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ПРАВОВЕ ПОЛЕ ДЛЯ СОК

Акти міжнародного права та
рекомендації міжнародних організацій
•
•

РЕКОМЕНДАЦІЯ № 193
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
ПРО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВІВ
20 червня 2002 р. N 193

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО КООПЕРАТИВНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ
(прийнята на Генеральній Асамблеї Міжнародного
кооперативного альянсу в 1995 році)

КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕНІ В ДОКУМЕНТАХ МКА
(ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО КООПЕРАТИВНУ
ІДЕНТИЧНІСТЬ, 1995) :

Добровільне та відкрите членство. Кооперативи – добровільні
організації, відкриті для всіх людей, здатних користуватися їхніми
послугами та готових узяти на себе обов’язки членів без
дискримінації за ознакою статі, соціальної, расової, політичної,
релігійної приналежності людей.
Демократичний членський контроль. Кооперативи – це
демократичні організації, контрольовані їхніми членами, які
беруть активну участь у виробленні політики й прийнятті рішень.
Чоловіки й жінки, що працюють як виборні представники,
підзвітні членам кооперативу. У первинних кооперативах у всіх
членів рівні права при голосуванні (один член – один голос), а
кооперативи вищих рівнів також організовані відповідно до
демократичних принципів.

КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ
Економічна участь членів. Члени кооперативу роблять рівні
внески й контролюють кооперативний капітал на основі
демократичних принципів. Принаймні частина цього капіталу
звичайно є загальною власністю кооперативу. Члени кооперативу
звичайно одержують деяку компенсацію на внесені кошти, що є
умовою членства. Члени кооперативу розподіляють залишковий
капітал таку цілі:розвиток кооперативу за рахунок можливого
створення резервів, принаймні частина яких є неподільною;
винагорода членів кооперативу відповідно до їх участі у справах
кооперативу; підтримка інших сфер діяльності, схвалених
членами кооперативу.
Самостійність і незалежність. Кооперативи – це самостійні
організації взаємодопомоги, контрольовані їхніми членами. Якщо
вони укладають угоди з іншими організаціями, у тому числі з
урядами, або залучають капітал із зовнішніх джерел, вони роблять
це на умовах демократичного контролю з боку членів і
підтримують свою кооперативну самостійність.

КООПЕРАТИВНІ ПРИНЦИПИ
Виховання, навчання, інформування. Кооперативи
забезпечують навчання й підготовку своїх членів, виборних
представників, керівників і працівників, щоб ті могли робити
ефективний внесок у розвиток своїх кооперативів. Вони
інформують широку громадськість – особливо молодь і
неформальних лідерів, про характер і користь кооперативів.
Співробітництво між кооперативами. Кооперативи найбільш
ефективно обслуговують своїх членів і зміцнюють
кооперативний рух, працюючи на місцевому, національному,
регіональному й міжнародному рівнях.
Турбота про громаду. Кооперативи працюють задля сталого
розвитку своїх громад, проводячи політику, схвалену їхніми
членами.

Закони України
•



Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік “Про кооперацію в СРСР”.
Конституція України.

Закон України «Про кооперацію» декларує, що законодавство про кооперацію базується на
нормах Конституції України і Цивільного кодексу України, цього Закону, інших нормативноправових актів з питань кооперації.


















Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Податковий кодекс України
Бюджетний кодекс України
Земельний кодекс України
Закон України «Про кооперацію»
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»
Закон України „Про фермерське господарство
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Закон України «Про особисте селянське господарство»
Закон України «Про споживчу кооперацію»
Закон України «Про об’єднання громадян»
Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Цивільний кодекс України: без СОК
•

Стаття 84. Підприємницькі товариства
1. Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з
метою одержання прибутку та наступного його розподілу між
учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише
як господарські товариства (повне товариство, командитне
товариство, товариство з обмеженою або додатковою
відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі
кооперативи.
Стаття 85. Непідприємницькі товариства
1. Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають
на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між
учасниками.
2. Особливості правового статусу окремих видів
непідприємницьких товариств встановлюються законом.

Господарський кодекс України : без СОК
•

Встановлює норми регулювання господарської діяльності
кооперативних підприємств, заснованих на колективній
власності, зокрема - виробничих кооперативів, підприємств
споживчої кооперації.
Не містить спеціальних норм щодо сільськогосподарської

обслуговуючої кооперації, яку не відносить до зазначеного
виду підприємств.

Податковий кодекс України
•

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу
165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника
податку не включаються такі доходи:
165.1.48. кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподарського
кооперативу,
а
також
кошти,
що
повертаються
члену
сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу
внаслідок
надлишково сплаченої ним вартості послуг, наданих кооперативом;

Земельний кодекс України
•

Цим Кодексом регулюються суспільні відносини щодо
володіння, користування і розпорядження землею.
Норми Кодексу є обов’язковими для усіх суб’єктів, в тому
числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Окремі норми щодо СОК відсутні.

Права на земельну ділянку як пайовий внесок до СОК регулюються
Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію».
•

•

Процедура повернення пайового внеску у вигляді земельної ділянки члену
кооперативу
1. У разі виходу, виключення з кооперативу чи ліквідації кооперативу фізична чи юридична
особа, яка внесла свій майновий пай у кооператив у формі земельної ділянки, отримує свій
майновий пай виключно у формі земельної ділянки, тобто в натурі (на місцевості). У разі
ліквідації кооперативу майновий пай у формі земельної ділянки не може бути використаний
для виплати заробітної плати працівникам, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками
та іншими кредиторами.
Стаття 16.

Спеціальне законодавство

• Закони України:
• - Про сільськогосподарську кооперацію
(17 липня 1997 року № 469/97-ВР).
• - Про кооперацію (10 липня 2003 року
№1087-IV).

ЗУ «Про кооперацію»
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Кооперація
Стаття 2. Визначення термінів
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Стаття 9. Державна реєстрація кооперативу
Стаття 10. Член кооперативу
Стаття 11. Вступ до кооперативу
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Стаття 13. Припинення членства в кооперативі
Стаття 14. Асоційоване членство в кооперативі
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Стаття 20. Фонди кооперативу
Стаття 21. Паї членів кооперативу
Стаття 22. Земля кооперативу
Стаття 23. Економічні засади діяльності кооперативів
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Стаття 25. Дохід кооперативу та його розподіл
Стаття 26. Кооперативні виплати та виплати на паї
Стаття 27. Майнова відповідальність кооперативу та його членів
Стаття 28. Реорганізація кооперативу
Стаття 29. Ліквідація кооперативу
Розділ III КООПЕРАТИВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
Стаття 30. Кооперативне об'єднання
Стаття 31. Порядок створення кооперативного об'єднання
Стаття 32. Установчий договір кооперативного об'єднання
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Стаття 35. Соціальна підтримка членів кооперативних організацій та
найманих працівників
Стаття 36. Охорона праці
Розділ V ДЕРЖАВА І КООПЕРАЦІЯ
Стаття 37. Взаємовідносини між державою і кооперативними
організаціями
Стаття 38. Контроль за діяльністю кооперативних організацій
Розділ VI МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Стаття 39. Міжнародні зв'язки кооперативних організацій
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Стаття 41. Прикінцеві положення

•

ЗУ «Про кооперацію»
Відповідно до завдань та характеру діяльності
кооперативи
поділяються
на такі типи:
виробничі, обслуговуючі та споживчі.

За напрямами
діяльності
кооперативи
можуть
бути сільськогосподарськими,
житлово-будівельними,
садово-городніми,
гаражними,
торговельно-закупівельними,
транспортними, освітніми,
туристичними,
медичними тощо.

Закон України “ Про кооперацію
Кооперація - система кооперативних організацій, створених з
метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів.

кооперативна організація - кооператив або кооперативне об'єднання;
кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або
юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для
ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх
економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;

виробничий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання
фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на
засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку;
обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом
об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно
членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх
господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим
особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту
кооперативу;
споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який
утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для
організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської
продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою
задоволення споживчих потреб його членів;

Закон України “ Про кооперацію
пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток
кооперативу, який здійснюється
шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки;
додатковий пай - добровільний грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена)
кооперативу понад пай у пайовому фонді кооперативу;
вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі
вступу до кооперативної організації;
членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом кооперативного
об'єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного об'єднання;
цільовий внесок - грошовий чи інший майновий внесок члена кооперативу, що вноситься понад пай до
спеціального фонду кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу;

пайовий фонд - фонд, що формується з пайових внесків членів кооперативу і є одним із джерел формування
майна кооперативу, розмір якого може змінюватися;
резервний фонд - фонд, що формується за рахунок відрахувань від доходу кооперативу та інших не заборонених
законодавством
надходжень, використовується для покриття шкоди від надзвичайних ситуацій;
неподільний фонд - обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу
кооперативу і не підлягає розподілу між пайовиками;
спеціальний фонд кооперативу - для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу.
Кооперативні виплати - частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року між членами
кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу у порядку, визначеному рішенням
вищого органу управління кооперативу. Ця норма не поширюється на сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи.
Виплати на паї - виплати частини доходу кооперативу на паї члена та асоційованого члена кооперативу.

ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»
В редакції Закону № 5495-VI від 20.11.2012

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні поняття
Стаття 2. Законодавство, що регулює діяльність сільськогосподарських кооперативів
Стаття 3. Типи сільськогосподарських кооперативів
Стаття 4. Статут сільськогосподарського кооперативу
Розділ II СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ОБСЛУГОВУЮЧІ КООПЕРАТИВИ
Стаття 5. Види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Стаття 6. Членство в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі
Стаття 7. Вступні та пайові внески сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
Стаття 8. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
Стаття 9. Особливості господарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
Стаття 10. Кооперативні об’єднання
Стаття 11. Особливості реорганізації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (кооперативного об’єднання)
Розділ III СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВИРОБНИЧІ КООПЕРАТИВИ
Стаття 12. Членство в сільськогосподарському виробничому кооперативі
Стаття 13. Особливості господарської діяльності сільськогосподарського виробничого кооперативу
Стаття 14. Право власності сільськогосподарського виробничого кооперативу
Розділ IV ДЕРЖАВА І КООПЕРАЦІЯ
Стаття 15. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Розділ V ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПАЙ
Стаття 16. Процедура повернення пайового внеску у вигляді земельної ділянки члену кооперативу
Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та фінансові особливості утворення і
діяльності сільськогосподарських кооперативів.

ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»
•

•
•

кооперативні виплати у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі - повернення членам кооперативу
частини попередньо надлишково сплаченої вартості наданих кооперативом послуг відносно їх фактичної вартості, що
розподіляється за результатами фінансового року між його членами;
правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу - нормативний документ, що встановлює вимоги до
провадження господарської та іншої діяльності кооперативу відповідно до законодавства та статуту кооперативу;
сільськогосподарська кооперація - система сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань, утворених з метою
задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативів;

•

сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є
виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єдналися на основі членства для провадження
спільної господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем
продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріальнотехнічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та
інших потреб на засадах самоврядування;

•

сільськогосподарський виробничий кооператив - сільськогосподарський кооператив, який утворюється шляхом
об’єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої
або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку;

•

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом
об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації
обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час
провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів;

•

участь у господарській діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - збут через такий
кооператив сировини, продукції її переробки, закупівля засобів виробництва, користування технологічними
послугами кооперативу в обсязі та порядку, передбачених його статутом та/або правилами внутрішньогосподарської
діяльності.

ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»
2. Інші терміни, що використовуються в цьому Законі, вживаються у значенні,
встановленому в Законі України "Про кооперацію". Термін "виробники
сільськогосподарської
продукції"
використовується
у
значенні,
встановленому Законом України "Про сільськогосподарський перепис".
Стаття 2. Законодавство, що регулює діяльність сільськогосподарських
кооперативів
1. Діяльність
сільськогосподарських
кооперативів
базується
на
нормах
Конституції
України,Цивільного, Господарського, Податкового і Земельного кодексів
України, цього Закону, інших нормативно-правових актів.

2. Загальні принципи, поняття та норми утворення, забезпечення функціонування,
управління та ліквідації сільськогосподарського кооперативу і кооперативних
об’єднань, контроль за їх діяльністю, права та обов’язки їх членів, формування
майна, фондів, цін і тарифів на продукцію та послуги, а також трудові відносини
у таких кооперативах та об’єднаннях регулюються Законом України "Про
кооперацію".

«Підзаконні акти»
•

Статут сільськогосподарського кооперативу розробляється відповідно до
вимог статті 8 Закону України "Про кооперацію".
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 21 травня
2013 року № 315
Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30
жовтня 2013 року № 643
Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 08 січня 2014
року № 1
Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського виробничого
кооперативу

СТАТУТ
КООПЕРАТИВУ

Закон України «Про кооперацію»
Стаття 8. Статут кооперативу
Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність.
Статут кооперативу повинен містити такі відомості:
•
найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
•
мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
•
склад його засновників;
•
умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
•
права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;
•
порядок внесення змін до статуту кооперативу;
•
порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення
зобов'язань
щодо їх сплати;
•
форми участі членів кооперативу в його діяльності;
•
порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок
прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою
більшістю голосів членів
кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
•
порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
•
порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
•
порядок обліку і звітності у кооперативі;
•
порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;
•
порядок скликання загальних зборів; умови і порядок повернення паю.
Статут може містити інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать
законодавству.

Закон України
«Про сільськогосподарську кооперацію»

Стаття 4. Статут сільськогосподарського кооперативу
1. Статут сільськогосподарського кооперативу розробляється відповідно до
вимог статті 8 Закону України "Про кооперацію".
2. Примірні статути сільськогосподарських кооперативів розробляються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики.

Примірний статут СОК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 21 травня 2013 року № 315

1. Загальні положення
2. Мета та види діяльності Кооперативу
3. Юридичний статус та склад засновників Кооперативу
4. Права та обов'язки Кооперативу
5. Порядок набуття та припинення членства в Кооперативі
6. Права і обов'язки членів та асоційованих членів Кооперативу
7. Фонди Кооперативу
8. Вступні внески
9. Пай та пайові внески
10. Право власності на пай в майні Кооперативу
11. Майнова відповідальність
12. Структура органів управління
13. Загальні збори
14. Правління Кооперативу
15. Голова Кооперативу
16. Спостережна рада Кооперативу
17. Ревізійна комісія (ревізор)
18. Формування та розподіл фінансових результатів господарської діяльності Кооперативу
19. Облік та звітність
20. Регулювання трудових відносин
21. Реорганізація та ліквідація Кооперативу
22. Прикінцеві положення

Примірний статут СОК
1. Загальні положення
1.1. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “_______________” (далі - Кооператив) створений його
засновниками на добровільних засадах відповідно до Цивільного кодексу України, законів України “Про кооперацію”, “Про
сільськогосподарську кооперацію” та на підставі рішення установчих зборів (протокол № _________ від ___________).
1.2. Найменування Кооперативу:
повна назва Кооперативу українською мовою ____________________________. скорочена назва Кооперативу українською
мовою ________________________. повна назва Кооперативу англійською мовою ____________________________.
скорочена назва Кооперативу англійською мовою _________________________.
1.3. Місцезнаходження Кооперативу: ________________________________.
Найменування (організаційно-правова форма та назва) пишеться прописом (великими) літерами.

8. Вступні внески
8.1. При вступі до Кооперативу для організаційного забезпечення його діяльності кожна фізична і юридична особа робить
вступний внесок у грошовій формі у розмірі ________ (прописом) гривень.
8.2. Вступний внесок є обов'язковою умовою членства у Кооперативі.
8.3. Вступний внесок зараховується у неподільний фонд і у разі виходу з Кооперативу не повертається.

Правила
внутрішньогосподарської
діяльності
сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу
Чому вони появилися?

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»
Стаття 8. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу
1. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є
нормативним документом кооперативу, що встановлює механізм та способи реалізації положень статуту
кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.
2. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
повинні містити такі відомості:
•
порядок організації надання послуг членам кооперативу відповідно до переліку видів його
діяльності, визначеного статутом;
•
вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів кооперативу перед кооперативом
щодо участі у його господарській діяльності;
•
механізм визначення розміру додаткового паю кожного члена кооперативу та його сплати, загальної
частки пайових внесків асоційованих членів у пайовому фонді кооперативу, розміру та нарахування
кооперативних виплат у розрізі видів діяльності кооперативу;
•
вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин.
Зазначені правила можуть містити й інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення,
що не суперечать вимогам законодавства.
3. Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики.

Наказ Мінагрополітики від 30 жовтня 2013 року № 643
Про затвердження Примірних правил внутрішньогосподарської діяльності
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
Примірні правила
внутрішньогосподарської діяльності
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
Розділ I. Загальні положення
Розділ II. Порядок організації надання послуг членам Кооперативу
Розділ III. Вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів Кооперативу перед Кооперативом щодо участі у його
господарській діяльності
Розділ IV. Порядок формування майна Кооперативу
4.1. Сплата вступних внесків.
Член Кооперативу зобов’язаний сплатити вступний внесок у повному обсязі протягом ___ днів після схвалення правлінням Кооперативу його
кандидатури про прийом в члени Кооперативу.
зобов’язань або у разі їх виключення з Кооперативу, повернення паїв у грошовій формі здійснюється у такому порядку:
1) __ % протягом ____________ місяців з моменту виходу або виключення з Кооперативу;
2) __ % у кінці _________ року з моменту виходу або виключення з Кооперативу.
Розділ V. Ціноутворення та фінансові відносини з членами Кооперативу
5.3. При розробці проекту цін на послуги Кооперативу правління Кооперативу зобов’язане дотримуватись структури ціни, яка передбачає:
1) прямі витрати (сировина, матеріали, оплата праці, інші прямі витрати);
2) накладні витрати – не більше __% від суми прямих витрат;
3) цінову безпеку (прогнозований рівень інфляції та ціновий запас на випадок подорожання вартості матеріалів/послуг інших організацій) – не
більше ___% від суми прямих та накладних витрат;
4) розмір податку за обраною Кооперативом системою оподаткування.
Розділ VI. Прикінцеві положення

ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СОК
Органи влади
Відділ
Мінагрополітики
Національний
рівень
Сектор сільського
розвитку
Мінрегіонбуду

Управління АПР
місцевих державних
адміністрацій
Місцевий
рівень
Центру розвитку
багатофункціональн
их кооперативів у
Черкасах
(комунальне
підприємство)

Кооперативні
організації
Національна спілка
сільськогосподарських кооперативів
України (не веде діяльності)
Національний кооперативний альянс
України (не веде діяльності)

Львівське обласне об’єднання СОК
«Рівноправність» (8 СОК)
Дніпропетровське об’єднання СОК
«Господар» ( 7 СОК)
Кооперативна навчальна ферма сільськогосподарське підприємство
"Молочарське"
Кооперативна академія
Дніпропетровської
сільськогосподарської консультаційної
служби
Об’єднання сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
«Чернігівщина екологічна»

Громадські
ініціативи
ВГО СУСОКУ
ВГО НАСДСУ
Міжнародний
благодійний фонд
«Добробут громад»
Дорадча кооперативна
школа НАСДСУ
Місцеві
сільськогосподарські
дорадчі служби

Заклади науки та освіти

Відділ розвитку підприємництва
і кооперації ННЦ ІАЕ

НУБіПУ: дисципліна "Основи
кооперації" магістерська
програма "Менеджмент
кооперативних формувань".
Дніпропетровський державний
аграрно-економічний
університет:
магістерська програма
"Менеджмент в кооперативах»"

Осередки ВГО
СУСОКУ

Полтавський регіональний центр
досліджень і сприяння розвитку
кооперації при Полтавському
університеті економіки і торгівлі
Центр кооперативної науки
Львівської комерційної академії

Сторожинецьке районне об’єднання
СОК «Господар Підгір’я» Чернівецька область (3 СОК)
Примітка: жовтим кольором виділено організації, які створені чи/і працюють за підтирки проектів міжнародної технічної допомоги.

Тренінг щодо щодо створення та управління сільськогосподарськими кооперативами в рамках
проекту «Інформаційна підтримка впровадження стандартів ЄС щодо безпеки продуктів
харчування в сільськогосподарському секторі»

11-12 січня 2018 року, м. Одеса

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ
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