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Кооперативні принципи - визначені в документах
МКА (Декларація про кооперативну ідентичність,
1995) :
Добровільне та відкрите членство.
Демократичний членський контроль. ... У первинних
кооперативах у всіх членів рівні права при голосуванні (один
член – один голос), а кооперативи вищих рівнів також
організовані відповідно до демократичних принципів.
Економічна участь членів.
Самостійність і незалежність.
Виховання, навчання, інформування.
Співробітництво між кооперативами.
Турбота про громаду.

При створенні СОК перечитайте ще раз

Закони України:
• Про сільськогосподарську кооперацію
(17 липня 1997 року № 469/97-ВР). В
редакції Закону № 5495-VI від 20.11.2012
• Про кооперацію (10 липня 2003 року
№1087-IV).

При створенні СОК перечитайте ще раз
Закон України «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.

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;
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.

При створенні СОК перечитайте ще раз
ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»
•

•

•

•
•

•

•

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.
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".

Мета цієї частини тренінгу

Виявлення «підводних каменів» та
можливостей на початкових етапах
створення сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу

Дифузія інновацій, дифузія кооперації

Дифузія інновацій (Diffusion of innovations) - це теорія, яка
прагне пояснити: як, чому і з якою швидкістю нові ідеї та
технології поширюються через різні культури.
Теорія Евереттом Роджерсом в 1962 році (книга «Дифузія
інновацій»). Автор також розглядає складники й етапи процесу
дифузії інновацій, роль агентів змін та критичної маси,
різноманітні типи, властивості й наслідки інновацій.
Тобто, дифузія - комунікаційний процес, протягом якого нова
ідея чи новий продукт приймається ринком.
Е.Роджерс виявив, що більша частина графіків прийняття
інновацій членами суспільства нагадує стандартну
дзвоноподібну криву (нормальний розподіл), розділену на 5
частин.

ДИФУЗІЙНА МОДЕЛЬ РОДЖЕРСА
1. Новатори - 2,5% - ризиковані і освічені, активні в пошуку джерел інформації, здатні розуміти і
застосовувати комплексні технічні знання, не бояться провалів
2. Ранні послідовники - 13,5% - поважні соціальні лідери, відомі, освічені, прагнуть використовувати нові
технології, щоб запровадити новинку в суспільство, ризиковані, нечутливі до ціни
3. Рання більшість - 34% - обачні і мають багато неформальних контактів. Девізи «Не бути першим у
чомусь новому!», «Коли прийшов час рухатися, давайте рухатися всі разом!»
4. Пізня більшість - 34% - скептичні, традиційні, передбачливі і зазвичай низького соціального статусу,
дуже чутливі до ціни, приймають інновації під тиском більшості
5. Відстаючі - 16% - традиційні, дуже підозрілі до інновацій, не є лідерами, мають вузьконаправлені
погляди, більшість майже ізольовано від зовнішнього середовища

Як врахувати теорію дифузії іновації при створенні СОК, якщо
тільки 03,% сільського населення є членами кооперативів?

Закон України

«Про кооперацію» про створення кооперативу»
Стаття 7. Порядок створення кооперативу
Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.
Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а
також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через
своїх представників.
Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.
Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів.
У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи - прізвище,
ім'я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб
без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані документа, який його замінює); для
юридичної особи - прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи,
документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим
підписом, а про юридичну особу - підписом її уповноваженого представника.
Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.
При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який
затверджується загальними зборами.

Закон України «Про сільськогосподарську

кооперацію» про створення кооперативу»

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 нормативноправових 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".

Практичні кроки зі
створення СОК:
від ідеї до установчих зборів

Перед тим, як вирішити створювати кооператив треба
Вчитися кооперації

РІВЕНЬ КООПЕРАТИВНОЇ ПОІНФОРМОВАНОСТІ, %

Важливо завжди пам’ятати:

СОК – це економічна організація.
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію»
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;

СОК – результат не тільки економічних потреб,
а й довіри та комунікації: організатори
кооперативу це люди, яким довіряють і які можуть
переконувати інших.

Етапи
створення
СОК

Кооперативна ідея та її носії
Традиційно в Україні провідникаим
кооперативної ідеї, організаторами
кооперативів була інтелігенція –
науковці, духовенство, літератори,
вчителі,урядники…
Носії ідеї – це скоріше просвітителі і будителі.
аніж керівники кооперативів.

Ініціативна група

Створення ініціативної групи
• Виявлення лідерів у селі – формальних і неформальних.
• Заохочення лідерів до кооперації.
• Формалізація ініціативної групи (меморандум, договір,
протокол про наміри…)
Ініціативною групою є колектив виробників, об’єднаний ідеєю створення
кооперативу з метою розв’язання спільної для всіх проблеми або проблем в їх
господарській діяльності.

Пам'ятайте:

• Ініціативна група має бути здатної підготувати все
необхідне для проведення установчих зборів.
• Робота ініціативної групи дозволить виявити майбутніх
лідерів кооперативу.
• Робота ініціативної групи може бути тривалою у часі.
• Робота у ініціативній групі ніким не оплачується.

Ініціативна група: завдання
• розробити і прийняти чіткий робочий план по
створенню СОК;
• розподілити завдання між членами ініціативної
групи щодо реалізації плану;
• розробити проект майбутнього СОК:
• розробити проекти статуту СОК, установчого
договору та інших документів (наприклад, бізнесплану СОК, правил внутрішньої господарської
діяльності);
• підготувати і провести установчі збори
майбутнього СОК.

Ініціативна група:
оцінка ситуації в громаді, на ринку,оцінка політичних
ризиків, виявлення реальних потреб
• Оцінка потреб членів ініціативної групи та майбутніх членів
кооперативу.

• Оцінка ринку.
• Оцінка ситуації в громаді: рівень довіри, лідери, традиції, звичаї,
релігія. Приклад успішної діяльності кооперативів, створених
німцями-менонітами в Парагваї.
• Оцінка очікувань та їхня співставність з можливостями.
• Оцінка можливих партнерств, підтримки, в т.ч. з боку держави.
• Оцінка ресурсів громади.

Робота з людьми
Ми переконуємо людей, що
кооперативи:

* Вони є рушіями економічного,

соціального розвитку, та розвитку
навколишнього середовища на
місцевому обласному та національному
рівні.
* У них є вдвічі більше життєвих шансів,
ніж у інших форм підприємства
* Вони є чемпіонами справедливого
розподілу ресурсів та багатств
* Вони передбачають тривалий та
ендогенний розвиток
Чи дає це результат?

Переконуйте людей
«їхньою мовою».
Говоріть правду.

Концепція СОК
Концепція діяльності майбутнього СОК має бути і
професійна і, водночас, зрозуміла її членам.
Тому залучайте до її створення підготовлених фахівців і,
водночас, постійно «звіряйте» її з майбутніми членами
СОК.
Концепція має містити визначальний задум СОК і давати
відповідь на запитання про вигоду, яку отримають його
майбутні члени.

Концепція має базуватися на реальних потребах та
участі громади.

Співпраця з органами влади
*Корисна інформація
*Участь у навчальних заходах
*Правові консультації
*Кошти місцевого бюджету
*Місцеві закупівлі для бюджетних організацій
*Публічне визнання
*Залучення до реалізації міжнародних проектів
*Найголовніше: влада має розуміти ваші проблеми і,

щонайменше, не заважати вам. Адже ви часто робите їхню
роботу.
*Кооперація і владні курйози: корови в оренду, нерозуміння
різниці між виробничим і обслуговуючим кооперативами, не
та «роза вітрів»…

Статут, правила, бізнес-план
* Аналіз статутів: люди не розуміють, про що пишуть.
Користуйтеся примірним статутом, але творчо.
Пам'ятайте про вимоги Закону до статуту.
Пишіть статут так, щоб не треба було часто вносити зміни.

* Примірні Правила внутрішньогосподарської діяльності

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є, але… кожен
кооператив – це особливий випадок. Пам'ятайте, що люди будуть
користуватися правилами щоденно – вони мають бути реальними.

* Не буває двох однакових бізнес-планів.
* Залучайте фахівців відповідно до виду діяльності СОК.

Из опыта ПРИК ПРООН: Общие
собрания
Помогая членам крымских кооперативов,
специалисты ПРИК ПРООН обнаружили, что в
большинство случаев сельхозпроизводители,
желающие объединиться в кооперативы,
очень формально и неэффективно проводили
собрания. Поэтому, одно из направлений
поддержки ПРИК ПРООН для развития
кооперативов в Крыму, была задача научить
руководства
кооперативов
эффективным
собраниям. По сути, общие собрания
являются главным инструментом управления,
который должен профессионально применять
председатель кооператива.
Как показал опыт ПРИК ПРООН, умения
проводить эффективные собрания пришли в
практику
кооперативов
после
десятка
собраний, при условии, что правление
тщательно готовило каждое собрание.
Несмотря
на
то,
что
многие
сельхозпроизводители в Крыму научились
готовить и проводить общие собрания, данная
тема
остается
актуальной
для
всех
кооперативов Украины.

Установчі збори
В проведении эффективного демократического общего собрания
кооператива значительную роль играет ведущий (или
председательствующий).
Главная задача ведущего найти баланс между тем, чтоб собрание
не было формальным (участники готовы каждый раз голосовать
«единогласно», чтоб собрание быстрее закончилось), а другой
стороны не превратилось в «базар», на котором все одновременно
разговаривают , никто никого не слушает
У проведенні ефективних демократичних загальних
зборів кооперативу значна роль грає ведучий
(головуючий).
Головна задача ведучого - знайти баланс між тим,
щоб збори не були формальними (учасники готові
кожен раз голосувати «одноголосно», щоб збори
швидко закінчилися), а, з іншого боку, не
перетворилися в «базар», на якому всі одночасно
спілкуються, ніхто не слухає нікого.

Установчі збори
* Закон України «Прокооперацію»:
* Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.
* Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без

громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть
участь у діяльності кооперативів через своїх представників. Рішення про створення
кооперативу приймається його установчими зборами.

* Рішення установчих

зборів оформляється протоколом, який підписують
головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в
установчих зборах: …Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим
підписом, а про юридичну особу - підписом її уповноваженого представника.

* Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи.
* При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів
кооперативу, який затверджується загальними зборами.

Застереження:

* Уникайте виносити неузгодженості на Установчі збори. Краща відкладіть збори.
* Запросіть на збори правника – зекономите час і гроші на реєстрацію СОК.
* Уважно готуйте протокол зборів.

Державна реєстрація СОК:
формальність чи…
*Добре підготовлені документи Установчих зборів –

запорука успішної реєстрації СОК як юридичної особи.

*Закон України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців».

*Реєстратори не завжди знають особливості СОК.

Наприклад, не можуть зрозуміти, чому нема статутного
фонду. Будьте готові до спілкування.

*Проблеми з отриманням ознаки неприбутковості.

Помилки, яких потрібно уникати на
підготовчому етапі:
* утворення ініціативної групи, де її члени мають занадто різні інтереси і

занадто різний фінансове становище;
* прийняття до ініціативної групи не виробників сільськогосподарської
продукції;
* намагатися вирішити через створення СОК ті проблеми, які стосуються не
групи в цілому, а лише окремих господарств;
* намагатися включити в діяльність СОК відразу виробництво і переробку
продукції;
* прагнути, щоб СОК займався всім відразу;
* ставити дуже обмежені цілі;
* встановлювати вельми низький розмір внесків (що дозволить зібрати
необхідні ресурси і свідчить про досить низькому рівні мотивації членів
ініціативної групи);
* встановлювати нереально високий розмір внесків, які не будуть сплачені;
* вносити майно, непотрібне для діяльності СОК
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