
характеру; здійснює представництво інтересів фізичних та юридичних осі б у судах
(місцевому, господарському, третейському) всіх рівнів та в інших органах у
кримінальних, цивільних, господарських, податкових та адміністративних справах;
здійснює представництво фізичних та юридичних осіб і захист їх прав та законних
інтересів у центральних та місцевих органах виконавчої влади і органах місцевого
самоврядування; здійснює правове обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
фізичних та юридичних осіб; здійснює консультування та представництво у зв’язку з
трудовими спорами; надає інші види юридичних послуг (виконання інших видів робіт)
відповідно до чинного законодавства.
2.2.6. Здійснює діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, а саме:
реєстрацію, накопичення, узагальнення та зберігання інформації про діяльність
підприємств; підготовлення, перевірку, підтвердження достовірності фінансових
рахунків, звітів, балансів; складання податкових декларацій для юридичних та

фізичних осіб; консультування та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів
перед податковими інспекціями.
2.2.9. Здійснює діяльність з надання консультацій з питань комерційної діяльності
та управління, а саме: консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги
суб’єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв’язків із
громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку,
програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису
тощо; консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та
державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та
контролю, інформації для управління тощо; арбітраж та вирішення конфліктів між
працівниками та роботодавцями; діяльність з управління холдинговими компаніями,
що оперують переважно в сфері володіння цінними паперами (або іншими частками
капіталу) інших компаній і підприємств з метою здійснення контролю над ними або
впливу на прийняття ними управлінських рішень; діяльність арбітражних керуючих;
діяльність нефінансових холдингових компаній; діяльність штаб-квартир (офісів)
компаній, централізованих правлінь і подібних органів, які керують, контролюють і
управляють іншими підрозділами компанії чи підприємства та які здійснюють
звичайно функції з планування та стратегічного чи організаційного керівництва
компанією чи підприємством.
2.2.10. Організовує та здійснює видавничу діяльність в установленому порядку, випуск
інформаційно-методичної літератури, книг, брошур, підручників і посібників,
друкування матеріалів в засобах масової інформації.
Розділ 7 «Майно фонду», пункт 7.2 «майно Фонду формується з наступних
джерел:» доповнити п і д п у н к т о м :
7.2.9. Безповоротної фінансової допомоги (внесків) Учасників Фонду.
Розділ 8 «Організаційна структура і органи управління Фонду», пункт 8.3,
«Наглядова рада Фонду» п і д п у н к т 8.3.3. викласти в наступній редакції;
8.3.3. Рішення Наглядової ради Фонду приймаються одноголосно.
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