КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1991 р. N 381
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 687 ( 687-95-п ) від 27.08.95 )
Про створення Українського національного фонду підтримки
підприємництва і розвитку конкуренції
З метою забезпечення реалізації державної політики
щодо
підтримки малих підприємств і підприємництва, розвитку конкуренції
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Державного
комітету
України
по
сприянню малим підприємствам і підприємництву про створення при
ньому Українського національного фонду підтримки підприємництва і
розвитку конкуренції (надалі - Фонд).
2. Головними завданнями Фонду є:
фінансова підтримка підприємництва і конкуренції;
подання науково-експертної,
консультаційної
та
правової
допомоги в розвиткові підприємництва, зокрема малого бізнесу, у
виробничій та невиробничій сфері;
участь у реалізації міжнародних договорів у частині розвитку
підприємництва.
3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс і діє
підставі свого статуту та законодавства України.
Фонд здійснює
свою
діяльність
на
засадах
господарського
розрахунку,
самофінансування
і
самоокупності.

на

повного
валютної

4. Кошти Фонду (в тому числі валютні) формуються за рахунок
цільових асигнувань Уряду України,
надходжень
від
власної
господарської діяльності, роздержавлення і приватизації державної
власності, добровільних внесків підприємств та інших комерційних
організацій (включаючи міжнародні), інших джерел, передбачених
статутом Фонду.
5. Виділити Українському
національному
підприємництва і розвитку конкуренції 150 млн.
статутного фонду згідно з додатком.
за

фонду
підтримки
крб. для утворення

Міністерству фінансів України профінансувати вказані витрати
рахунок республіканського позабюджетного фонду стабілізації

економіки.
6. Установити, що статут Фонду затверджується
Державним
комітетом
України
по
сприянню
малим
підприємствам
і
підприємництву, а структура, чисельність і кошторис витрат на
утримання його апарату - правлінням Фонду.
7. Міністерству
фінансів України при підготовці проекту
республіканського бюджету на 1992 та наступні роки передбачати
звільнення Фонду від сплати податків на доходи від некомерційної
діяльності та при наданні ним пільгових кредитів і допомоги малим
та інноваційним підприємствам.
8. Рекомендувати
Раді
Міністрів
Кримської
АРСР,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам
сприяти створенню та діяльності регіональних фондів підтримки
підприємництва і розвитку конкуренції.
9. Міністерству економіки України виділити для забезпечення
діяльності Фонду обладнання, транспорт і засоби зв'язку й подавати
допомогу у забезпеченні необхідними
матеріальними
ресурсами
виробництва нової продукції, що фінансується Фондом.
10. Державному комітетові України по зв'язку забезпечити Фонд
за його заявкою сучасними засобами зв'язку, телефонним міжміським
і міжнародним зв'язком.
11. Київському міськвиконкому вирішити питання про виділення
Фондові приміщення з числа вивільнюваних загальною площею 700 кв.
метрів.
Перший
віце-прем'єр-міністр України

К.МАСИК

Державний секретар
Кабінету Міністрів України

В.ПЄХОТА

Інд. 25
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1991 р. N 381
ГРАФІК
перерахування коштів Українському національному фонду
підтримки підприємництва і розвитку конкуренції
Сума коштів,
млн. крб.
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Державний секретар
Кабінету Міністрів України
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