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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Український фонд підтримки підприємництва (далі - Фонд)
створено шляхом реорганізації (перетворення) Українського національного
фонду підтримки підприємництва і розвитку конкуренції відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України «Про Український фонд підтримки
підприємництва» від 27 серпня 1995 р. № 687 зі змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 610.
1.2. Фонд є правонаступником Українського національного фонду
підтримки підприємництва і розвитку конкуренції.
1.3. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України,
Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими
актами Держпідприємництва України, цим Статутом.
1.4. Фонд організовує свою роботу у взаємодії з органами державної
влади і місцевого самоврядування в Україні, з банківськими і небанківськими
фінансово-кредитними
установами,
державними
і
недержавними
підприємствами, установами і організаціями, в тому числі міжнародними, з
іншими юридичними і фізичними особами.
1.5. Назва Фонду:
українською мовою – “Український фонд підтримки підприємництва”;
англійською мовою – “Ukrainian Foundation for Entrepreneurship
Supporting”.
1.6. Місцезнаходження Фонду: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
2. МЕТА , ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
2.1. Фонд утворений з метою сприяння розвитку і підтримки
підприємництва, створення економічних і організаційно-правових умов для
його становлення в Україні, реалізації заходів програм сприяння розвитку
підприємництва в Україні.
2.2. Основними завданнями Фонду згідно із Законом України «Про
розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва»,
постановою Кабінету Міністрів України «Про Український фонд підтримки
підприємництва» є здійснення на загальнодержавному рівні фінансового
забезпечення реалізації державної політики в сфері підтримки
підприємництва шляхом залучення й ефективного використання фінансових
ресурсів на поворотній і безповоротній основі; фінансування цільових
програм та проектів; участь в утворені організацій, що мають за мету
надання підтримки підприємництву; співробітництво з міжнародними,
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іноземними та українськими фінансовими організаціями у питаннях розвитку
підприємництва; участь у реалізації міжнародних договорів у частині
фінансового забезпечення розвитку підприємництва в Україні.
2.3. Для вирішення своїх завдань Фонд здійснює такі види
діяльності:
2.3.1 надання фінансово-кредитної підтримки на умовах кредиту (платність,
строковість, поворотність, забезпеченість, цільове використання) через
уповноважені банки відповідно до чинного законодавства України;
2.3.2 надання безпроцентної позики на поворотній основі;
2.3.3 часткова компенсація відсоткової ставки за отриманими суб’єктами
підприємницької діяльності кредитами в банках та інших фінансовокредитних
установах
на
платній/безоплатній,
поворотній/
безповоротній основі;
2.3.4 надання поруки комерційним банкам та небанківським фінансовокредитним установам для одержання кредитів суб’єктами
підприємницької діяльності;
2.3.5 впровадження сучасних кредитно-інвестиційних механізмів підтримки
та розвитку підприємництва;
2.3.6 організація процесу підвищення рівня бізнес-освіти суб’єктів
підприємницької діяльності, в тому числі проведення семінарів,
консультацій, із залученням кваліфікованих викладачів, які мають
наукові ступені та вчені звання, значний науково-практичний досвід,
публікації та (або) беруть участь у розробці проектів за профілем
дисциплін, які вони викладають, спеціалістів-практиків, а також
іноземних спеціалістів;
2.3.7 розробка та застосування сучасних методичних і технічних засобів та
прогресивних вітчизняних і іноземних методик викладання;
2.3.8 розробка та застосування необхідного набору навчально-методичних
матеріалів, використання яких передбачено складовими програми
бізнес-освіти;
2.3.9 організація заходів по підготовці, перепідготовці, підвищенню
кваліфікації кадрів для малого та середнього підприємництва;
2.3.10 організація та проведення досліджень з питань підтримки
підприємництва, відповідних науково-практичних конференцій,
виставок, ярмарок тощо;
2.3.11 дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки: в
тому числі, вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та
потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових
видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів; вивчення
суспільної думки щодо економічних та суспільних питань, а також
статистичний аналіз результатів;
2.3.12 консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги
суб’єктам
підприємницької
діяльності
з
питань
ведення
підприємницької діяльності, планування, управління тощо.
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3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ
3.1. Фонд є юридичною особою публічного права відповідно до чинного
законодавства України, має самостійний баланс, рахунки в банках, круглу
печатку із своїм найменуванням, необхідні штампи, бланки та інші реквізити.
Фонд може від свого імені передавати іншим особам майнові права, бути
позивачем і відповідачем в судах загальної чи спеціальної юрисдикції,
третейських судах.
3.2. Фонд є державною неприбутковою організацією.
3.3. Фонд несе відповідальність по своїх зобов‘язаннях майном, що йому
належить і на яке згідно з законодавством України може бути накладено
стягнення.
3.4. Фонд має право:
3.4.1 набувати право власності на рухоме та нерухоме майно, брати в
користування необхідні для своєї діяльності будівлі, споруди;
3.4.2 придбавати цінні папери, в тому числі векселі, відповідно до чинного
законодавства України;
3.4.3 вступати у цивільно-правові відносини згідно з чинним
законодавством, укладати угоди та інші юридичні акти з установами,
підприємствами, організаціями з питань комісії, підряду, перевезення,
страхування, купівлі-продажу, займу, позики, зберігання, спільної
діяльності та інших, а також проводити аукціони, виставки
комерційного та іншого характеру тощо;
3.4.4 виступати засновником і співзасновником суб’єктів господарювання та
їх об’єднань, створювати фонди підтримки підприємництва, центри
підтримки підприємництва, організації, які надають інформаційні,
консультаційні, експертні, навчальні, посередницькі та інші послуги
суб’єктам підприємницької діяльності на платній/безоплатній основі;
3.4.5 брати участь у створенні та діяльності міжнародних і вітчизняних
організацій, об’єднань фондів підтримки підприємництва, інших
юридичних осіб з метою координації діяльності, поєднання
матеріальних і нематеріальних ресурсів для вирішення завдань з
підтримки підприємництва на загальнодержавному, міжрегіональному,
регіональному, галузевому рівні;
3.4.6 брати участь в реалізації міжнародних програм і проектів;
3.4.7 інші права згідно чинного законодавства України.
3.5. Фонд може утворювати філії, представництва, відділення та інші
відокремлені підрозділи в Україні і за її межами. Створення і діяльність
таких структурних підрозділів регламентується Положеннями про них.
3.6. Фонд має право бути співзасновником регіональних та місцевих
фондів підтримки підприємництва в Україні.
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3.7. Фонд має право самостійно розробляти і затверджувати системи
оплати праці і розміри заробітної плати, преміювання, порядок встановлення
доплат і надбавок до посадових окладів працівників Фонду, здійснювати інші
види заохочення працівників (в тому числі надавати позику, впроваджувати
лікувально-оздоровчі заходи, санаторно-курортне лікування) в межах
кошторису, затвердженого Наглядовою радою Фонду.
4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ
4.1. Органами управління фонду є Наглядова рада та Виконавчий
орган.
4.2. З метою забезпечення координації та контролю за діяльністю
Фонду створюється Наглядова рада, яка
діє на колегіальній основі
відповідно до Положення про Наглядову раду Фонду.
4.3. Головою Наглядової ради є Голова Державної служби України з
питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.
4.4. Члени Наглядової ради не можуть працювати у Виконавчому
органі, а посадові особи Виконавчого органу не можуть входити до складу
членів Наглядової ради.
4.5. Кількісний склад, повноваження, порядок утворення, організація,
порядок роботи тощо Наглядової ради визначається Положенням про
Наглядову раду, яке затверджується наказом Голови Державної служби
України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.
4.6. Виконавчий орган Фонду складається з Голови Фонду та його
заступників.
4.7. Очолює Виконавчий орган Голова Фонду.
4.8. Голову Фонду призначає та звільняє з посади Голова Державної
служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
відповідно до вимог законодавства про працю.
4.9.
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4

Голова Фонду:

організовує роботу Фонду з вирішення статутних завдань;
забезпечує виконання рішень Наглядової ради;
готує проекти планів робіт і програм Фонду, забезпечує їх виконання;
надає пропозиції Наглядовій раді щодо методів та форм фінансової
підтримки суб’єктів підприємницької діяльності;
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4.9.5 розпоряджається (за згодою Наглядової ради Фонду) коштами Фонду,
відкриває рахунки в банківських установах, укладає договори, видає
доручення;
4.9.6 розпоряджається майном Фонду (за виключенням нерухомого майна,
розпорядження яким здійснюється після отримання згоди Наглядової
ради Фонду);
4.9.7 несе відповідальність за використання майна та коштів Фонду;
4.9.8 затверджує штатний розпис Фонду і положення про його структурні
підрозділи;
4.9.9 приймає на роботу і звільняє працівників Виконавчого органу;
4.9.10 без доручення діє від імені Фонду, виступає у судах загальної чи
спеціальної юрисдикції, третейських судах;
4.9.11 виконує інші функції з питань діяльності Фонду.
4.9. Голова Фонду щорічно подає Наглядовій раді письмовий звіт про
діяльність Фонду.
5. МАЙНО ФОНДУ ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛА
5.1. Майно Фонду складається з основних фондів та оборотних коштів,
а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному
балансі Фонду.
5.2. Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва» від 22.03.2012 р. № 4618-VI
кошти Фонду формуються за рахунок бюджетних коштів, добровільних
внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних.
5.3. Порядок використання коштів для фінансової
державної
підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва визначається
Кабінетом Міністрів України.
5.4. Кошти, отримані Фондом від статутної діяльності, залишаються в
розпорядженні Фонду і використовуються в межах кошторису,
затвердженого Наглядовою радою на підтримку та розвиток підприємництва
в Україні, утримання Фонду тощо, в порядку, затвердженому Державною
службою України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва.
5.5. Утримання Виконавчого органу Фонду здійснюється за рахунок
коштів, визначених у п. 5.2 Статуту, в межах затвердженого кошторису.
6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
6.1. Фонд як юридична особа здійснює фінансову, господарську та
іншу діяльність в межах, визначених Статутом,
розпоряджається
одержаними грошовими надходженнями для реалізації статутних завдань.
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6.2. Відносини Фонду з юридичними і фізичними особами в усіх
сферах його діяльності здійснюються на договірній основі.
6.3. Фонд несе відповідальність за невиконання вимог чинного
законодавства та невиконання своїх зобов‘язань.
6.4. Фонд веде бухгалтерський облік і подає звітність у встановленому
законодавством України порядку.
6.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності Фонду здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
7.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Фонду та їх затвердження
відбувається в тому ж порядку, що і затвердження Статуту, і підлягає
реєстрації в установленому законом порядку.
8. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
8.1. Припинення Фонду відбувається шляхом його реорганізації
(злиття, приєднання, розділу, виділення, перетворення) або ліквідації за
рішенням Кабінету Міністрів України або рішенням суду.
8.2. Ліквідація Фонду здійснюється ліквідаційною комісією відповідно
до чинного законодавства України.
8.3. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління Фондом.
8.4. У разі ліквідації Фонду його активи передаються одній або кільком
неприбутковим організаціям, що мають на меті підтримку розвитку
підприємництва або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не
передбачено чинним законодавством.

7

