
Практичне заняття № 2  

 

 Тема: Діловодство в практиці юридичної служби міністерства, іншого органу виконавчої 

влади 

Тема практичного заняття: Складання проекту управлінського нормативного акта 

міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, розпорядження Правління 

Укоопспілки.  

Мета заняття: сформувати навички у складанні проекту управлінського нормативного акта 

міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, розпорядження Правління 

Укоопспілки.  

Студенти повинні:  

знати: поняття "юридична служба виконавчого органу влади", основні стадії створення та 

проходження нормативних документів в органах державної влади; вміти: складати проект основних 

нормативних документів Укоопспілки. Правила охорони праці: Інструкція з охорони праці.  

Забезпечення заняття:  

1. Практикум з кадрового діловодства.  В. О. Рожнов К, 2019.  

2. Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, 

державного підприємства, установи та організації від 26 листопада 2008 р. № 1040   

 

Хід заняття  

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних питань: 

 Що таке нормативно-правовий акт?  

 Які ви знаєте види нормативно-правових актів?  

 Що враховується при розробці нормативно-правового акта?  

 Які документи видають міністерства?  

3. Вирішення практичних ситуацій. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ  

Завдання 1. Зобразіть схематично стадії складання проекту управлінського нормативного акта. 

(доповнити таблицю)  

  
 

Методичні рекомендації до завдання 1 

Складання  проекту починається з визначення кола питань, які слід вирішити у новому акті.  До нього включаються  

нормативні приписи, які   відносяться   до   одного   чи   декількох  питань, безпосередньо пов'язаних  між  собою  змістом.   

Необхідно   також визначити форму акта (наказ, інструкція, тощо). 



Посадова особа,  яка очолює розробку проекту,  за участю відповідних  спеціалістів  готує  пропозиції  про порядок 

розробки проекту, складає план роботи по його підготовці. 

У плані зазначаються строки виконання передбачених заходів та особи, відповідальні за їх виконання. Затверджений  

план надсилається  всім  міністерствам,  іншим  органам,  зазначеним  в дорученні про підготовку проекту. 

Слід виявити  всі  нормативні  акти  та   окремі   нормативні приписи, що   стосуються   теми   проекту,  уточнити,  які  

з  них зберігають своє значення, встановити прогалини, протиріччя та інші недоліки чинних відомчих нормативних актів, 

визначити проблеми, що можуть виникнути на практиці у зв'язку з прийняттям  нового  акта, та врахувати їх при підготовці 

проекту. 

У проекті чітко визначається коло організацій та осіб, на які будуть поширюватися нормативні приписи акта. Структура  

проекту   повинна   забезпечити   послідовний розвиток  теми правового регулювання,  а також правильне розуміння та 

застосування майбутнього нормативного акта. 

Проект повинен мати відповідну його змісту коротку назву. Текст проекту викладається державною мовою, 

однозначною, чіткою та зрозумілою термінологією.  Коли якийсь термін має  різні значення, то  з  тексту  повинно  бути  

зрозуміло,  в  якому з них застосовується він у даному акті. 

Підготовлений  проект  слід  узгодити   з   відповідними структурними підрозділами та організаціями органу, який 

видає акт, а у  необхідних  випадках  із  заінтересованими  органами.  Проект вважається узгодженим при наявності віз. 

 

Завдання 2. Дайте відповіді на питання та запишіть у зошит (розділ 1 Рекомендації з питань 

підготовки, подання на державну реєстрацію, юридичного обліку та зберігання нормативних актів 

міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та 

контролю, схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 17.06.93 № 13):  

1. Які фактори враховуються при розробці нормативного акта?  

2. На основі чого розробляються проекти нормативного акта?  

3. 3. Для чого встановлюється доцільність видання нормативного акта?  

  

Завдання 3. На основі таблиці охарактеризуйте дії органів державної влади при складанні 

проекту нормативно-правового акта. (розділ 3 Рекомендацій з питань підготовки, подання на державну 

реєстрацію, юридичного обліку та зберігання нормативних актів міністерств, інших органів державної 

виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, схвалені постановою колегії 

Міністерства юстиції України від 17.06.93 № 13) 

№  Дія  Характеристика  

1  Визначення кола питань    

2  План роботи з підготовки проекту    

3  Внесення уточнення    

4  Структура проекту    

5  Узгодження проекту    

 

 Завдання 4. Ознайомтесь з Постановою Правління УКООПСПІЛКИ про питання 

кооперативної освіти, визначте: 

 основні реквізити, які притаманні даному виду управлінських документів та особливості  їх 

розміщення на бланку документа: 

 правила оформлення документу. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЗАВДАНЬ 1-3  

Використовуючи Рекомендації з питань підготовки, подання на державну реєстрацію, 

юридичного обліку та зберігання нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої 

влади, органів господарського управління та контролю, схвалені постановою колегії Міністерства 

юстиції України від 17.06.93 № 13, визначити стадії складання проекту нормативно-правового акта та 

охарактеризувати вказані дії.  



Завдання 4 потрібно розв’язати відповідно до НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ 

«Державна уніфікована система документації» УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДСТУ 4163-2003 згадайте вимоги до оформлювання документів та 

правила їх оформлення  

 

Домашнє завдання:  

Охарактеризуйте особливості складання розпорядження правління Укоопспілки.  

(див. Додаток 2.)  

  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Для виконання даного завдання необхідно використовувати Постанову Правління Центральної 

спілки споживчих товариств України "Про нормативні та інструктивні документи Укоопспілки" від 

08.11.02 № 355.(Додаток 2)  

  

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ перед початком виконання практичної роботи слід ознайомитись із 

методичними рекомендаціями до виконання та ЗАГАЛЬНИМ ПОЛОЖЕННЯМ про юридичну 

службу міністерства від 26 листопада 2008 р. № 1040, яке можна знайти на сайті 

https://zakon.rada.gov.ua/ . Практична робота виконується у робочому зошиті.  

  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №2  

Основні завдання юридичної служби в здійсненні діловодства та документообігу в 

міністерстві та  інших  органах виконавчої влади. Організація правової роботи.  

Відповідно до «Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу 

виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» - у міністерстві, іншому 

центральному органі державної виконавчої влади, на державному підприємстві, в установі, залежно 

від обсягу, характеру та складності правової роботи є, як правило, в формі самостійного структурного 

підрозділу - юридичне управління (відділ, сектор, бюро, група тощо) або юридична служба).  

Надання правової допомоги підприємству здійснюється на підставі договору, укладеного з 

юридичною чи фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, який має спеціальний дозвіл 

(ліцензію) на здійснення юридичної практики, або з адвокатом, адвокатським бюро, фірмою, конторою 

чи іншим адвокатським об'єднанням.  

Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне 

застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших 

нормативних документів міністерством, підприємством, а також їх керівниками та працівниками під 

час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.  

Юридична служба міністерства підпорядковується безпосередньо керівнику міністерства або за 

його рішенням одному із заступників, а підприємства - безпосередньо керівнику підприємства.  

Порядок взаємодії юридичної служби з іншими структурними підрозділами міністерства 

(підприємства) визначається керівником міністерства (підприємства).  

На посаду керівника, його заступника, головного юрисконсульта юридичної служби міністерства 

(підприємства) призначаються особи з вищою юридичною освітою і стажем роботи за спеціальністю 

не менш як три роки, а провідного і відповідної категорії юрисконсультів, що входять до складу 

юридичної служби, - особи, які мають вищу юридичну освіту або навчаються на останніх курсах 

вищих юридичних навчальних закладів.  

Міністерство (підприємство) зобов'язане створювати умови для нормальної роботи і підвищення 

кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним 

зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, 

законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та 

літературою з правових питань.  



Юридична служба міністерства:  

 організує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній 

галузі, захисті законних інтересів міністерства;  

 забезпечує правильне застосування законодавства у міністерстві та на підприємствах галузі, 

інформує керівника про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням 

законодавства;  

 разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику застосування 

законодавства в галузі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва 

міністерства для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту акта законодавства та 

внесення його в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;  

 перевіряє відповідність законодавству проектів наказів та інших нормативних актів, що 

подаються на підпис керівництва, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних 

підрозділів або осіб, що їх заміщують.  

У разі невідповідності проекту наказу чи іншого нормативного акта законодавству та якщо внесені 

до нього юридичною службою зауваження не враховано, ця служба, не візуючи проект, подає 

письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття 

остаточного рішення керівником міністерства.  

Видання наказу, іншого нормативного акта, а також подання проекту акта законодавства 

відповідному державному органу для вирішення питання щодо його прийняття чи узгодження без 

попереднього розгляду юридичною службою не допускається.  

Підготовка проекту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до 

державного органу, уповноваженого приймати такі акти.  

Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта органу виконавчої 

влади для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною 

службою не допускається.  

Пропозиції юридичної служби щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів 

органу виконавчої влади, а також актів підприємств, що належать до сфери його управління, у 

відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду керівником органу виконавчої влади, 

підприємства.  

У разі неврахування пропозицій юридичної служби або часткового їх врахування служба подає 

керівникові органу виконавчої влади, підприємства письмовий висновок до проекту акта.  

До розробки проекту слід  ретельно  вивчити  доцільність видання нормативного    акта.   Встановити   

наявність   трудових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для його реалізації. Підготовка 

проекту покладається, як правило, на один або декілька структурних підрозділів міністерства, іншого 

органу, який видає акт, з врахуванням їх компетенції.   

До розробки  проекту  визначається   коло   посадових   осіб, відповідальних за його підготовку та 

організації,  які залучаються до цієї роботи, а також строки складання проекту. Проект,  який  

передбачено  затвердити  за узгодженням з іншими міністерствами, органами після його підготовки 

надсилається на офіційне узгодження їх керівництву. При  підготовці  нормативного  акта,  

обов'язкового  для інших міністерств,  органів слід визначити коло міністерств, інших органів, на які 

буде поширюватися дія цього акта та  у  необхідних випадках ступінь їх участі у підготовці проекту.   

Складання  проекту починається з визначення кола питань, які слід вирішити у новому акті.  До 

нього включаються  нормативні приписи, які   відносяться   до   одного   чи   декількох  питань, 

безпосередньо пов'язаних  між  собою  змістом.   Необхідно   також визначити форму акта (наказ, 

інструкція, тощо).  

Посадова особа,  яка очолює розробку проекту,  за участю відповідних  спеціалістів  готує  

пропозиції  про порядок розробки проекту, складає план роботи по його підготовці.  



У плані зазначаються строки виконання передбачених заходів та особи, відповідальні за їх 

виконання. Затверджений  план надсилається  всім  міністерствам,  іншим  органам,  зазначеним  в 

дорученні про підготовку проекту.  

Слід виявити  всі  нормативні  акти  та   окремі   нормативні приписи, що   стосуються   теми   

проекту,  уточнити,  які  з  них зберігають своє значення, встановити прогалини, протиріччя та інші 

недоліки чинних відомчих нормативних актів, визначити проблеми, що можуть виникнути на практиці 

у зв'язку з прийняттям  нового  акта, та врахувати їх при підготовці проекту.  

У проекті чітко визначається коло організацій та осіб, на які будуть поширюватися нормативні 

приписи акта. Структура  проекту   повинна   забезпечити   послідовний розвиток  теми правового 

регулювання,  а також правильне розуміння та застосування майбутнього нормативного акта.  

Проект повинен мати відповідну його змісту коротку назву. Текст проекту викладається державною 

мовою, однозначною, чіткою та зрозумілою термінологією.  Коли якийсь термін має  різні значення, 

то  з  тексту  повинно  бути  зрозуміло,  в  якому з них застосовується він у даному акті.  

Підготовлений  проект  слід  узгодити   з   відповідними структурними підрозділами та 

організаціями органу, який видає акт, а у  необхідних  випадках  із  заінтересованими  органами.   

Проект вважається узгодженим при наявності віз.  

     При візуванні в разі  незгоди  із  змістом  проекту  письмово викладаються зауваження та 

пропозиції по його спірних питаннях.  

Підготовлений проект після  узгодження  із  структурними підрозділами передається  юридичній  

службі,  яка  перевіряє  його відповідність чинному законодавству.  

     У випадку   невідповідності   проекту  чинному  законодавству працівник юридичної  служби  

його  не  візує,  складає   письмовий висновок з  пропозиціями  про законний порядок вирішення 

порушених питань.  

Уточнений  з врахуванням поданих зауважень та пропозицій проект направляється на відгук  

заінтересованим  органам.   

Якщо до проекту були зроблені істотні зауваження,  орган який організує розробку проекту,  

провадить їх розгляд, як правило на нарадах за участю представників  всіх  організацій,  що  подали 

зауваження та пропозиції.  

Після   внесення   до   проекту  необхідних  уточнень  з урахуванням одержаних зауважень він  

надсилається  на  підпис  або візування керівникам органів,  які брали участь у розробці проекту згідно 

з дорученням,  а також керівникам органів, за узгодженням з якими проект (згідно з дорученням) 

повинен бути розроблений.  

     Проект  підписується  керівниками  всіх  органів,  яким доручено його розробку.  Не допускається 

видання нормативного акта керівниками структурних підрозділів центрального апарату.  

    Юридична служба міністерства, іншого органу, який видав акт, визначає  з  врахуванням  цих   

рекомендацій,   чи   підлягає нормативний акт   державній   реєстрації,   та  вносить  керівнику 

пропозиції щодо подання його до реєструючого органу  

При поданні  до  реєструючого  органу  нормативний  акт супроводжується листом,  який  

підписується керівником органу,  що видав акт.  

У   супровідному  листі  обгрунтовуються  підстави  для видання акта.  

Нормативний акт додається до супровідного листа у трьох примірниках: оригінал і дві завірені копії 

(ксерокопії).  

     Якщо оригінал  і  копії  нормативного  акта  виготовлені   за допомогою комп'ютера   (ПЕОМ),   

до  супровідного  листа  доцільно додавати також ідентичний текст цього акта на гнучкому  магнітному 

диску (в   одному   примірнику),   який   після   реєстрації  акта повертається органу, котрий його видав.  

На   зворотній   стороні   останнього   аркуша  першого примірника нормативного акта, що подається 

на державну реєстрацію, повинна бути віза працівника юридичної служби,  з котрим погоджено проект 

нормативного акта,  або на окремому аркуші,  де проставлені візи про  погодження  проекту  з 



структурними підрозділами апарату органу, що видає акт,  або з іншими відповідними органами, з 

якими нормативний акт погоджено.  

     На першій сторінці  примірників  наказів  та  положень, інструкцій, правил тощо,  що додаються 

до наказу керівника органу, який видає акт,  у правому верхньому кутку  слід  залишити  вільне місце 

довжиною  10  см  та  шириною  6  см для напису про державну реєстрацію.  

При тиражуванні  нормативного  акта  обов'язково зберігається напис про державну реєстрацію, а 

при розсиланні та опублікуванні - посилання на дату і номер державної реєстрації.   

Видання наказу , іншого нормативного акта після узгодження з юридичною службою  

Юридична служба органу виконавчої влади, підприємства утворюється як самостійний 

структурний підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи 

(департамент, управління, відділ, сектор). На підприємстві функції юридичної служби може 

виконувати юрисконсульт відповідної категорії  

Для представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою 

особою в яких є органи виконавчої влади, у складі юридичної служби утворюється відповідний 

підрозділ або такі повноваження надаються окремій посадовій особі  

Юридична служба органу виконавчої влади, підприємства у своїй діяльності керується  

Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 

України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими 

нормативноправовими актами.  

З питань організації та проведення правової роботи юридична служба керується актами Мін'юсту.  

Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта органу виконавчої 

влади для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною 

службою не допускається.  

Пропозиції юридичної служби щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів 

органу виконавчої влади, а також актів підприємств, що належать до сфери його управління, у 

відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду керівником органу виконавчої влади, 

підприємства.  

У разі неврахування пропозицій юридичної служби або часткового їх врахування служба подає  

керівникові органу виконавчої влади, підприємства письмовий висновок до проекту акта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

СПІЛКА 

СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 

( У К Р К О О П С П І Л К А )  
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ПРАВЛІННЯ 

П О С Т А Н О В А  

22.01 2021 № 1 

м. Київ 

 

Про питання кооперативної освіти 
 

 

Правління Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) 

ПОСТАНОВЛЯЄ 

1. Встановити, що суб'єктами господарювання у сфері кооперативної освіти системи 

Укркоопспілки є: 

1.1. Кооперативні заклади освіти, засновниками яких є члени Укркоопспілки та/або 

кооперативні об'єднання, які входять до складу членів Укркоопспілки, у тому числі створені такими 

закладами освіти структурні підрозділи (коледжі, філії) (додаток 1). 

1.2. Харківський кооперативний торгово-економічний коледж. 

1.3. Підприємство споживчої кооперації “Навчально-методичний центр “Укоопосвіта’2 

2. Визначити повноваження Укркоопспілки у сфері кооперативної освіти (додаток 2) та 

встановити, що повноваження зазначені у пунктах 1-18 додатку 2 здійснює Правління Укркоопспілки. 

3. Делегувати Підприємству споживчої кооперації “Навчально-методичний центр 

"Укоопосвіта” повноваження, передбачені пунктами 19-28 додатку 2. 

4. Постанову винести на затвердження черговими зборами Ради Укркоопспілки. 

5. Контроль за виконанням постанови покласти на першого заступника голови Правління 

Укркоопспілки Левицького В. П.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Правління І. Л. Гороховський 

О.М. Радуцька 
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Додаток 1 

до постанови Правління Укркоопспілки від 12.01.2021 № 1 

 

 

 

 

 

Перелік закладів кооперативної освіти 

1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі 

2. 
Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

3. 
Філія «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

4. 
Філія «Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

5. Львівський торговельно-економічний університет 

6. Луцький кооперативний коледж Львівського торговельно-економічного університету 

7. Вінницький кооперативний інститут 

8. Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту 

9. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

10. 
Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного торговельно- 

економічного інституту 

11. Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С. В. Литвиненка 

12. Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права 

13. Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж 

14. Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж ім. С. Граната 

15. 
Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М. 

П. Сая 

16. Вищий навчальний заклад «Львівський кооперативний коледж економіки і права» 

17. Полтавський кооперативний коледж 

18. Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж 

19. Сумський коледж економіки і торгівлі 

20. Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж 

21. Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж 

22. Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж 

23. Чернігівський кооперативний коледж 
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Додаток 2 

до постанови Правління Укркоопспілки від 12.01.2021 № 1 

Повноваження Укркоопспілки у сфері кооперативної освіти: 

1. Здійснення державної політики в галузі освіти у закладах освіти споживчої кооперації 

України. 

2. Розроблення концепцій (стратегій) і напрямів розвитку кооперативної освіти. 

3. Участь у робочих групах центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти з розроблення проєктів 

нормативних документів, що регламентують діяльність закладів освіти. 

4. Розроблення та затвердження нормативних актів з питань освіти і науки. 

5. Погодження статутів закладів освіти. 

6. Погодження призначення керівників закладів освіти. 

7. Сприяння проведенню ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм 

підготовки фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів.  

8. Організація та координація діяльності навчально-виробничих комплексів. 

9. Погодження входження закладів фахової передвищої освіти до навчально- виробничих 

комплексів та у структуру закладів вищої освіти за поданням засновника закладу фахової передвищої 

освіти. 

10. Моніторинг правил прийому студентів на навчання до кооперативних закладів освіти, 

узагальнення та висвітлення їх у засобах масової інформації; 

11. Сприяння в отриманні освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

12. Прийняття рішення про призначення іменних стипендій Укркоопспілки. 

13. Проведення атестації педагогічних працівників та керівників закладів фахової передвищої 

освіти. 

14. Створення професійних об’єднань за спеціальностями для розроблення і узгодження 

навчально-методичної літератури. 

15. Прийняття рішення про затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 

присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої та фахової передвищої освіти. 

16. Забезпечення кооперативних закладів освіти нормативно-правовими документами 

центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.  

17. Узагальнення річних звітів кооперативних закладів освіти та підготовка показників їх 

діяльності. 

18. Погодження рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) закладів фахової передвищої освіти. 

19. Моніторинг організації освітнього процесу у кооперативних закладах освіти, вивчення, 

узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду. 

20. Організація розроблення проєктів стандартів фахової передвищої освіти. 

21. Здійснення контрольних функцій за дотриманням вимог щодо якості фахової передвищої 

та повної загальної середньої освіти. 

22. Організація перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково- 

педагогічних працівників закладів освіти. 

23. Організаційно-методичний супровід діяльності професійних об’єднань зі спеціальностей 

з метою розроблення та узгодження навчально-методичної літератури. 

24. Організація забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою закладів 
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фахової передвищої освіти. 

25. Організація замовлення та виготовлення документів про освіту, студентських та 

учнівських квитків, навчальної документації для кооперативних закладів освіти. 

26. Сприяння налагодженню співробітництва кооперативних закладів освіти із зарубіжними 

партнерами, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань. 

27. Організація проведення спільно з кооперативними закладами освіти семінарів, тренінгів, 

вебінарів, майстер-класів, науково-практичних конференцій, конкурсів, оглядів, олімпіад, спартакіад 

тощо. 

28. Здійснення інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладів кооперативної 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2  
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ПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

П О С Т А Н О В А  

08.11.2002  N 355  

  

Про нормативні та інструктивні документи Укоопспілки  

  

     Заслухавши доповідь  першого  заступника   голови   правління Укоопспілки, голови методологічно-

консультативної Ради Укоопспілки з питань економіки,  фінансів,  обліку і контролю І. М. Фільо щодо 

завершення   роботи   над   підготовкою  проектів  нормативних  та інструктивних  документів   

Укоопспілки,   правління   Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Є:  

1. Затвердити:  

1.1. Положення  про  майнові  сертифікати  на  право  на  пай(частку) в майні споживчого товариства,  

підприємства спожив спілки та ведення реєстрів власників майнових сертифікатів (додаток 1).  

1.2. Порядок  проведення  інвентаризації  громадського  майна(основних засобів I групи - будівель і 

споруд)  з  визначенням  їх фізичного зносу (додаток 2).  

1.3. Форму  N ІНВ-1/УКС "Інвентаризаційний опис N ___ будівлі(споруди)" (додаток 3).  

2. Довести нормативні та інструктивні  документи  Укоопспілки до  Кримспоживспілки,  

облспоживспілок,  інших членів Укоопспілки, керівників підприємств (об'єднань) Укоопспілки та 

опублікувати  їх в газеті "Вісті... Діловий випуск".  

3. Правлінню Кримспоживспілки, облспоживспілкам, іншим членам Укоопспілки,  керівникам   

підприємств   (об'єднань)   Укоопспілки забезпечити:  

3.1. Завершення  до  кінця  поточного року роботи з укладання договорів з усіма пайовиками про сплату 

додаткових пайових внесків для  участі  в  Програмі  завершення  розмежування  і  закріплення  

власності у споживчій кооперації України  та  прийняття  заяв  від пайовиків    про    бажання   стати   

співвласниками   підприємств споживспілок.  

3.2. Проведення станом на 30 листопада 2002 р. інвентаризації громадського  майна (основних засобів І 

групи - будівель і споруд) з визначенням їх фізичного зносу.  

3.3. Подання в Укоопспілку до 31 січня 2003 р.  замовлення на виготовлення  майнових  сертифікатів  на  

право  на пай (частку) в майні споживчих товариств і підприємств споживспілок.  

4. Контроль за виконанням постанови  покласти  на  управління Укоопспілки:  бухгалтерського  обліку,  

звітності  і корпоративних прав (Волошин  А.М.),  інвестицій,  техніки   та   охорони   праці (Носов 

О.В.).  

  

 Голова правління                                      С.Г.Бабенко  

                                      

 Додаток 1  

                                      до постанови правління  

                                      Укоопспілки  

                                      08.11.2002  N 355  

ПОЛОЖЕННЯ про майнові сертифікати на право на пай (частку) в майні споживчого 

товариства, підприємства споживспілки та ведення реєстрів власників майнових сертифікатів  

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

      1.1. Це   положення   розроблено   відповідно   до   Програми завершення  розмежування  і  

закріплення  власності  в   споживчій кооперації  України (Укоопспілки) (далі - Програми),  
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затвердженої постановою  XVIII  (позачергового)  з'їзду  споживчої   кооперації від 19.12.2000 р. (із 

змінами і доповненнями).  

     1.2. Положення   встановлює   умови   виготовлення,   порядок зберігання,  видачі,  обліку майнових 

сертифікатів на право на пай (частку)  пайовика  в  майні  споживчого товариства,  підприємства 

споживспілки.  

     1.3. Право на отримання сертифікатів мають громадяни України, які  є членами (пайовиками) 

споживчого товариства і мають право на пай  (частку)  в   майні   споживчого   товариства,   

підприємства споживспілки.  

     Право на   пай   (частку)   в  майні  споживчого  товариства, підприємства споживспілки набувається  

пайовиком  після  виконання им  своїх  зобов'язань щодо сплати пайових внесків в установлених 

розмірах згідно з Програмою.  

     1.4. Право   на   пай    (частку)    може    бути    об'єктом купівлі-продажу, дарування, обмінювання, 

успадкування, застави.  

     1.5. Підставою  для  виписки  майнових сертифікатів є рішення Комісії Укоопспілки з питань 

завершення розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації України.  

2. МАЙНОВИЙ СЕРТИФІКАТ НА ПРАВО НА ПАЙ (ЧАСТКУ) В МАЙНІ  

     2.1. Майновий  сертифікат - іменний документ,  який видається споживчим товариством,  

споживспілкою пайовику та засвідчує  право на  пай  (частку)  в  майні  споживчого  товариства,  

підприємства споживспілки (додаток 1).  

     2.2. Майновий сертифікат без  установленого  строку  обігу  і передбачає  можливість  передачі  

права на зазначений пай (частку) іншим особам.  

     2.3. Бланки "Майновий сертифікат" відносяться  до  документів суворого обліку, що вимагають:  

- обліку їх одержання,  зберігання та використання як бланків суворої звітності;  

- видачі бланків і журналів особі, на яку покладено обов'язки з   реєстрації   виданих   майнових   

сертифікатів  за  видатковою накладною;  

- списання  використаних  бланків  майнових  сертифікатів  за актом.  

2.4. З  дня одержання майнового сертифіката пайовик має право на володіння,  користування і 

розпорядження паєм (часткою) в майні споживчого   товариства,   підприємства  споживспілки  на  

власний розсуд.  

2.5. Бланк   майнового   сертифіката    містить    реквізити, передбачені Програмою.  

2.6. Бланки      майнових     сертифікатів     виготовляються централізовано Укоопспілкою.  

2.7. Для  визначення  тиражу  бланків  майнових  сертифікатів Кримспоживспілка,    облспоживспілки,    

райспоживспілки    (члени Укоопспілки)*,  підприємства (об'єднання)  Укоопспілки  щокварталу 

подають   в  Укоопспілку  замовлення  на  їх  потребу.  Замовлення розміщується в  друкарні  після  

отримання  від  Кримспоживспілки, облспоживспілок,    райспоживспілок,    підприємств    (об'єднань) 

Укоопспілки   попередньої   оплати.  

____________  

     * Далі - райспоживспілки - маються на увазі райспоживспілки - члени Укоопспілки.  

     Реєстри подаються у  надрукованому  вигляді  за  встановленою формою (додаток 2).  

     Виправлення даних в  реєстрах  не  допускається.  Особи,  які склали,  підписали зазначені 

документи, несуть відповідальність за їх достовірність.  

     2.8. Замовлення підтверджуються реєстрами пайовиків споживчих товариств,  співвласників  

підприємств  споживспілок,  які  набули право на отримання майнових сертифікатів,  засвідченими  

підписами голови   комісії  споживчого  товариства,  споживспілки  з  питань завершення  

розмежування  і  закріплення  власності  в   споживчій кооперації   України,   голови  правління  

споживчого  товариства, керівника   підприємства   споживспілки,   головного   бухгалтера, печаткою   
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та   супровідним   зведеним  переліком  реєстрів,  який підписується головою комісії з питань  

завершення  розмежування  і закріплення      власності      Укоопспілки,     Кримспоживспілки, 

облспоживспілок, райспоживспілок.  

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ МАЙНОВИХ СЕРТИФІКАТІВ  

     3.1. Оформлення  та  видача пайовику майнового сертифіката на право на пай (частку) в майні 

споживчого товариства,  підприємства споживспілки  здійснюється  після  остаточного визначення 

пайовика щодо основного,  додаткового і збільшеного паю (частку) та  сплати пайових внесків в 

установлених розмірах згідно з Програмою.  

     3.2. Майновий сертифікат  виписується  відповідальною  особою управління бухгалтерського 

обліку,  звітності і корпоративних прав Укоопспілки українською  мовою  в  одному  примірнику  на  

кожного пайовика,  який  набув  право  на  пай (частку) в майні споживчого товариства, підприємства 

споживспілки.  

     3.3. Втрачений  майновий  сертифікат  не  відновлюється.   За бажанням  пайовика,  який  втратив 

майновий сертифікат,  правління споживчого товариства,  споживспілки видає йому дублікат 

майнового сертифіката  у визначеному цим Положенням порядку видачі оригіналу майнового 

сертифіката.  

     3.4. Дані,  необхідні для заповнення  майнових  сертифікатів, містяться  в  первинних документах 

(реєстрах тощо),  отриманих від споживспілок,  за якими прийняте  рішення  Комісії  Укоопспілки  з 

питань  завершення розмежування і закріплення власності про видачу майнових сертифікатів.  

     3.5. Майнові сертифікати заповнюються у  друкованому  вигляді за всіма реквізитами, крім дати та 

реєстраційного номера, згідно з Книгою реєстрації майнових сертифікатів на право на пай (частку) у 

майні  споживчого  товариства,  підприємства споживспілки та даних про зміни,  які вносяться до 

майнового  сертифіката  у  зв'язку  з передачею права на пай (частку) в майні.  

     3.6. Заповнені  майнові  сертифікати  комплектуються згідно з отриманими  від   споживспілок   

реєстрами   пайовиків   споживчих товариств,  співвласників  підприємств  споживспілок,  які  набули 

право  на  отримання  майнових  сертифікатів.  До  скомплектованих майнових    сертифікатів    

Кримспоживспілці,    облспоживспілкам, райспоживспілкам додається витяг з електронного  Єдиного   

реєстру, який є регістром обліку майнових сертифікатів.  

     3.7. Заповнені  майнові  сертифікати передаються представнику Кримспоживспілки,  

облспоживспілки  під  розписку   за   наявності довіреності на їх отримання.  

     3.8. Кримспоживспілкою,  облспоживспілками, райспоживспілками майнові сертифікати 

передаються представникам споживчих товариств, споживспілок   за   накладною  при  наявності  

довіреності  на  їх отримання  для  видачі  їх  безпосередньо  пайовикам   (власникам) майнових 

сертифікатів.  Видача майнового сертифіката безпосередньо пайовику  (власнику  майнового  

сертифіката)  здійснюється   після проставлення  реєстраційного  номера  згідно  з  Книгою реєстрації 

видачі майнових сертифікатів,  засвідчення його  підписами  голови правління,    головного    

бухгалтера    споживчого    товариства, споживспілки та печаткою.  

     3.9. Майновий  сертифікат  видається  правлінням   споживчого товариства, споживспілки 

безпосередньо пайовику або особі, яка має право на його отримання.  

     Для отримання  майнового   сертифіката   пайовик   пред'являє паспорт,  членський  квиток,  який  

підтверджує належність його до споживчого товариства.  

     Особа, яка  відповідає  за  видачу   майнових   сертифікатів,здійснює такі дії:  

- пересвідчується в особі пайовика на підставі паспорта;  

- упевнюється,  що реквізити в реєстрі пайовиків,  які набули право на отримання майнових 

сертифікатів,  відповідають реквізитам документа;  
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- перевіряє  наявність  підписів голови правління,  головного бухгалтера споживчого товариства, 

споживспілки та печатки;  

- реєструє майновий  сертифікат  в  Книзі  реєстрації  видачі майнових сертифікатів (додаток 3).  

3.10. Опікуни, піклувальники, крім документів, що засвідчують їх особу та особу,  на користь якої 

здійснюється операція з видачі майнового   сертифіката,  подають  документи,  що  посвідчують  їх 

повноваження.  

3.11. У разі переходу права власності на пай (частку) в майні у  порядку  спадкоємства,  сподкоємцем  

подаються  такі документи: паспорт,  майновий сертифікат та документ про право цієї особи  на 

спадщину.  

3.12. Реєстрація  видачі майнових сертифікатів його власникам здійснюється в Книзі реєстрації видачі  

майнових  сертифікатів  на право на пай (частку) у майні споживчого товариства,  споживспілок (далі  

-  Книга),  яка  виготовляється  самостійно   Укоопспілкою,  

Кримспоживспілкою,    облспоживспілками,    райспоживспілками   та споживчими товариствами і є 

регістром постійного зберігання.  

3.13. Книга   повинна   бути   пронумерована,   прошнурована, скріплена  печаткою  і  підписами  голови  

правління  та головного бухгалтера споживчого товариства, споживспілки.  

3.14. Дані в Книзі заповнюються чітко  і  розбірливо,  вільні рядки    прокреслюються.    Виправлення    

помилок    здійснюється  

закресленням помилкового запису (так,  щоб  можна  було  прочитати викреслене)  та  написанням  

зверху правильних даних.  Виправлення повинні  бути  обумовлені  та  підтверджені  підписом  особи,  

яка заповнює Книгу.  

3.15. Записи  в  Книзі здійснюються в момент видачі майнового сертифіката  його  власнику  чорнилом  

темного   кольору,   пастою кулькової  ручки,  що  забезпечило б збереження цих записів і дало 

можливість уникнути порушень та зловживань.  

3.16. За достовірність відображених в  Книзі  записів  несуть відповідальність особи, що їх здійснюють.  

3.17. З   визначеними   правлінням   споживчого   товариства, споживспілки особами, які заповнюють Книги, 

отримують і зберігають майнові сертифікати та Книги,  укладається договір про матеріальну 

відповідальність згідно з діючим законодавством.  

3.18. Порядковий  номер  запису  у  Книзі   є   реєстраційним номером, який проставляється у майновому 

сертифікаті.  

3.19. Видача та отримання майнових сертифікатів засвідчується у Книзі підписами пайовика та 

відповідальної особи.  

3.20. Книга зберігається у сейфах  або  металевих  шафах,  що забезпечують її збереження.  

4. ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  НА ПАЙ (ЧАСТКУ) В МАЙНІ 

ТА РОЗРАХУНКІВ З ПАЙОВИКАМИ  

     4.1. Пайовику, який згідно з поданою заявою відмовляється від права на пай (частку) в майні 

споживчого товариства,  підприємства споживспілки,  на який видано  майновий  сертифікат,  

повертається його  вартість  грошима  або  матеріальними  цінностями у порядку, визначеному  

Програмою.  Майновий  сертифікат  на  право  на   пай (частку)    повертається   споживчому   

товариству,   підприємству споживспілки.  

     4.2. Правління    споживчого     товариства,     підприємства споживспілки  не  пізніше п'ятого числа 

кожного місяця супровідним листом    направляє    в    Кримспоживспілку,     облспоживспілку, 

райспоживспілку  повернуті  майнові  сертифікати  з  відміткою про повернення  пайовику  (власнику  

майнового  сертифіката)  вартості майнового сертифіката з переліком наявних документів.  

     Кримспоживспілка, облспоживспілка не пізніше 15 числа кожного місяця направляє їх в 

Укоопспілку для опрацювання і  долучення  до справи.  
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     4.3. Управлінням    бухгалтерського   обліку,   звітності   і корпоративних прав Укоопспілки 

здійснюються  відповідні  записи  в Єдиному реєстрі.  

     4.4. У   випадках  зміни  власника  майнового  сертифіката  в Укоопспілку подається "Реєстр 

переходу права власності пайовика на пай   (частку)   в   майні   споживчого  товариства,  підприємства 

споживспілки  внаслідок  купівлі,  дарування,  успадкування  тощо" (додаток 4).  

     У разі продажу,  дарування, успадкування паю (частку) в майні кільком   особам,  кожній  з  них  

видається  майновий  сертифікат відповідно до вищезазначеного порядку.  

     4.5. При  продажу  пайовиком  права  на  пай (частку) в майні споживчого товариства,  підприємства 

споживспілки  його  вартість, порядок розрахунків тощо встановлюється продавцем (власником права 

на пай (частку) і покупцем за згодою сторін.  

     Номінальна вартість  права  на  пай  (частку)  в  майні,   що обліковується   на  балансі  споживчого  

товариства,  підприємства споживспілки,  незалежно  від  зміни  його  власника,  порядку   і вартості 

продажу залишається без змін.  

     4.6. Всі   витрати,   пов'язані   з   продажем,   даруванням, успадкуванням права на пай (частку) в 

майні споживчого товариства, підприємства  споживспілки,  несуть за взаємною згодою особи,  які 

підписали договір купівлі-продажу, дарування тощо.  

     4.7. Власник  права  на  пай  (частку)  в  майні   споживчого товариства або в майні підприємства 

споживспілки при його продажу, даруванні тощо у місячний термін після  здійснення  цієї  операції  

подає  споживчому  товариству,  споживспілці  нотаріально завірену копію договору,  а також заяву 

про вихід зі  складу  співвласників підприємства споживспілки.  

5. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ СИСТЕМИ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ 

МАЙНОВИХ СЕРТИФІКАТІВ  

     5.1. Ведення  системи  Єдиного  реєстру  власників   майнових сертифікатів  (далі  -  Реєстр)  

споживчих товариств,  підприємств споживспілок здійснюється Укоопспілкою (далі - 

реєстроутримувач).  

     5.2. Основні функції, які здійснює реєстроутримувач, такі:  

- формування системи Реєстру;  

- ведення облікових журналів, що входять до системи Реєстру;  

- облік  документів,  які  є  підставою  для  формування   та внесення змін до системи Реєстру;  

- облік виданих, погашених та втрачених сертифікатів;  

- облік осіб, зареєстрованих у системі Реєстру;  

- ведення  Єдиного  електронного  реєстру  власників майнових сертифікатів;  

- складання    паперових    реєстрів    власників    майнових сертифікатів на визначену правлінням 

Укоопспілки дату;  

- внесення в систему Реєстру змін у зв'язку з переходом права власності на майнові сертифікати тощо;  

- видача споживспілкам майнових  сертифікатів,  виписаних  на ім'я власників;  

- облік та обробка запитів,  що стосуються інформації системи  

Реєстру, та надання відповідей на них;  

- зберігання документів, які є підставою для внесення змін до Реєстру.   Функції  реєстроутримувача  

реалізуються  за  допомогою системи Реєстру.  

5.3. Система Реєстру власників  майнових  сертифікатів  -  це сукупність  даних,  зафіксованих  на 

паперових носіях та у вигляді записів в електронній  базі  даних,  що  забезпечує  ідентифікацію  

зареєстрованих   в   цій   системі  власників,  а  також  майнових сертифікатів на їх ім'я,  облік всіх  змін  

інформації  щодо  них, одержання  та  надання  інформації  і  складання Реєстру власників майнових 

сертифікатів.  

5.4. Система Реєстру складається:  
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- з єдиного Реєстру власників майнових сертифікатів;      - з особових рахунків (анкет) зареєстрованих 

осіб;  

- з облікових регістрів (журналу обліку отриманих  запитів  у системі    Реєстру,    журналу   виданих,   

погашених,   втрачених сертифікатів);  

- з документів,  які є підставою для формування  та  внесення змін до системи Реєстру;      - зі звітів 

реєстроутримувача щодо ведення системи Реєстру.  

5.5. Система Реєстру повинна вестись таким  чином,  щоб  була забезпечена   можливість   відновлення  

втраченої  інформації  про зареєстрованих осіб,  належних їм майнових сертифікатів,  обставин 

внесення  змін до Реєстру шляхом збереження документів,  які стали підставою для формування 

Реєстру та внесення змін.  

     Всі записи в системі Реєстру ведуться українською мовою.  

5.6. Не допускається реєстрація в системі  Реєстру  обтяження зобов'язаннями майнових сертифікатів.  

5.7. Єдиний реєстр власників майнових  сертифікатів  (додаток 5) це - перелік на певну дату власників 

майнових сертифікатів, які обліковуються на їх особових рахунках,  що  є  складовою  частиною 

системи Реєстру.  

5.8. Реєстр власників майнових сертифікатів повинен містити:  

     1. Інформацію про реєстроутримувача:  

- повна назва;  

- прізвище,  ім'я,  по батькові голови комісії Укоопспілки  з питань завершення розмежування і 

закріплення власності у споживчій кооперації  України,   відповідальної   особи,   яка   здійснювала 

формування Реєстру;  

- місце знаходження реєстроутримувача - м. Київ;      - дата формування Реєстру.  

     2. Інформацію про власника:  

- реєстраційний номер;  

- дата  реєстрації;  

- прізвище, ім'я, по батькові;      - місце проживання;  

- розмір паю (частки).      3. Інформацію про майновий сертифікат:  

- серія;  

- номер.       

4. Інформацію про місце розміщення паю (частки):  

 назва споживчого товариства, підприємств споживспілки;       

 - шифр Кримспоживспілки, облспоживспілки, райспоживспілки.  

5. Підсумкові дані Реєстру.  

6. Підписи   осіб   реєстроутримувача   (на  паперовій  копії Реєстру).  

5.9. У разі виникнення помилок в системі Реєстру на  підставі письмового  розпорядження  комісії 

Укоопспілки з питань завершення розмежування  і  закріплення  власності  в  споживчій   кооперації 

України  вносяться  зміни  в  систему  Реєстру.  

     Якщо в  результаті  помилкового  запису  був виданий майновий сертифікат  з  помилковими  

даними,  то  цей   документ   з   дати виправлення визнається таким,  що втратив чинність,  з відповідним 

відображенням цього факту в  системі  Реєстру  та  з  обов'язковим повідомленням  особи,  на  ім'я якої 

він був оформлений,  про його недійсність та обов'язкову заміну на новий.  

5.10. На  дату  формування  Реєстру  та інші дати,  визначені правлінням Укоопспілки, повинні 

складатись паперові копії Реєстру, до   яких  включається  інформація  про  всіх  власників  майнових 

сертифікатів, тощо.  

5.11. Особовий рахунок (анкета)  зареєстрованої  особи  -  це об'єднана   єдиним   у   системі   Реєстру  

реєстраційним  номером сукупність  даних  про  особу  власника   майнового   сертифіката,  
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майновий сертифікат,  підставу на виділення паю (частки), юридичну особу,  де  розміщений  пай  

(частка)  та   яка   видає   майновий сертифікат, відомості про всі зміни в обігу майнових сертифікатів.  

5.12. Особові   рахунки   власників   майнових   сертифікатів відкриваються при їх реєстрації в системі 

Реєстру.  

5.13. Записи на особових  рахунках  проводяться  на  підставі рішень  Комісії  Укоопспілки  з  питань  

завершення розмежування і закріплення власності в споживчій  кооперації  України,  правління 

Укоопспілки     та     поданих    документів    Кримспоживспілкою, облспоживслілками, 

райспоживспілками.  

     Кожен особовий рахунок  повинен  мати  індивідуальний  номер, який відповідає реєстраційному 

номеру електронного Реєстру.  

5.14. Особовий рахунок власника майнового сертифіката містить такі дані:  

- номер рахунка;  

- дата відкриття рахунка;  

- дата закриття рахунка;  

- прізвище, ім'я, по батькові власника рахунка;  

- місце проживання, адреса;  

- назва  споживспілки,  споживчого  товариства,  які  видають майновий сертифікат;  

- номер   і   дата  рішення  вищого  органу  управління  щодо затвердження паю (частки);  

- розмір паю (частки);  

- дата операції;  

- порядковий номер операції за журналом обліку записів;  

- вид операції (купівля, продаж, дарування тощо);  

- посилання на  документи,  що  є  підставою  для  проведення операції;  

- номер і серія сертифіката;  

- дата оформлення сертифіката;  

- підстава  для видачі сертифіката (первинна видача,  перехід права власності, видача на заміну 

погашеного тощо).  

5.15. Особовий  рахунок  зареєстрованого  власника  майнового сертифіката,  на  якому не 

обліковується майновий сертифікат через зміну власника, закривається. Повторне використання 

номера рахунка після його закриття не допускається.  

     Всі дані  особового  рахунка  та записи на ньому зберігаються протягом усього часу існування цього 

рахунка в системі Реєстру  та протягом  трьох  років  з моменту його закриття в активній частині 

системи або можуть бути виведені до електронного архіву.  

     Після завершення трьох років з моменту закриття рахунка  дані про  нього  можуть  бути  знищені  

з  обов'язковим складанням акта знищення.  

5.16. Облікові   журнали   системи   Реєстру    ведуться    у хронологічному   порядку  в  міру  

виникнення  подій,  які  в  них Реєструються.  Всі журнали системи  Реєстру  повинні  містити  для  

кожного запису поле для занесення до нього інформації, яка пояснює дії реєстроутримувача.  Паперові  

журнали  повинні  бути  прошиті, аркуші  пронумеровані,  кількість  аркушів у журналі засвідчується 

підписом  голови   Комісії   Укоопспілки   з   питань   завершення розмежування   і  закріплення  

власності  в  споживчій  кооперації України та печаткою реєстроутримувача.  

     5.16.1. Журнал  обліку  отриманих  запитів  призначений   для обліку  всіх  отриманих  документів,  

які є підставою для внесення змін до  системи  Реєстру  як  тих,  з  яких  відповідальна  особа виконала 

зміни,  так і тих,  в яких відмовлено, а також документів щодо надання будь-якої інформації.      Журнал 

повинен містити:  

- вхідний номер документа;  
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- дату  отримання;  

- вид  запиту  (події)  (замовлення   на   видачу   майновогосертифіката,   запит   на   отримання  виписки  

з  Реєстру,  пакет документів на Реєстрацію переходу права власності тощо);  

- перелік супровідних документів з визначенням  їх  назви  та реквізитів  (номер та дата отримання);      - 

дані про того, від кого надійшли документи (запит).  

     5.16.2. До журналу обліку записів у Реєстрі вносяться  записи про  первинну виписку майнових 

сертифікатів,  переведення майнових сертифікатів з одного особового рахунка  на  інший,  відкриття  

та закриття особового рахунка,  зміну реквізитів зареєстрованих осіб, а також про Реєстрацію передачі 

(повернення) майнових сертифікатів тощо.  

     Для кожної  операції  в журналі робиться запис,  який містить такий мінімальний набір реквізитів:  

- номер операції в журналі;  

- дата виконання операції;  

- зміст операції;  

- реквізити документів,  що є підставою для внесення змін  до системи Реєстру (або вид документа та 

посилання на запис про нього в іншому журналі);  

- дані про учасників операції (номери особових рахунків);  

- дані  документів,  направлених   учасниками   операції   за результатами її виконання (або вид 

документа).  

     5.16.3. Журнал    обліку    бланків   "Майновий   сертифікат" призначений для обліку виданих,  

втрачених,  погашених та знищених майнових сертифікатів.  

     Облік майнових  сертифікатів  у журналі повинен проводитися у хронологічному порядку у міру 

зростання номера та серії.  

     У журналі  обліку  майнових  сертифікатів  заповнюються  такі дані:  

- номер запису (розміщується у порядку зростання);  

- дата запису (розміщується у порядку зростання);  

- назва споживспілки;  

- підстава  видачі  (первинне отримання,  заміна зіпсованого, зіпсовано реєстроутримувачем, споживчим 

товариством, споживспілкою тощо);  

- примітки.       

5.17. Відповідальна  особа  аналізує  всі вхідні документи на достатність підстав для виконання дій,  

що вимагаються  (наявність всіх  документів,  передбачених  вимогами,  заповнення  необхідних 

реквізитів  та  наявність  необхідної  інформації  в   документах, наявність  підписів,  печаток;  

нотаріального  посвідчення  (де це необхідно) тощо).  

     У разі  недостатності  підстав  направляє  споживспілці,  яка звернулася,  мотивовану відмову у 

письмовому вигляді з зазначенням причин відмови за підписом голови  комісії  Укоопспілки  з  

питань завершення   розмежування   і   закріплення   власності  споживчої кооперації України або 

заступника голови правління Укоопспілки.  

5.18. Всі зміни до системи Реєстру або надання інформації про її  стан здійснюються на підставі 

письмових розпоряджень правління Укоопспілки або рішень Комісії з питань завершення 

розмежування  і закріплення власності в споживчій кооперації України.  

     До розпоряджень  повинні  бути  додані  отримані і попередньо зареєстровані  документи,  визначені  

в  окремих   пунктах   цього Положення,   які   розглядалися   Комісією  і  які  необхідні  для здійснення 

окремих операцій в системі Реєстру.  

     Документи, на підставі яких вносяться зміни до даних  системи Реєстру,   повинні  складатися  у  

письмовій  формі  і  підлягають обов'язковій Реєстрації.  
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5.19. При  веденні  системи  Реєстру  у  вигляді  записів   в електронних   базах   даних   система   

ведення   Реєстру  повинна забезпечувати:  

- ведення Єдиного реєстру у  вигляді  записів  в  електронних базах даних відповідно до вимог цього 

Положення;      - відкриття,  ведення та закриття особових рахунків власників майнових  сертифікатів  

(особові  рахунки  повинні  включати   всі реквізити, вказані в цьому Положенні);  

- порівняння     кількості    майнових    сертифікатів,    що обліковуються в Реєстрі, з однієї сторони, та 

на особових рахунках власників, з другої сторони;  

- підготовку  на  підставі  записів в електронних базах даних паперової копії Реєстру друкуванням на 

принтері;  

- перегляд на екрані монітора інформації, що міститься в базі даних;  

- роздрукування  журналів системи Реєстру у повному обсязі та витягів з них у вигляді окремих записів 

(якщо програмний  комплекс включає ведення журналів в електронному вигляді);  

- наявність паролів при роботі з програмою;  

- копії електронних масивів (файлів);  

- доступ  до комп'ютерної техніки тільки уповноваженому на це персоналу.  

5.20. Приміщення,  де зберігаються дані системи Реєстру як  у паперовій формі, так і у вигляді 

записів в електронних базах даних повинні відповідати всім вимогам надійного їх зберігання.  

5.21. Функції особи,  відповідальної за формування,  ведення, зберігання  системи  Реєстру,  

визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується головою Комісії Укоопспілки з питань 

завершення розмежування   і  закріплення  власності  в  споживчій  кооперації України.  

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

     6.1. Це Положення поширюється лише  на  споживчі  товариства, споживспілки   системи   

Центральної  спілки  споживчих  товариств  

      6.2. В разі внесення законодавцем змін чи доповнень до діючих законів,  інших нормативно-

правових актів або прийняття нових, які регулюють  правовідносини,  що  стосуються   сертифікації   

майна, майнових  прав  пайовиків тощо,  відповідні пункти цього Положення діють   у   частині,   що    

не    суперечить    законам,    іншим нормативно-правовим актам.  

     6.3. Зміни  і  доповнення  до  Положення вносяться правлінням Укоопспілки.  

  

 Начальник управління  бухгалтерського обліку, звітності  

 і корпоративних прав Укоопспілки                                                           А.М.Волошин  
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