ЗАТВЕРДЖЕНО
Державну реєстрацію змін до установчих І
документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації
Номер запису

Зборами Засновників Фонду
Протокол №
від «___ »_ /У^Л-7 : ,200 р.

іґ'/*

Державний реєстр

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
„РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ”

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації
Комер за;шсу/ / ^ У / ?
Державнийреєстратор

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО
^

Дата реєстрації

12 ЧЕР 201? ■

'5/3 ^омер
,> ^

Державний реєст

•аітпа"
Україну
Державну реестра; .ф г

„О (Мін ДО установчих

,*М‘НУ Рссс1':і ПРОВЕДЕНО..
документ
Дата рссстрациНомер з а п и с у ^

докумеи гів П РОЬЕДЕНО
"

' 1 0

Дата реєстрації
Номер зацису

Запоріжжя,

Державний реєстратор
Пеожавниіі реге

Гр ї і пі

0 1

л ік
А

І 'к р а їН З

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Державна організація „Регіональний фонд підтримки підприємництва в
Запорізькій області” (далі Фонд) створений у відповідності до Закону України
“Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 року №
2063-Ш. Цей статут визначає порядок утворення, функціонування та припинення
діяльності Фонду.
1.2. Фонд здійснює свою діяльність за рахунок об’єднання фінансових,
матеріальних, нематеріальних та інших ресурсів Засновників, спрямованих на
підтримку та розвиток підприємництва.
1.3. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, законами України,
постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами
та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Статутом та спирається на
документи,
рішення,
розпорядження
Українського
фонду
підтримки
підприємництва, Запорізької обласної державної адміністрації.
1.4. Засновниками Фонду є:
1.4.1. Запорізька обласна державна адміністрація.
1.4.2. Український фонд підтримки підприємництва.
1.5. Повна назва Фонду:
українською мовою - Державна організація «Регіональний фонд підтримки
підприємництва в Запорізькій області»;
російською мовою - Государственная организация «Региональный фонд
поддержки предпринимательства в Запорожской области».
1.6. Місцезнаходження Фонду: 69107 Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект
Леніна, буд.164

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
2.1. Метою діяльності Фонду є:
2.1.1. Реалізація на регіональному рівні державної політики з питань
розвитку та фінансової підтримки підприємництва, ефективне використання його
можливостей в соціально-економічному розвитку регіону.
2.1.2. Об’єднання фінансово-економічного потенціалу Засновників для
розробки і впровадження програм та проектів, спрямованих на всебічний
розвиток та підвищення ефективності підприємницької діяльності.
2.1.3. Розробка та втілення регіональних програм направлених на
зменшення соціальної напруженості за рахунок створення сприятливих умов для
залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених категорій
населення - безробітних, звільнених у запас військовослужбовців, молоді, жінок,
інвалідів та ін., підтримки діючих та створення нових робочих місць.
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2.1.4. Створення умов, що сприяють виконанню державних та регіональних
програм і проектів, спрямованих на розвиток підприємництва в регіоні.
2.1.5. Реалізація обласних науково-освітніх програм з розвитку
підприємництва.

2.2. Для досягнення поставленої мети Фонд здійснює такі види діяльності:
2.2.1. Ініціює і співпрацює з органами державної влади та самоврядування
області в розробці і реалізації соціально-економічних програм, спрямованих на
розвиток підприємництва, зменшення соціальної напруженості в регіоні,
поліпшення виробничого, фінансового і науково-технічного стану регіону та
відтворенню його природних ресурсів.
2.2.2. За передбаченими відповідними програмами напрямками надає
фінансову підтримку суб’єктам підприємницької діяльності через уповноважені
банки, які визначаються Фондом на основі тендеру, у вигляді фінансової
допомоги на зворотній та безповоротній основі, в тому числі кредитів, позик,
позичок, поручительств, часткової сплати відсотків по кредитам, одержаних
суб'єктами підприємницької діяльності в інших фінансово-кредитних установах,
лізингових, страхових платежів.
2.2.3. Для реалізації фінансових, інвестиційних, лізингових та інших
проектів організовує, надає підприємцям допомогу і здійснює фінансово-правову
та техніко-економічну експертизу інвестиційних проектів і програм
регіонального рівня, та приймає рішення і здійснює заходи щодо фінансування
проектів і програм.
2.2.5. Бере участь у реалізації міжнародних програм, що фінансуються
іноземними фондами та компаніями, які здійснюють свою діяльність як на
території України, так і за її межами.
2.2.7. Приймає участь в організації та проведенні як на території Україні,
так і за її межами, виставок, ярмарків, симпозіумів, аукціонів та інших заходів
рекламного характеру з питань розвитку підприємництва.
2.2.8. Сприяє формуванню розвинутої інфраструктури для забезпечення
ефективної підприємницької діяльності в регіоні, в тому числі:
засновує і бере участь у створенні бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів,
консультаційних та інформаційних систем;
організовує та проводить підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації кадрів малого та середнього бізнесу.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ
3.1. Фонд є державною організацією за організаційно-прравовою формою
господарювання з державно-корпоративною формою власності, має самостійний
баланс, майно, рахунки в установах банків, печатку і штампи зі своїм
найменуванням, інші атрибути юридичної особи, може виступати в судах в якості
позивача, відповідача, третьої особи.
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3.2. Фонд є
Засновниками.

неприбутковою

організацією,

не

розподіляє

доходи

між

3.3. Фонд відповідає по своїх зобов’язаннях тим майном і активами, на які у
відповідності до чинного законодавства України може бути накладене стягнення.
3.4. Фонд не відповідає по зобов’язаннях
відповідають по зобов'язаннях Фонду.

Засновників,

Засновники

не

3.5. Фонд має право отримувати, у встановленому чинним законодавством
України порядку, від державних органів України інформацію, документи і
матеріали для виконання статутних завдань.
3.6. Фонд має право використовувати правові, майнові, виробничі та інші
можливості Засновників за їх згодою для вирішення поставлених перед Фондом
завдань.
3.7. Фонд має право самостійно розробляти штатний розклад, системи та розмір
заробітної плати, преміювання, порядок доплат і надбавок до окладів
співробітників Фонду в межах кошторису Фонду, затвердженого Наглядовою
радою.
3.8. Фонд має право укладати у межах своєї компетенції різні угоди, цивільно правові договори (в тому числі виступати заставодателем, поручителем) та
контракти з партнерами як на території України, так і за її межами для виконання
статутних завдань.
3.9. Фонд має право засновувати (та виступати співзасновником) підприємств з
різною формою власності та господарські товариства, фінансові установи і
структури як з правом юридичної особи, так і у вигляді відособлених підрозділів
(філій, представництв, відділень та ін.) без прав юридичної особи, зокрема тих,
діяльність яких направлена на підтримку підприємництва в Україні.

4. ЗАСНОВНИКИ ФОНДУ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Засновники Фонду здійснюють відповідні внески до статутного капіталу
Фонду згідно з цим Статутом.
4.2. Засновники Фонду мають право:
4.2.1. Приймати участь у реалізації статутних завдань Фонду.
4.2.2. Отримувати інформацію про діяльність Фонду.
4.2.3. Призначати аудиторську перевірку діяльності Фонду.
4.2.4. Приймати участь у програмах і проектах, які організовує і проводить
Фонд.
4.2.5. Звертатися з заявами та пропозиціями до любого органу Фонду.
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4.2.6. Вийти зі складу Фонду
4.2.7. Всі інші права Засновників Фонду регламентуються чинним
законодавством України.
4.3. Засновники Фонду зобов’язані:
4.3.1. Дотримуватись положень цього Статуту.
4.3.2. Сприяти Фонду у здійсненні його діяльності.
4.3.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Фонду,
межі якої визначаються Наглядовою радою Фонду, згідно з Положенням “Про
Наглядову раду Фонду”.

5. УЧАСНИКИ ФОНДУ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
5.1. Учасниками Фонду можуть бути: суб'єкти підприємницької діяльності,
юридичні та фізичні особи, які підтримують статутні вимоги і завдання Фонду,
визнають суспільну корисність статутної мети Фонду і приймають участь у
поповненні майна і коштів Фонду.
5.2. Права, обов'язки Учасників, права вступу або виходу (виключення зі складу)
а також інші положення, що регламентують статус Учасників, відповідно до
чинного законодавства, визначаються положенням «Про Учасників Фонду».

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
6.1. Для подальшої діяльності Фонду Сторони створюють Статутний капітал у
розмірі 400 тис. грн. за рахунок внесків:
Запорізька обласна державна адміністрація - внесок 200 тис. грн., що
становить 50 відсотків Статутного капіталу;
Український фонд підтримки підприємництва - внесок у розмірі 200 тис.
грн., що становить 50 відсотків Статутного капіталу.
6.2. Внесення вкладу до Статутного капіталу підтверджується у відношенні
грошових коштів - банківськими документами, у відношенні майна - актами
передачі такого майна на баланс Фонду. Оцінка негрошових внесків в діючій на
Україні валюті здійснюється в порядку, визначеному Засновниками.
6.3. Грошові внески здійснюються Засновниками відповідно до заходів,
передбачених Національною та регіональною програмами сприяння розвитку
малого підприємництва.

7. МАЙНО ФОНДУ
7.1. У власності Фонду можуть знаходитися матеріальні та нематеріальні активи,
рухоме та нерухоме майно, придбані чи передані йому на законних підставах.
Використовуючи по відношенню до них право власності, Фонд користується і
5

розпоряджається майном за своїм уподобанням, приймаючи стосовно нього будь які дії, що не суперечать чинному законодавству України і даному Статуту.
Майно, що належить Фонду, складає основні фонди і обігові кошти,
вартість яких відображається на самостійному балансі Фонду.
7.2. Майно Фонду формується з наступних джерел:
7.2.1. Статутного капіталу, який складає 400 тис. грн.
7.2.2. Внесків його Засновників.
7.2.3. Коштів, які виділяються на нужди Фонду з державного, обласних,
міських та районних бюджетів.
7.2.4. Доходів від власної діяльності.
7.2.5. Добровільних внесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб, у
тому числі іноземних та міжнародних фінансових організацій.
7.2.6. Доходів від депозитних вкладів і цінних паперів, надходжень від
підприємств, організацій, що знаходяться у повній або частковій власності
Фонду.
7.2.7. Благодійних внесків та пожертвувань, в тому числі тих, що мають
цільовий характер (благодійні гранти), наданих фізичними та юридичними
особами у грошовій та натуральній формі.
7.2.8. Інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
7.3. Кошти Фонду використовуються в порядку , визначеному Наглядовою радою
Фонду.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ
8.1. Організаційна структура Фонду:
8.1.1. Збори Засновників
8.1.2. Наглядова рада.
8.1.3. Виконавча дирекція на чолі з генеральним директором Фонду.
8.1.4. Ревізійна комісія.
8.1.5. Інвестиційна рада.
8.2. Збори Засновників.
8.2.1. Приймають рішення про створення та припинення діяльності Фонду.
8.2.2. Затверджують статут та зміни (доповнення) до нього.
8.2.3. Затверджують положення про Наглядову раду та призначають членів
Наглядової ради Фонду.
8.2.4. Вирішують питання, які відносяться до виключної компетенції
Засновників.
8.3. Наглядова рада Фонду.
8.3.1. Наглядова рада діє на колегіальній основі.
8.3.2. До складу Наглядової ради входять представники Засновників Фонду.
Призначення, відкликання, заміна члена Наглядової ради Фонду є виключним
правом Засновників, інтереси якого цей представник представляє.
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8.3.3. Члени Наглядової ради мають при голосуванні кількість голосів
пропорційно внеску до статутного капіталу.
8.3.4.Наглядова рада діє на підставі положення “Про Наглядову раду”, що
затверджується Засновниками.
8.4. Виконавча дирекція Фонду.
8.4.1. Виконавча дирекція є виконавчим органом Фонду і забезпечує
організацію статутної діяльності Фонду та виконання рішень органів Фонду.
8.4.2. Керує роботою виконавчої дирекції генеральний директор Фонду,
який призначається Наглядовою радою за поданням Голови обласної державної
адміністрації. Генеральний директор Фонду звільняється з посади рішенням
Наглядової ради Фонду у відповідності до вимог чинного законодавства про
працю.
8.4.3. Утримання Виконавчої дирекції Фонду здійснюється за рахунок
коштів, визначених в п. 5.2. Статуту, в межах кошторису, затвердженого
Наглядовою радою Фонду.
8.4.4. Генеральний директор Фонду:
8.4.4.1. Організовує роботу Виконавчої дирекції по реалізації статутних
завдань і рішень Наглядової ради Фонду, Інвестиційної ради, Ревізійної комісії і
несе відповідальність за її результати.
8.4.4.2. Забезпечує розробку та реалізацію затверджених планів робіт та
місцевих програм і проектів Фонду.
8.4.4.3. Несе відповідальність за майно та кошти Фонду, результати
фінансово-господарської діяльності Фонду в цілому, стан обліку, своєчасність та
повноту надання звітності у відповідні органи.
8.4.4.4. Представляє інтереси Фонду в державних та інших органах, у
стосунках з підприємствами, організаціями, установами як на території України,
так і за її межами.
8.4.4.5. Розпоряджається майном та коштами Фонду, майном та коштами,
переданими Фонду у оперативне управління, відкриває у банках рахунки, укладає
договори, в тому числі трудові, видає довіреності.
8.4.4.6. Розробляє та затверджує штатний розпис Виконавчої дирекції
Фонду.
8.4.4.7. Встановлює оклади і порядок матеріального заохочення працівників
Виконавчої дирекції Фонду в межах кошторису, затвердженого Наглядовою
радою Фонду.
8.4.4.8. Затверджує положення, інструкції та інші документи, самостійно
видає та затверджує накази і розпорядження, що відносяться до діяльності Фонду.
8.4.4.9. Приймає на роботу та звільняє робітників Фонду.
8.4.4.10. Без доручення діє від імені Фонду, виступає в судах в якості
позивача, відповідача, третьої особи.
8.4.4.11. Вирішує будь-які інші питання стосовно діяльності Фонду, якщо
вони не відносяться до компетенції іншого органу Фонду.
8.4.4.12. Може делегувати відповідним наказом частину своїх функцій та
прав заступникам.
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8.4.4.13.
За результатами проведеної діяльності звітує перед Наглядовою
радою не рідше одного разу на рік.
8.5. Ревізійна комісія Фонду.
8.5.1. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської
діяльності Фонду за дорученням Наглядової ради, її Голови або за власною
ініціативою.
8.5.2. Ревізійна комісія призначається Наглядовою радою Фонду у складі не
менше трьох осіб.
8.5.3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Виконавчої
дирекції Фонду надання будь-яких матеріалів, документів та особистих пояснень.
8.5.4. По результатах перевірки Ревізійна комісія надає звіт Наглядовій
раді.
8.5.5. Повноваження, права і обов'язки Ревізійної комісії визначаються
положенням ,Дро Ревізійну комісію”, яке затверджується Наглядовою радою.
8.6. Інвестиційна рада Фонду.
8.6.1. Інвестиційна рада Фонду створюється для прийняття незалежних
рішень по наданню суб’єктам підприємницької діяльності фінансової підтримки.
8.6.2. Інвестиційна рада складається не менш ніж з 3 членів. Персональний
склад Інвестиційної ради визначається генеральним директором Фонду та
затверджується Наглядовою радою Фонду.
8.6.3. Повноваження Інвестиційної ради визначаються положенням “Про
Інвестиційну раду”, затвердженим Наглядовою радою Фонду.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
9.1. Пропозиції по внесенню змін та доповнень до Статуту мають право вносити
Засновники, члени Наглядової ради, генеральний директор Фонду.
9.2. Зміни та доповнення підлягають затвердженню Засновниками та обов’язковій
державній реєстрації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
10.1. Юридична особа припиняється в результаті передання свого майна, прав та
обов’язків іншим юридичним особам - правонаступникам шляхом реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті або ліквідації.
10.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
здійснюється за рішенням Зборів Засновників Фонду.

перетворення)

Фонду
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10.3. При реорганізації Фонду вся сукупність прав та обов'язків переходить до
його правонаступників.
10.4. Фонд ліквідується:
9.4.1. За рішенням Зборів Засновників.
9.4.2. На підставі рішення суду.
9.4.3. З інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
10.5. Ліквідація Фонду здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною
ініціатором припинення діяльності Фонду.
10.6. Органи, які прийняли рішення про ліквідацію Фонду, визначають порядок і
строки її проведення у відповідності до чинного законодавства.
10.7. При ліквідації Фонду належне йому майно використовується у відповідності
до чинного законодавства України.
10.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за причинені нею збитки
Фонду, Засновникам, а також третім особам, у відповідності до чинного
законодавства України.
(
10.9. Фонд визнається таким, що припинив діяльність, з дня внесення до єдиного
державного реєстру запису про припинення його діяльності.
ПІДПИСИ СТОРІН:
Запорізька обласна державна адміністрація
69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164
р/р 35211001000587
УДК Запорізької облас
МФО 813015
ОКПО 00022504
Представник:

іиємництва
Український фонд
01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11
код 19019491
б/р 352430010000344
в УДК м. Києва
МФО 820019
Представник:
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