
Закон «Про підприємства в Україні» не містив спеціальних положень
щодо комунальних підприємств, проте в Господарському кодексі України цим
підприємствам присвячена ст. 78 .

Комунальне унітарне підприємство — це таке унітарне підприємство,
яке діє на базі відокремленої частини комунальної власності, без поділу її на
частини, створюється за рішенням органу місцевого самоврядування в розпоря-
дчому порядку і входить до сфери управління органу, уповноваженого управля-
ти відповідним комунальним майном[1].

Комунальні унітарні підприємства утворюються компетентними органами
місцевого самоврядування на базі відокремленої частини комунальної власності
і входять до сфери їх управління. Ці органи є представниками власників — від-
повідних територіальних громад і виконують його функції в межах, визначених
Господарським кодексом та іншими законодавчими актами. Цими органами
утворюються статутні фонди комунальних унітарних підприємств до їх реєст-
рації як суб'єктів господарювання[2].

Крім того, правовий статус комунальних підприємств визначається За-
конами, що регулюють діяльність місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування – «Про місцеве самоврядування в Україні»[4], «Про
столицю України – місто – герой Київ»[5], «Про місцеві держівні адміністра-
ції»[6], «Про передачю об’єктів права державної та комунальної власності»[7].

Комунальні підприємства можуть бути корпоративного типу з викорис-
танням форми акціонерного товариства (що зазвичай пов'язано з корпоратизаці-
єю комунальних підприємств) чи товариства з обмеженою відповідальністю
(можливість створення однією особою такого товариства передбачається новим
Цивільним кодексом України (ч. 2 ст. 114; ч. 1 ст. 140) і ч. 1 ст. 79 Господарсь-
кого кодексу України).

Розгляд цього питання був і залишається актуальним, так як комунальні
підприємства виробляють продукцію, виконують роботи, надають послуги на
визначеній території з метою забезпечення потреб інших суб’єктів господарю-
вання та мешканців що проживають на цій території. І можна зробити висновок,
що цей вид підприємств, ще довгий час буде залишатися важливою складовою
господарського комплексу країни.
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ПРАВО НА ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРАХ: ПРОБЛЕМИ ОДНОЧАСНОЇ УЧАСТІ ДЕКІЛЬКОХ

ПРЕДСТАВНИКІВ

Наведено результати досліджень та аналізу нормативно-правових документів, нау-
кової доктрини та юридичної практики в сфері реалізації права акціонерів на пред-
ставництво у загальних зборах акціонерів.

Приведены результаты исследований и анализа нормативно-правовых документов,
научной доктрины и юридической практики в сфере реализации права акционеров на
представительство в общих собраниях акционеров.

The results of researches and analysis of normativno-pravovykh documents are resulted,
scientific doctrine and legal practice in the field of realization of right for shareholders on a
representative office in the general meetings of shareholders'.

Законодавство України встановлює, що акціонер має право призначити
свого представника постійно або на певний строк [1,2].

Виникають ситуації, коли акціонер призначає декількох представників
для участі в одних загальних зборах без зазначення у довіреності кількості на-
даних голосів і такі представники прибувають на загальні збори.

У науковій літературі склалось декілька позицій щодо зазначеної про-
блеми [3,4].

В такому випадку необхідно реєструвати того представника, що при-
йшов раніше. Коли з’явиться інший представник, про його присутність слід
відмітити в протоколі реєстраційної комісії, однак вже картки для голосування
не видавати, і направити до першого представника та повідомити, що голосу-
вати вони будуть разом за домовленістю однією кількістю голосів [5].

Може виникнути незгода між двома представниками одного акціонера
щодо голосування з питань зборів.

Коли ж представники діють не узгоджено, вважаємо, що їхні голоси
враховувати не можна, оскільки може бути порушено інтереси акціонера [6].

У такому випадку постане проблема порушення права акціонера на
участь у загальних зборах шляхом представництва, адже ми позбавимо його
цього права, взагалі не враховуючи голоси його представників.

Деякі акціонерні товариства у своїх внутрішніх нормативних докумен-
тах вирішують цю проблему так: у разі, якщо для участі в загальних зборах
з’явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у
загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше [7].

А якщо довіреності видані в один день різним представникам? У цьому
випадку виникнуть практичні труднощі з реалізацією права акціонера на участь
у загальних зборах через представників. Також може виникнути питання щодо



неправомірності недопущення на загальні збори представника з довіреністю, але
такою дата якої є ранішою за попередню не скасовану.

Позиція ДКЦПФР така – обов’язковими відомостями, що вносяться до
довіреності на право участі у загальних зборах, є відомості про кількість і вид
акцій, із яким представникові доручено зареєструватися і голосувати на зборах.
У разі відсутності таких відомостей довіреність вважається недійсною [8].

Можуть бути надані довіреності із однаковим зазначенням кількості ак-
цій (голосів), що знову приводить до невирішеності питання про правомірність
та практичну можливість участі таких представників у загальних зборах.

Підведемо підсумки: на підставі аналізу нормативних документів, що ре-
гулюють відносини у сфері представництва акціонерів та існуючої практики
застосування цих норм, доцільно законодавчо врегулювати зазначене питання
шляхом встановленням обмеження щодо кількості видачі довіреностей, що до-
зволило б акціонеру реалізувати своє право на представництво у загальних збо-
рах і обмежило б можливості виконавчих органів акціонерних товариств щодо
недопущення на загальні збори представників акціонерів.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Приклади сучасного виробництва зумовлює об'єктивну необхідність постійного під-
вищення якості робочої сили. Високий освітній рівень, глибока професійна підготовка
та спеціальні знання, творче ставлення до роботи і свідома дисципліна перетворю-
ється в обов'язкова умова високопродуктивної роботи все більш широких верств пра-
цюють в Україні.

Примеры современного производства предопределяет объективную необходимость постоянного
повышения качества рабочей силы. Высокий образовательный уровень, глубокая профессиональная
подготовка и специальные знания, творческое отношение к работе и сознательная дисциплина
превращается в обязательное условие высокопроизводительной работы все более широких слоев
работающих в Украине.

Examples of modern production determines the objective need for continuous improvement of
the quality of the workforce. The high level of education, training and deep expertise, creative
attitude to work and conscious discipline becomes a sine qua non of all high wider operating
in Ukraine.

Важнейшим элементом надежной системы социальной защиты населения есть
обеспечения эффективной занятости трудоспособного населения. С этой целью был при-
нят Закон Украины "О занятости населения" от 1.03.91г [2]. Он определил правовые, нор-
мативные, организационные и экономические формы занятости в условиях рыночной
экономики, равноправного функционирования разных форм собственности, а также госу-
дарственные гарантии прав граждан на работу. Этот законодательный акт конкретизирует
цель и задачу экономического механизма государственного регулирования занятости
население [4].

Регулирования рынка работы может быть органически связано с экономическим
ростом [6]. В связи с этим возникает две группы проблем: первая – общее оживление эко-
номической ситуации и инвестиционной активности капитала, который будет оказывать
содействие развитию системы рабочих мест и возрастанию потребности в рабочей силе;
вторая – повышение потребительского спроса населения через усовершенствование сис-
темы распределительных отношений, увеличения возможностей для получения дополни-
тельных доходов.

В мировой практике распространенные такие методы административного регули-
рования занятости: увольнения временных работников; "заморозка" найма; временный
или окончательный отказ от политики резервирования рабочих мест для выпускников
учебных заведений; стимулирования преждевременного и своевременного выхода на
пенсию или увольнение по собственному желанию; политика прямых увольнений.

Реальная величина стоимости рабочей силы и ее динамика формирует две проти-
воположных тенденции. Первая состоит в возрастании стоимости рабочей силы вследст-
вие повышения интенсивности работы, объективного расширения потребностей работни-
ков в потребительских товарах и услугах, равные просвещения и квалификации. Вторая –
это снижения стоимости рабочей силы под влиянием возрастания общественной произво-
дительности работы. В экономике Украины сформировались тенденции, прямо противо-
положные мировым [1].

В Украине пока что не создан высоко координированной и всеохватывающей
системы механизм экономического регулирования процессов регионального воспроизве-
дения рабочей силы [3].

Современная экономика Украины требует создания смешанной регулирующей
системы, которая объединяла бы элементы сугубо рыночного регулирования с государст-
венным.

Наиболее общие направления, перспективные методы и функции экономического
регулирования спроса и предложения рабочей силы могут быть конкретизированы отно-
сительно условий воспроизведения рабочей силы регионов Украины. На основе общих
черт, доминантных тенденций и существенных отличий региональных рынков работы
осуществляется их структуризация. Она опирается на оценки социально-экономического


