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Триває третій рік, згідно з встановленими Законом України «Про 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації», термін — уже останній рік роздержавлення українських 
газет. Однак проблем у цьому складному процесі і далі багато. Редак-
тори та працівники комунальних газет звертаються за юридичними 
консультаціями у зв’язку з реформуванням вже тривалий час. Яку про-
блему цього процесу можна назвати проблемою номер один?

Ігор Федоренко:
— Одна з найбільших проблем — це неприйняття районними рада-

ми рішень стосовно реформування (такі випадки не рідкість, коли раді не 
вдається поставити на чолі газети свого редактора чи якимось чином за-
безпечити собі можливість впливати на подальшу редакційну політику). 
І цей процес наразі фактично неможливо врегулювати в законодавчому 
полі України. Адже і через суд зобов’язати раду прийняти позитивне рі-
шення неможливо. Можливо тільки зобов’язати її розглянути це питання. 
Так, існує Закон про роздержавлення, але рада — це колегіальний орган, 
який має повне право проголосувати чи ні за щось на своєму пленарному 
засіданні.

Є пропозиції внести в законодавство зміни, щоб при відсутності не-
обхідного рішення засновника проводити реформування аналогічно з 
процедурою банкрутства. Але, знову ж таки — на яких підставах? Чи не 
буде така процедура суперечити Конституції України? Взагалі ж роздер-
жавлення комунальних ЗМІ за участю трудових колективів редакцій є фак-
тично їх приватизацією, тож мало б проводитися аналогічно із загальною 
приватизацією на початку 90-х років. Наразі ж виходить так, що право їм 
надане, але реалізувати його вони можуть лише за згодою ради. В разі ж 
відсутності такої виникає тупикова юридична колізія.

— Чи означає це, що якщо рада відкрито чи приховано не хоче 
роздержавлення газети, то вона може не дати колективу редакції це 
зробити?

— Так, і тоді газета фактично буде знищена, бо після завершення від-
веденого на реформування строку Міністерство юстиції скасує свідоцтво 
про реєстрацію друкованого ЗМІ. Окремо треба сказати про проблемні 
нюанси стосовно самих судових позовів. Суди приймають позови кому-
нальних підприємств до рад, але ж за захистом якого порушеного права 
або інтересу звертається КП? Стороною, чиї права порушено в даному ви-
падку, виступає трудовий колектив, який має намір реформувати редак-
цію і виступити засновником в новоствореному реформованому підпри-
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ємстві. Існує невизначеність і щодо того, які саме суди повинні розглядати 
такі позови. В одних випадках їх розглядають адміністративні суди — з 
огляду на те, що районні ради та держадміністрації є органами владних 
повноважень. А в інших вони відмовляються, мотивуючи тим, що цим 
повинні займатися господарські суди, так як це, мовляв, корпоративний 
спір. Однак корпоративним він може бути у випадку, якщо в співзаснов-
никах комунального підприємства є трудовий колектив. Районні ради чи 
держадміністрації в даному випадку хоч і є засновниками, але водночас 
виступають і суб’єктами владних повноважень, яким чинне законодав-
ство забороняє бути засновниками друкованих ЗМІ і зобов’язує провести 
реформування. Майно ж комунальних підприємств належить територі-
альним громадам, а ради є представниками громад у розпорядженні цим 
майном.

Далі. Певними інституціями було запропоновано у разі бездіяльнос-
ті органів влади та органів місцевого самоврядування, як засновників, 
виключати їх з подальшого процесу реформування, відтак здійснювати 
його через суд за процедурою, аналогічною з процедурою банкрутства. 
Що мається на увазі — що засновник буде усунений від управління, а на-
томість буде призначений якийсь розпорядник, який буде виконувати 
функції з реформування цього підприємства як, приміром, ліквідатор або 
арбітражний керуючий? Запропонувати можна все, що завгодно, а от про-
писати процедуру та втілити це в життя за 1 рік, який залишився, це зовсім 
інша справа. Ну або треба продовжувати дію Закону.

— Вам не здається, що більшість проблем між засновниками і тру-
довими колективами редакцій виникають саме через майнові питан-
ня? Бо якщо якогось солідного рухомого майна редакції, як правило, 
не мають, то нерухоме — це нерідко непогане приміщення в центрі 
міста.

— Приміщення в центрі — це, як правило, завжди конфлікт. Тим біль-
ше, якщо в ньому, приміром, розміщуються і редакція, і друкарня. Знаю 
вже три випадки, коли приміщення у редакцій таки були забрані. До речі, 
хочу нагадати, що всі питання щодо майна повинні вирішуватись ще на 
момент перетворення підприємства. Бо трапляється так, що редакція на-
магається отримати від ради якесь майно і через пів року після реформу-
вання. Передачу майна оформлено і затверджено, на підставі цих доку-
ментів припинено комунальне підприємство і створено нове, ніхто нічого 
не оскаржував, а потім через кілька місяців раптом виникають претензії, 
що якесь майно при реформуванні не передане. Але ж реформування вже 
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проведене! І якщо новостворена редакція вважає, що її права були пору-
шені, тоді треба скасовувати всі реєстраційні процедури — бо виходить, 
що вони відбулася з порушенням?

Трапляються й колізії щодо майнових питань, пов’язані вже суто з не-
досконалістю самого Закону про роздержавлення друкованих ЗМІ. Ось 
візьмімо хоча б статтю 9, у якій йдеться: «У процесі реформування майно 
(крім приміщень і земельних ділянок), що на момент набрання чиннос-
ті цим Законом перебувало на балансі редакції (майно, надане редакції 
засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформа-
ції та редакції у користування, та майно, придбане трудовим колективом 
редакції), передається у власність зазначеному суб’єкту господарювання 
безоплатно, за умови забезпечення функціонування друкованого засобу 
масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови 
видання і тематичної спрямованості». Написано — «крім приміщень та зе-
мельних ділянок». Що таке приміщення — в чинному законодавстві чітко 
визначено, але буває, що на балансі редакції знаходиться ціла невелика 
будівля, а це вже інший термін, теж визначений в законодавстві. Тож якщо 
підійти формально, то можна допустити, що будівель це положення Зако-
ну не стосується. А щоб подібних двозначностей не виникало, хіба не мож-
на було сформулювати по-іншому — «крім нерухомого майна»? Або ось 
візьмімо розподіл часток засновників новоствореного підприємства, до 
складу яких входить майно, отримане від комунальних підприємств. Не-
зрозуміло — це все ж власність чи не власність цих людей? Їм же належить 
частка, це корпоративні права, але отримати цю частку при виході зі скла-
ду учасників у власність вони не можуть. Зрозуміло, що так було зроблено 
для того, аби це майно не було миттєво розтягнуте після реформування. 
Але це не відповідає положенням Цивільного Кодексу та Закону України 
«Про господарські товариства», які регулюють права власності учасників 
товариства на оці корпоративні права, на ці частки. І знову ж таки запи-
тання: якщо новостворене підприємство буде ліквідоване, то хто отримає 
це майно? Ніде не зазначено, що в такому випадку воно повертається на-
зад територіальній громаді або зараховується в дохід бюджету. Виходячи 
з логіки закону, не може воно бути і розподіленим. То куди ж воно піде? І 
таких запитань виникає досить багато.

— Чи могли б ви назвати кілька найскладніших ситуацій в редакці-
ях, якими доводилось займатися?

— Дуже складна ситуація з газетою «Каховська зоря» на Херсонщині, 
де між трудовим колективом редакції і засновником — районною радою 
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— вже довгий час триває жорстке протистояння. Там робиться все, аби 
знищити газету. Знаю, що вже навіть зареєстровано на фізичну особу ви-
дання з такою ж назвою. Судові справи по газеті продовжуються. Мене 
дуже здивувала позиція судді стосовно того, що голова ради може діяти 
не тільки в межах, визначених Законом про місцеве самоврядування, а 
й самостійно приймати рішення з будь-яких питань, підмінюючи собою 
раду. Але ж голова ради — це лише один депутат з багатьох. І якщо рада 
не приймала рішення звернутися до суду, або не делегувала голові таке 
право, то вона не мала права робити це від імені ради. Такі позови, підпи-
сані головою, але без відповідного попереднього рішення ради, вважаю, 
взагалі не повинні прийматися судами до розгляду.

Ще один дуже складний випадок мав місце в Розівці Запорізької об-
ласті. Редакція газети «Роз-інформ» витримала серйозний тиск з боку за-
сновника: неодноразові спроби звільнити головного редактора, замінити 
його на іншого, перекривалося фінансування, щоб завадити випуску га-
зети, проводилися численні перевірки її діяльності. Цілий рік це тривало, 
кілька судів відбулося, але врешті, я вважаю, все закінчилося перемогою 
колективу.

ПРО ПЕРШИЙ І ДРУГИЙ ЕТАПИ

— Першим рішенням, яке прийняла районна 
рада, було: «Пропозицію трудового колекти-
ву…. взяти до відома». Потім районна рада і 
райдержадміністрація вийшли із засновни-
ків. В результаті ми тепер у першій хвилі роз-
державлення чи у другій?

Людмила Панкратова:
— Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України “Про реформуван-

ня державних і комунальних друкованих ЗМІ”, на першому етапі здійсню-
ється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій 
згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за 
поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, ін-
формаційній та видавничій сферах, організовується підвищення кваліфі-
кації працівників таких редакцій, а також складається Зведений перелік 
об’єктів реформування.

До вказаного Переліку друкованих засобів масової інформації та 
редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, включають-
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ся друковані засоби масової інформації та редакції, що звернулися з від-
повідними клопотаннями до зазначеного органу. Таким чином, Вам слід 
перевірити, чи було внесено Вашу редакцію до вказаного переліку. Якщо 
так, редакція реформується на першому етапі.

Однак процедура реформування є однаковою для обох етапів, відпо-
відно уповноваженій особі на представництво редакції у процесі рефор-
мування необхідно здійснити всі дії щодо перетворення редакції.

— Прошу надати пояснення, коли (на якому 
етапі) завершується реформування ЗМІ? З 
перетворенням редакції в іншу форму гос-
подарювання, чи з моменту перереєстрації 
газети?

Ігор Федоренко:
— Завершальним етапом реформування друкованих засобів масової 

інформації та редакцій є вихід органів державної влади, інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (спів-
засновників) друкованого ЗМІ. Право на перереєстрацію друкованого 
ЗМІ мають редакції, які, відповідно до Закону України «Про реформуван-
ня державних і комунальних друкованих ЗМІ», здійснили перетворення 
комунального підприємства у суб’єкт господарювання (товариство з об-
меженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). Порядок дер-
жавної реєстрації друкованих засобів масової інформації регулюється:

• Законом України “Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні”.

• Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1287 
“Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, ін-
формаційних агентств та розміри реєстраційних зборів”,

• Положенням про державну реєстрацію друкованих засобів ма-
сової інформації в Україні, затвердженим наказом Міністерства юстиції 
України від 21 лютого 2006 року № 12/5 (у редакції наказу Міністерства 
юстиції від 13.01.2009 № 22/5).

Відповідно до статті 20 Закону України «Про друковані засоби масо-
вої інформації (пресу) в Україні» зміна засновника (складу співзасновни-
ків) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновниками) 
і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог цивільного 
законодавства України. Ця угода є підставою для подання правонаступ-
ником заяви про перереєстрацію в порядку, передбаченому статтями 11 
і 12 Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
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України”. Вихід РДА і Ради із складу співзасновників друкованого засобу 
масової інформації оформляється договором, що укладається між РДА 
і Радою та правонаступником. Форма договору — проста письмова. До 
укладення договору РДА і Рада повинні прийняти відповідні рішення про 
вихід з засновників друкованого ЗМІ. В договорі необхідно зазначити, що 
зміна засновника ЗМІ здійснюється на виконання вимог Закону України 
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масо-
вої інформації».

ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

— Реформуємось, наразі у стадії припинен-
ня. На які законодавчі акти спиратись, аби 
державний реєстратор не вимагав довідок із 
Пенсійного фонду, податкової та архіву для 
перереєстрації підприємства?

Людмила Панкратова:
— Якщо маються на увазі довідки, які подаються при припиненні ді-

яльності підприємства, то на сьогоднішній день подається тільки довідка 
з архівної установи, і тільки у випадку припинення діяльності підприєм-
ства при його ліквідації — пп. 2. п. 12 ст. 17 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань». Архівна установа приймає на зберігання документи виключ-
но у випадку ліквідації юридичної особи.

У Вашому випадку припиняється діяльність комунального підприєм-
ства і створюється нове (організаційно-правової форми, яку ви оберете) 
— перетворення шляхом припинення. Це пункт 1 статті 17 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприєм-
ців та громадських формувань» — де йдеться про державну реєстрацію 
створення юридичної особи, у тому числі в результаті перетворення. 
Тож подаються документи, перераховані в цьому розділі. Код юридичної 
особи буде той самий, можна сказати, що це буде те саме підприємство, 
але з новими засновниками та новою організаційно-правовою формою. 
ДФС, ПФУ та інші органи будуть продовжувати облік Вашого підприєм-
ства як і до перетворення. Перелік документів, які подаються реєстратору 
(ч.1 ст. 17 Закону про державну реєстрацію):

— заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (реє-
страційна форма № 1 http://ddr.minjust.gov.ua/uk/7367b663c80a5af852fed
9ac686f18fc/dlya_yurydychnyh_osib_ta_fi zychnyh_osibpidpryemciv/ );
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— заява про обрання юридичною особою спрощеної системи опо-
даткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як 
платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Ре-
єстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими 
відповідно до законодавства, — за бажанням заявника;

— примірник оригіналу протоколу зборів засновників з нотаріально 
засвідченими підписами всіх учасників або тільки голови та секретаря, 
якщо таке рішення було прийнято в протоколі;

— Статут юридичної особи, затверджений головою зборів та секре-
тарем, чиї підписи нотаріально засвідчені;

— примірник оригіналу передавального акту.

— Який порядок підписання установчих до-
кументів?

Людмила Панкратова:
— Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстра-

цію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських форму-
вань» вимоги до оформлення документів, що подаються для державної 
реєстрації, наступні: — «п. 6) рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, вста-
новлених законом, та відповідати законодавству. Рішення уповноваже-
ного органу управління юридичної особи, що подається для державної 
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдино-
му державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, 
пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповно-
важеними ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у 
разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підпи-
сів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передба-
чених законом».

— «9) установчий документ викладається у письмовій формі, проши-
вається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), 
уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних 
зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім ви-
падків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установ-
чому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених 
законом. Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального за-
свідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію 
створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, злиття, 
перетворення, поділу)…»
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Таким чином протокол загальних зборів про створення нового під-
приємства (правонаступника комунального підприємства) та його Статут, 
підписується засновниками, уповноваженими ними особами або головою 
та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на такому рішенні 
повинна бути нотаріально засвідчена.

— Трудовий колектив нашої редакції склада-
ється з 10 осіб, чи підписи всіх повинні бути 
посвідчені нотаріально?

Людмила Панкратова:
— Згідно ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридич-

них осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» справ-
жність підписів на установчих документах засвідчуються нотаріально. 
Установчі документи (протокол, статут) підписуються засновниками (учас-
никами), уповноваженими ними особами або головою та секретарем за-
гальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). 
Таким чином установчі документи можуть бути підписані:

• всіма засновниками;
• засновниками та/або уповноваженими особами;
• головою та секретарем загальних зборів.
При затвердженні загальними зборами засновників статуту підпри-

ємства, може бути прийняте рішення про обрання уповноваженої особи 
(осіб) які підпишуть статут підприємства і чиї підписи будуть посвідчені 
нотаріально.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВУ ФОРМУ

— На вашу думку, яка форма все ж краща: ТОВ 
чи ПП?

Людмила Панкратова:
— Чинне законодавство містить тільки одну статтю про приватне під-

приємство — ст. 113 Господарського кодексу України. Також до статуту 
приватного підприємства застосовуються загальні норми, передбачені 
ст.ст. 56–58, 62 ГКУ. Але якщо статутний капітал приватного підприємства 
поділений на частки між засновниками, то до нього буде застосовуватися 
законодавство, яке регулює господарські товариства. І якщо учасники то-
вариства з обмеженою відповідальністю несуть майнову відповідальність 
в межах своїх вкладів, то яким саме господарським товариством буде 
визнано ваше приватне підприємство (товариство з обмеженою відпові-
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дальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство) 
— буде залежати від змісту статуту.

Хочу також звернути Вашу увагу на той факт, що при реформуванні 
новоствореному підприємству передається у власність комунальне май-
но, а приватні підприємства створюються виключно за рахунок приватної 
власності громадян (ст. 113 ГКУ). Тому вибір потрібно робити на користь 
не тієї організаційно-правової форми, яка «краще», а тієї, що відповідає 
вимогам закону. 

— Просимо уточнити, чи має право комуналь-
не ЗМІ в процесі роздержавлення перереє-
струватись в Мале колективне підприємство 
(МКП)?

Людмила Панкратова:
— Організаційно-правову форму Ви повинні обрати відповідно до 

Господарського і Цивільного кодексів України. Це може бути:
— кооператив;
— приватне підприємство;
— товариство з обмеженою відповідальність;
— акціонерне товариство.
Утримання останнього дуже складне і дороге, тому ми його не роз-

глядаємо взагалі.
При створенні приватного підприємства з кількома засновниками 

(ст. 113 ГК України) можуть виникнути певні складнощі і при створенні, і 
при реєстрації. Приватне підприємство з двома та більше засновниками 
діє на основі приватної власності засновників. Таким чином повинне ство-
рюватися лише на базі приватної власності його засновників, у Вашому 
ж випадку підприємство створюється на базі роздержавленого майна 
комунального підприємства і Закон прямо забороняє подальшу виплату 
(передачу) цих коштів і майна новим засновникам.

ПРО СТОСУНКИ ІЗ СПІВЗАСНОВНИКАМИ

— Ситуація така. Про те, що районна рада ви-
йшла із засновників, повідомлялося в газеті 
в матеріалах сесії. Про вихід райдержадмі-
ністрації — не повідомлялось. Чи потрібно 
розміщувати в газеті оголошення від редакції 
про вихід обох засновників?



12

Людмила Панкратова:
— Так, рішення про вихід РДА повинно бути опубліковане відповідно 

до п.5 ст. 4 Закону України “Про реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації”, яка передбачає наступне: “Рішен-
ня засновників (співзасновників) про реформування друкованих засобів 
масової інформації та редакцій у місячний строк з дня його прийняття пу-
блікується у відповідному друкованому засобі масової інформації.”

— Чи потрібно подавати редакції газети ще 
одну заявку до районної ради щодо роздер-
жавлення?

Людмила Панкратова:
— Трудовим колективом редакції газети, у відповідності до ч. 2 ст. 4 

Закону України “Про реформування державних і комунальних друкова-
них засобів масової інформації” було прийнято рішення щодо своєї участі 
у реформуванні друкованого засобу масової інформації та редакції, і по-
дано засновникам пропозицію стосовно способу реформування. Райдер-
жадміністрацією було прийнято розпорядження про вихід із засновників, 
а районна рада лише прийняла рішення трудового колективу редакції 
«до відома». Неприйняття районною радою рішення про вихід з засно-
вників друкованого ЗМІ і редакції (комунального підприємства) протягом 
першого етапу реформування не позбавляє трудовий колектив редакції 
права провести процедуру протягом другого етапу. Редакції варто звер-
нутися до засновника з приводу виконання останнім Закону України “Про 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової ін-
формації”.

— Чи може наша газета потрапити під прива-
тизацію?

Людмила Панкратова:
— Може. Дія Закону України “Про реформування державних і кому-

нальних друкованих засобів масової інформації” поширюється на друко-
вані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких 
є органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого са-
моврядування (далі — друковані засоби масової інформації), і редакції 
друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновника-
ми) яких є органи державної влади, інші державні органи та органи міс-
цевого самоврядування (далі — редакції). Засновниками газети «Новини 
Тростянеччини» є Тростянецька РДА і Тростянецька районна рада, а за-
сновником редакції (комунального підприємства) — лише Тростянецька 
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районна рада. Але, враховуючи наявність рішення трудового колективу 
редакції щодо своєї участі у реформуванні друкованого засобу масової 
інформації та редакції, доцільно звернутися до суду для вирішення цього 
питання. Згідно ч. 1 ст. 4 Закону України “Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової інформації” трудовий колектив 
редакції має пріоритетне право у визначенні способу реформування.

Якщо не буде прийняття рішення з реформування друкованого ЗМІ 
способами, передбаченими ст. 3 цього Закону (шляхом перетворення або 
приватизації), Свідоцтво друкованого ЗМІ буде скасовано в 2019 році.

— Ми провели збори колективу і подали на-
шому засновнику — районній раді — необхід-
ний пакет документів. Районна рада на сесії 
прийняла рішення вийти із складу засновни-
ків газети та здійснити її реформування про-
тягом другого етапу. Але справа в тому, що 
редакції районної газети як такої немає. У нас 
діє комунальне підприємство, статутом якого 
передбачено випуск газети і підготовку раді-
опередач. Виникає запитання: рада повинна 
виходити із засновників всього комунально-
го підприємства чи лише друкованого засобу 
масової інформації?

Ігор Федоренко:
— Як вбачається з Вашого листа, трудовий колектив прийняв рішення 

про участь у реформуванні, але всупереч вимогам ч. 3 ст. 4 Закону України 
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масо-
вої інформації» райрада не прийняла у місячний строк після надходження 
пропозиції трудового колективу редакції рішення про реформування та 
про спосіб реформування друкованого засобу масової інформації та ре-
дакції. Райрадою було прийнято тільки рішення про вихід з засновників 
друкованого ЗМІ. Про реформування комунального підприємства рішен-
ня так і не прийняте. Це вже протиправна бездіяльність райради, яка по-
рушує право трудового колективу та ігнорує вимоги Закону України «Про 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації». Відповідно до п. 2 ст. 3 цього Закону, одним із способів ре-
формування друкованих засобів масової інформації та редакцій є наступ-
ний: вихід органів державної влади, інших державних органів та органів 
місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друко-
ваного засобу масової інформації та редакції з перетворенням редакції 
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членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням 
назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості 
друкованого засобу масової інформації.

Що означає «редакції районної газети як такої немає»? Трудовий ко-
лектив, який займається випуском газети, і який приймав рішення про 
участь у реформуванні, є. Цей трудовий колектив складається з фізичних 
осіб, які мають трудові відносини з певним комунальним підприємством 
(Стаття 2521 КЗпП України) і вони виказали бажання реформувати друко-
ване ЗМІ.

Якщо райрада не бажає повністю вийти зі складу засновників кому-
нального підприємства, реформування може бути проведене шляхом ви-
ділу. Комунальне підприємство залишається з діяльністю підготовки раді-
опередач, а виділяється частина підприємства, діяльністю якого є випуск 
друкованого ЗМІ. Процедура відрізняється від припинення шляхом пе-
ретворення тим, що комісією з виділення складається не передавальний 
акт, а розподільчий баланс (Статті 106–109 цивільного кодексу України).

— Трудовий колектив редакції в передбаче-
ний законом термін прийняв рішення про 
реформування. Але один із співзасновників, 
районна рада, перешкоджає реформуванню 
комунального ЗМІ, ігноруючи вимоги Закону 
України та ухиляючись від внесення до по-
рядку денного питань реформування. Як нам 
діяти в цьому випадку?

Ігор Федоренко:
— Трудовий колектив може відстоювати своє право на реформу-

вання в судовому порядку — звернутися до суду з позовними вимогами 
визнати протиправною бездіяльність ради, зобов’язати її розглянути пи-
тання реформування на сесії ради. Цей шлях вирішення проблеми визна-
чено в частині 6 статті 4 Закону України “Про реформування державних 
і комунальних друкованих засобів масової інформації”: спори між засно-
вниками (співзасновниками) газети (журналу) і трудовим колективом ре-
дакції вирішуються у судовому порядку. Відповідно ініціатива звернення 
з позовом до суду належить трудовому колективу, але краще звернутися 
до суду комунальному підприємству — редакції газети, яке є юридичною 
особою. Практика вирішення таких спорів залежить від способу захисту 
своїх прав і охоронюваних законом інтересів, який обрав трудовий ко-
лектив редакції ЗМІ. Наприклад, в рішенні у справі № 366/2191/16-а суд 
зобов’язав районну раду невідкладно розглянути на черговому пленар-
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ному засіданні проект рішення про реформування друкованого засобу 
масової інформації та винести результативне рішення (аналогічне рі-
шення стосовно РДА є і у справі № 676/1669/16-а). В інших випадках, як, 
наприклад, в рішенні у справі 328/2467/16-а, суд відмовив в задоволенні 
позову, мотивуючи наступним: «Рішення суду не може підмінювати собою 
рішення органу місцевого самоврядування. Так само суд своїм рішен-
ням не може спонукати орган місцевого самоврядування до прийняття 
будь-якого рішення, оскільки при цьому буде порушено Конституційний 
принцип розподілу влади». Також є проблеми з підсудністю — в місце-
вих судах інколи відмовляють у розгляді справи, зазначаючи, що даний 
спір є корпоративним, а, отже, має розглядатись господарськими судами 
(див. рішення у справах № 572/1153/16-а, № 183/2687/16, № 481/450/16-а). 
Хоча в цих спорах йдеться не про корпоративний спір, а саме про роз-
порядчі функції органу місцевого самоврядування. В будь-якому випадку, 
якщо орган місцевого самоврядування не виконує вимог Закону України 
“Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масо-
вої інформації” і не виносить на сесію питання реформування, потрібно 
звертатися до суду.

— Хочу проконсультуватися з приводу Угоди 
про передачу засновницьких прав від РДА і 
районної ради.Чи можемо ми підписати цю 
угоду зараз, коли ще перебуваємо в стані при-
пинення в результаті реорганізації? Плануємо 
у листопаді ц. р. нести держреєстратору доку-
менти для реєстрації ТОВ. Наскільки я розумію, 
такий договір потрібно було б укладати після 
реформування юридичної особи і реєстрації 
ТОВ, але в такому випадку ми повинні при 
реєстрації нової юридичної особи принести 
держреєстратору передавальний акт, затвер-
джений співзасновниками (розпорядження 
голови РДА і сесія РР). Справа в тому, що у нас 
виникли складні взаємовідносини з РДА та РР 
— і ми, і вони хотіли б якомога швидше “роз-
лучитися”. Затвердження ж документів (пере-
давального акту) на сесії затягне і ускладнить 
процес роздержавлення. Чи можемо ми до 
реєстрації нової юридичної особи, маючи на 
руках рішення обох засновників про вихід зі 
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складу засновників, підписати тристоронню 
угоду? Чи не виникне при цьому проблем при 
перереєстрації друкованого засобу масової 
інформації в управлінні юстиції (який тоді по-
рядок: чи після підписання угоди ми повинні 
перереєстровувати ЗМІ на трудовий колектив 
редакції, а потім після реєстрації ТОВ у держ-
реєстратора — знову, вже вдруге, перереє-
стровувати ЗМІ вже на ТОВ?)

І ще одне питання. Поки ми чекали прийнят-
тя Переліку ЗМІ, які реформуються, і почали 
процес реформування, наші співзасновники 
змінили назву, оскільки змінилася назва райо-
ну. Чи потрібно в такому випадку додавати до 
Угоди про передачу засновницьких прав якісь 
документи, які підтвердять, що нинішні РДА і 
РР — правонаступники засновників нашої ра-
йонної газети?»

Ігор Федоренко:
— Держреєстратору і для припинення комунального підприємства, 

і для реєстрації нової юридичної особи, потрібно надати по примірнику 
передавального акту (або його нотаріальні копії), підписані комісією з пе-
ретворення (реорганізації) і затвердженого співзасновниками. Це вимога 
ст. 17 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізични-
хосіб — підприємців та громадських формувань. Якщо документи будуть 
подані не в повному обсязі, передбаченому цим законом, Ви отримаєте 
відмову у вчиненні реєстраційних дій.

Згідно статті 8Закону України «Про друковані засоби масової інфор-
мації (пресу) в Україні, право на заснування друкованого засобу масової 
інформації належить:

— громадянам України, громадянам інших держав та особам без 
громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній ді-
єздатності;

— юридичним особам України та інших держав;
— трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підста-

ві відповідного рішення загальних зборів (конференції).
Таким чином, трудовий колектив Вашого підприємства може висту-

пити стороною в угоді і прийняти права засновника друкованого ЗМІ від 
Районної ради та РДА до завершення процесу реформування. Але звер-



17

таю Вашу увагу на те, що це буде трудовий колектив діючого комунально-
го підприємства, а не трудовий колектив підприємства (юридичної осо-
би), які будуть створені в результаті реформування.

Щодо зміни назв співзасновників, то так, потрібно надати копії належ-
ним чином завірених документів про те, що така-то РДА і така-то райрада 
є правонаступниками таких-то районних держадміністрації та ради. Також 
такі документи будуть потрібні і для подання державному реєстратору, 
якщо до Статуту комунального підприємства не внесені зміни, пов’язані з 
перейменуванням засновників.

— Трудовим колективом редакції було при-
йнято рішення про участь у реформуванні, 
але за півтора року районна рада вже втретє 
не набирає голосів, щоб прийняти рішення 
про перетворення комунального підприєм-
ства. Чи є якийсь шлях вирішення цієї пробле-
ми? 

Ігор Федоренко:
— Випадки, коли ради ухиляються від виконання Закону України 

“Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масо-
вої інформації” непоодинокі. Деякі ради перешкоджають реформуванню 
комунальних ЗМІ, ігноруючи вимоги закону, ухиляються від внесення до 
порядку денного питань реформування, або за рішення не голосують.

Один з шляхів вирішення проблеми визначено в частині 6-й статті 4 
Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих 
засобів масової інформації”: спори між засновниками (співзасновниками) 
газети (журналу) і трудовим колективом редакції вирішуються у судово-
му порядку. Відповідно ініціатива звернення з позовом до суду належить 
трудовому колективу, але краще звернутися до суду комунальному під-
приємству — редакції газети, яке є юридичною особою.

Суди не мають єдиного підходу до вирішення таких спорів. Напри-
клад, в рішенні у справі № 366/2191/16-а суд зобов’язав районну раду не-
відкладно розглянути на черговому пленарному засіданні проект рішен-
ня про реформування друкованого засобу масової інформації та винести 
результативне рішення (аналогічне рішення стосовно РДА є і у справі 
№ 676/1669/16-а). В інших випадках, як, наприклад, в рішенні у справі 
328/2467/16-а, суд відмовив в задоволенні позову, мотивуючи наступним: 
«Рішення суду не може підмінювати собою рішення органу місцевого са-
моврядування. Так само суд своїм рішенням не може спонукати орган міс-
цевого самоврядування до прийняття будь-якого рішення, оскільки при 
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цьому буде порушено Конституційний принцип розподілу влади». Також є 
проблеми з підсудністю — в місцевих судах інколи відмовляють у розгляді 
справи, зазначаючи, що даний спір є корпоративним, а, отже, має розгля-
датись господарськими судами (див. рішення у справах № 572/1153/16-а, 
№ 183/2687/16, № 481/450/16-а). Хоча в цих спорах йдеться не про кор-
поративний спір, а саме про розпорядчі функції органу місцевого само-
врядування. В будь-якому випадку, якщо проблему не вдається вирішити 
шляхом домовленостей, потрібно звертатися до суду.

ПРО СТАТУТ РЕФОРМОВАНОЇ РЕДАКЦІЇ

— На якому етапі затверджується статут но-
воутвореного підприємства і яка процедура?

Людмила Панкратова:
— Після завершення строку на пред’явлення претензій кредиторів і 

затвердження засновником передавального акту, складеного комісією з 
перетворення, час переходити до загальних зборів, на яких буде прийня-
то рішення про створення нового підприємства. Статут новоутвореного 
підприємства затверджується на загальних зборах засновників (трудово-
го колективу редакції), де розглядаються наступні питання:

— про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «на-
зва» (або приватного підприємства, якщо засновники обрали таку 
організаційно-правову форму);

— про визначення розміру Статутного капіталу;
— про розподіл часток в Статутному капіталі;
— про визначення місцезнаходження;
— про призначення керівника;
— про затвердження Статуту;
— про надання повноважень.
— Цей перелік не є вичерпним, можуть бути й інші питання за бажан-

ням засновників.

— Яка процедура загальних зборів засновни-
ків, на яких затверджується Статут?

Людмила Панкратова:
— Процедура проведення загальних зборів засновників, як правило, 

включає наступні етапи:
— реєстрація учасників зборів;
— розгляд питань відповідно до порядку денного;
— голосування;
— підбиття підсумків.
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Реєстрація проводиться відповідно до списку членів трудового ко-
лективу редакції. Реєстрацію проводить реєстраційна комісія. Голова 
реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до 
початку проведення реєстрації. Перелік засновників, які зареєструвалися 
для участі у зборах, додається до протоколу загальних зборів.

Прийняття рішень загальними зборами відбувається шляхом голосу-
вання. Рішення на загальних зборах з питань, винесених на голосування, 
приймається простою більшістю голосів. За підсумками голосування скла-
дається протокол, що підписується головою зборів та секретарем зборів. 
У зв’язку з невеликою кількістю членів трудового колективу редакцій лі-
чильну комісію можна не створювати. Сам протокол можна скласти в ско-
роченому вигляді.

ПРО СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І ЧАСТКИ

— Як справедливо поділити частки майна між 
членами колективу? Як формувати статутний 
капітал?

Людмила Панкратова:
— Ч. 2 ст. 8 Закону України “Про реформування державних і кому-

нальних друкованих засобів масової інформації” передбачає, що «Роз-
поділ часток майна між засновниками (співзасновниками) суб’єкта 
господарювання здійснюється за рішенням загальних зборів суб’єкта гос-
подарювання з урахуванням балансової вартості майна». Ч. 1 ст. 9 цього 
Закону говорить про те, що у процесі реформування майно передається 
у власність зазначеному суб’єкту господарювання. Враховуючи приписи 
ч. 3 ст. 8 цього закону, логічно дійти до висновку, що частки майна розпо-
діляються пропорційно часткам в статутному капіталі.

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України “Про реформування державних і кому-
нальних друкованих засобів масової інформації”, «перетворення редакції 
членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання здійснюється 
відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України». Якщо буде 
обрано організаційно-правову форму у вигляді господарського товари-
ства, то, крім перелічених кодексів, ще і у відповідності до Закону України 
«Про господарські товариства». Статутний капітал можна сформувати за 
рахунок внесків (паїв) засновників або за рахунок майна, яке передається 
у власність новостворюваному підприємству від попередника. Розподіл 
часток в статутному капіталі підприємства здійснюється за взаємною зго-
дою засновників. Якщо ж згоди не досягнуто, за аналогією можна скорис-
татися методиками обчислення розміру індивідуальних майнових паїв та 
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визначення трудового внеску членів трудового колективу. Дивіться на-
ступні посилання — http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0854-05, http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0853-05).

— Які принципи розподілу часток у статутно-
му капіталі підприємства варто вибрати?

Людмила Панкратова:
— Розподіл часток в статутному капіталі підприємства здійснюється 

за взаємною згодою засновників, а якщо згоди не досягнуто, за аналогі-
єю можна скористатися методиками обчислення розміру індивідуальних 
майнових паїв, визначення трудового внеску членів трудового колекти-
ву:

«Методика визначення трудових внесків членів колективних сільсько-
господарських підприємств, у тому числі реорганізованих» затверджена 
наказом Міністерства аграрної політики України 21.06.2005 N 274 зареє-
стровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2005 р. за N 854/11134 
(http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0854-05);

«Методика обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв чле-
нів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорга-
нізованих» затверджена наказом Міністерства аграрної політики України 
07.06.2005 N 252 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 
2005 р. за N 853/11133 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0853-05).

Ці методики розроблені для визначення розмірів майнових паїв і 
можуть бути застосовані для визначення часток в майні реформованого 
підприємства. Ч. 2 ст. 8 Закону України “Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової інформації” передбачає, що 
«Розподіл часток майна між засновниками (співзасновниками) суб’єкта 
господарювання здійснюється за рішенням загальних зборів суб’єкта гос-
подарювання з урахуванням балансової вартості майна». Ч. 1 ст. 9 цього 
Закону говорить про те, що у процесі реформування майно передається 
у власність зазначеному суб’єкту господарювання. Враховуючи приписи 
ч.3 ст. 8 цього закону логічно дійти до висновку що частки майна розподі-
ляються пропорційно часткам в статутному капіталі.

— Я працюю в одному з комунальних ЗМІ. 
Ми вибрали форму власності газети як Това-
риство з обмеженою відповідальністю. Нас 5 
співзасновників, тому частки будуть ділити-
ся на цю кількість частин. Редактор сьогодні 
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сказала, що хоче забрати собі 51 відсоток, ще 
одна людина отримає 13, а троє інших — по 
12 відсотків. Аргументація такого «розпо-
ділу» дивна — мовляв, буде простіше, коли 
хтось один приймає рішення і на документі 
ставиться один підпис, а не 3-4. Наскільки за-
конними є її дії? Чи є якийсь законний алго-
ритм розподілу часток, який чітко регламен-
тує, хто, скільки і з якої причини отримає?

Ще більше здивувала відповідь на запитання, 
як будуть виплачуватися дивіденди. Вона від-
повіла, що на їх суму не впливає частка кож-
ного співзасновника, так як збори можуть 
прийняти рішення розподіляти їх порівну. 
Але ж у неї буде 51% частки, а значить «збо-
ри» приймуть таке рішення, яке прийме вона. 
Наскільки правильні мої припущення? Чи ма-
ємо ми право відмовитися від такого «чесно-
го» розподілу?

Ігор Федоренко:
Дійсно, отримавши 51 відсоток, головний редактор отримує по-

вний контроль над товариством. Частина 2 статті 8 Закону України “Про 
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 
інформації” передбачає, що «Розподіл часток майна між засновниками 
(співзасновниками) суб’єкта господарювання здійснюється за рішенням 
загальних зборів суб’єкта господарювання з урахуванням балансової вар-
тості майна». Ніхто ж не примушує Вас проголосувати за надання головно-
му редактору частки в розмірі 51 відсоток. На зборах трудовий колектив 
має право запропонувати свій варіант поділу статутного капіталу і прого-
лосувати за нього. Якщо між засновниками не досягнуто згоди стосовно 
розподілу часток в статутному капіталі новостворюваного підприємства, 
за аналогією можна скористатися методиками обчислення розміру інди-
відуальних майнових паїв, визначення трудового внеску членів трудово-
го колективу:- «Методика визначення трудових внесків членів колектив-
них сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих» 
затверджена наказом Міністерства аграрної політики України 21.06.2005 
N 274, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2005 р. за 
N 854/11134 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0854-05);
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— «Методика обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв чле-
нів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорга-
нізованих» затверджена наказом Міністерства аграрної політики України 
07.06.2005 N 252, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 
2005 р. за N 853/11133 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0853-05). Ці 
методики розроблені для визначення розмірів майнових паїв і можуть 
бути застосовані для визначення часток в майні реформованого підпри-
ємства. Закон України “Про реформування державних і комунальних дру-
кованих засобів масової інформації” саме за трудовим колективом редак-
ції передбачив пріоритетне право на реформування, а не за керівником 
редакції. При заснуванні нового, реформованого підприємства, саме чле-
ни трудового колективу вже в якості засновників, приймають рішення по 
розподілу часток і обранню керівника (головного редактора).

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

— Як бути, коли протягом 3-х днів з дати, вка-
заної на рішенні про перетворення, не звер-
нулися до державного реєстратора, і не нада-
ли йому перелік документів?

Людмила Панкратова:
— Дійсно, стаття 105 Цивільного кодексу України передбачає, що 

засновник протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення 
зобов’язаний письмово повідомити орган, що здійснює державну реє-
страцію. Повідомлення від суб’єктів господарювання орган, що здійснює 
державну реєстрацію, для здійснення реєстраційних дій не приймає. В 
Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 
— підприємців та громадських формувань» є переліки документів, які по-
даються для здійснення певної реєстраційної дії. В нашому випадку це ч. 9 
ст. 17:

«1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 
учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а 
у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного 
органу, про припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, 
яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери 
облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер 
паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмо-
вилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
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податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером 
паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, — у разі відсутності 
зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відпо-
відного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — 
у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної 
особи».

Документ, зазначений в п. 2), подається у тому випадку, якщо пере-
лічені в цьому пункті відомості відсутні у рішенні про припинення, зазна-
ченому в п.1) цієї статті. Як бачимо, «письмове повідомлення» в переліку 
відсутнє, вимога про подання протягом трьох робочих днів теж.

Ч. 1 статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» містить ви-
ключний перелік підстав для відмови у державній реєстрації. Неподання 
протягом трьох робочих днів до органу, що здійснює державну реєстра-
цію документів, передбачених ч. 9 ст. 17, в цьому переліку відсутнє.

Тому подавайте державному реєстратору рішення про припинення.

— Які документи подаються до державного 
реєстратора?

Людмила Панкратова:
— Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-

них осіб — підприємців та громадських формувань» передбачає наступ-
ний перелік документів:

— для державної реєстрації рішення про припинення юридичної 
особи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про 
припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, 
яким затверджено персональний склад комісії з припинення, строк заяв-
лення кредиторами своїх вимог, — у разі відсутності зазначених відомос-
тей у рішенні.

— для державної реєстрації припинення та створення нової юридич-
ної особи в результаті перетворення одночасно подаються:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
2) примірник передавального акту з нотаріально посвідченими під-

писами комісії або його нотаріально посвідчена копія.
А також:
1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.
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2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи опо-
даткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як 
платника податку на додану вартість, — за бажанням заявника;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення за-
сновників (протокол);

4) Статут юридичної особи — у разі створення юридичної особи на 
підставі власного установчого документа;

5) примірник передавального акту з нотаріально посвідченими під-
писами комісії або його нотаріально посвідчена копія;

Також у разі подання документів представником додатково подаєть-
ся примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що за-
свідчує його повноваження — довіреність.

Підписи в статуті та протоколі повинні бути нотаріально посвідчени-
ми.

— Що робити, коли рішення засновників про 
реформування не містить інформації, необхід-
ної для виконання вимог ст. 15 Закону України 
про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань (зокрема, відсутня інформація про 
припинення юридичної особи, відомості про 
організаційно-правову форму нового підпри-
ємства, у яке перетворюється юридична осо-
ба — редакція газети; не створена комісія з 
перетворення тощо)?

Людмила Панкратова:
— Якщо трудовий колектив своєчасно провів збори і прийняв рішен-

ня взяти участь у реформуванні друкованого засобу масової інформації та 
редакції, а засновники прийняли рішення про реформування, відсутність 
інформації, зазначеної в ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 
можна виправити наступним чином: засновникам потрібно додатково 
прийняти рішення по всім питанням, які не були прийняті в первинному 
рішенні про реформування. Державному реєстратору потрібно буде по-
дати обидва рішення. Рішення приймається відповідно до порядку, визна-
ченому в статуті підприємства.

— Ми обрали другий етап реформування, про 
це зазначено у протоколі зборів колективу 
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№ 1. Направили звернення до засновника — 
районної ради. На сесії депутатами було при-
йнято рішення про вихід із засновників. Після 
цього більше нічого нами зроблено не було. 
Які мають бути наступні наші дії, щоб рефор-
мувати газету? Нам потрібне ще одне рішення 
ради, чи є інші варіанти?»

Ігор Федоренко:
— У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-

зичних осіб — підприємців та громадських формувань» є переліки до-
кументів, які подаються для здійснення певної реєстраційної дії. Маючи 
рішення Засновника про перетворення редакції газети у відповідності до 
ч. 9 ст. 17 цього Закону, Вам необхідно подати державному реєстратору:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учас-
ників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випад-
ках, передбачених законом — рішення відповідного державного органу про 
припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, 
яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реор-
ганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери обліко-
вих карток платників податків (або відомості про серію та номер паспор-
та — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку 
в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспор-
та), строк заявлення кредиторами своїх вимог, — у разі відсутності за-
значених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного 
органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — у рішенні 
відповідного державного органу, про припинення юридичної особи.

Документ, зазначений в п. 2), подається у тому випадку, якщо пере-
лічені в цьому пункті відомості відсутні у рішенні про припинення, зазна-
ченому в п.1) цієї статті. Державний реєстратор вносить запис до Єдиного 
державного реєстру про прийняте рішення про припинення юридичної 
особи шляхом перетворення. Враховуючи, що, виходячи з представлених 
вами документів, рішення районної не містить рішення про припинення 
комунального підприємства, а тільки про його перетворення, державний 
реєстратор може відмовити у внесенні запису про припинення шляхом 
перетворення, в такому випадку рада буде вимушена прийняти додатко-
ве рішення з цього приводу.
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Під час строку заявлення кредиторами своїх вимог (вони будуть обра-
ховуватися з моменту внесення запису про перетворення в ЄДР), комісія 
з перетворення виявляє кредиторів і боржників, проводить інвентариза-
цію і оцінку майна та інші заходи, пов’язані з припиненням комунального 
підприємства. Після цього комісією складається звіт та передавальний 
акт, який підлягає затвердженню засновником — ч. 3 ст. 107 Цивільного 
кодексу України.

Одночасно трудовий колектив проводить збори засновників, на 
якому приймає рішення про створення правонаступника комунального 
підприємства, розподіл часток в статутному капіталі, затверджує статут, 
обирає керівника та приймає інші організаційні рішення.

Наступним кроком є державна реєстрація припинення та створення 
нової юридичної особи в результаті перетворення, для чого відповідно 
до ч. 13 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» державному 
реєстратору одночасно подаються:

— для припинення комунального підприємства:
1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи
2) примірник передавального акту з нотаріально посвідченими підпи-

сами комісії або його нотаріально посвідчена копія
— для реєстрації новоствореного:
1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи
2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподат-

кування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як плат-
ника податку на додану вартість — за бажанням заявника

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засно-
вників (протокол)

4) Статут юридичної особи — у разі створення юридичної особи на 
підставі власного установчого документа

5) примірник передавального акту з нотаріально посвідченими підпи-
сами комісії або його нотаріально посвідчена копія

Також у разі подання документів представником додатково подаєть-
ся примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що за-
свідчує його повноваження — довіреність.

Підписи в статуті та протоколі повинні бути нотаріально посвідчени-
ми.

Вже після реєстрації підприємства-правонаступника ви перейдете до 
завершального етапу — перереєстрації друкованого ЗМІ.
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— Звертаються працівники районної газети 
з проханням допомогти підготувати проект 
угоди про передачу засновницьких прав від 
ради та РДА до ТОВ.

Ігор Федоренко:
— Завершальним етапом реформування друкованих засобів масової 

інформації та редакцій є вихід органів державної влади, інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (спів-
засновників) друкованого ЗМІ. Право на перереєстрацію друкованого 
ЗМІ мають редакції, які відповідно до Закону України «Про реформування 
державних і комунальних друкованих ЗМІ» здійснили перетворення ко-
мунального підприємства у суб’єкт господарювання (товариство з обме-
женою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

Порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформа-
ції регулюється:

— Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пре-
су) в Україні”.

— Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1287 “Про 
державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформа-
ційних агентств та розміри реєстраційних зборів”,

— Положенням про державну реєстрацію друкованих засобів ма-
сової інформації в Україні, затвердженим наказом Міністерства юстиції 
України від 21 лютого 2006 року № 12/5 (у редакції наказу Міністерства 
юстиції від 13.01.2009 № 22/5).

Відповідно до статті 20 Закону України «Про друковані засоби масо-
вої інформації (пресу) в Україні» зміна засновника (складу співзасновни-
ків) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновниками) 
і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог цивільного 
законодавства України. Ця угода є підставою для подання правонаступ-
ником заяви про перереєстрацію в порядку, передбаченому статтями 11 
і 12 Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
України”.

Вихід РДА і Ради із складу співзасновників друкованого засобу масо-
вої інформації оформляється договором, що укладається між РДА і Радою 
та правонаступником. Форма договору — проста письмова. До укладен-
ня договору РДА і Рада повинні прийняти відповідні рішення про вихід з 
засновників друкованого ЗМІ. В договорі необхідно зазначити, що зміна 
засновника ЗМІ здійснюється на виконання вимог Закону України «Про 
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реформування державних і комунальних друкованих засобів масової ін-
формації».

— Були у держреєстратора, маємо намір 
реформуватися в ТОВ. Він сказав, що зараз 
обов’язково треба вказувати порядок підпи-
сання установчих документів у статуті. Як це 
правильно оформити?

Людмила Панкратова: 
— Дійсно, в листопаді 2016 року набув чинності Закон України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності”, 
яким, зокрема, внесено зміни до Закону України “Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських форму-
вань”. Згідно внесених зміни установчий документ (в нашому випадку ста-
тут) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується 
та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними осо-
бами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття тако-
го рішення загальними зборами). При створенні нового підприємства в 
результаті перетворення справжність підписів на установчому документі 
нотаріально засвідчується.

Також до ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» в пере-
лік відомостей, що повинні містити установчі документи, було доповнено 
словами «порядок підписання установчих документів». За відсутності та-
кої інформації в статуті ТОВ державний реєстратор відмовить у реєстрації 
такого статуту, бо він не буде відповідати вимогам Законам України “Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань” та «Про господарські товариства».

Частина 5 статті 57 Господарського кодексу України зазначає, що ” 
Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) 
суб’єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими 
суб’єктами відповідно до закону”. Відповідно в статуті цей пункт можна 
викласти в наступному вигляді: «Статут Товариства підписується засно-
вниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та 
секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальни-
ми зборами».

— Які документи подаються при перереєстра-
ції ЗМІ? 
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Ігор Федоренко:
Згідно пункту 3.1 глави 3 Положення про державну реєстрацію дру-

кованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 21.02.2006 № 12/5, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 24.02.2006 за № 173/12047, редакціям потрібно звернутися 
до відповідних головних територіальних управлінь юстиції з наступними 
документами:

1. Заява із зазначенням підстав перереєстрації, в якій вказано:
1) засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юри-

дична особа — зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична осо-
ба — зазначаються прізвище, ім’я (по батькові — за наявності), громадян-
ство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків.

— пов’язана особа;
2) вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, кален-

дар, дайджест тощо);
3) назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ);
4) мова/мови видання;
5) сфера розповсюдження;
6) програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість 

(їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовнос-
ті, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.), а 
також категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: 
усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, 
працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо);

7) передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкар-
ських аркушах) і формат видання;

8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його 
(їх) банківські реквізити (для фізичних осіб — у разі наявності);

9) місцезнаходження редакції.
У заяві також вказуються відомості, які вносяться до свідоцтва про 

державну реєстрацію друкованого ЗМІ:
1) статус видання (вітчизняне — друкований ЗМІ, у якого засновником 

виступають українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/ особа/и/; спільне 
— друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної/
их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/ особи/осіб/);

2) вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань 
економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, 
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науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань 
мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релі-
гійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків 
обсягу одного номера — реклама/, інформаційне, для дітей тощо). Звер-
таємо увагу, що крім цього в заяві зазначається, що перереєстрація ЗМІ 
здійснюється на виконання вимог Закон України «Про реформування 
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші 
формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноваже-
них ними осіб, повноваження яких належно посвідчені. Також реєструю-
чий орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання 
документів, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна ді-
єздатність засновника (співзасновників).

Для юридичної особи такими документами є:
1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника ко-

пії статуту (положення), чинні на момент подачі;
2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конфе-

ренції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з 
вимогами статті 8 Закону;

3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (за-
свідчений нотаріально, якщо одна із сторін — фізична особа);

4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, уго-
ду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право 
не надано правовстановлюючими документами).

5) угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації 
друкованого ЗМІ у зв’язку зі зміною засновника) укладена відповідно до 
вимог Цивільного та Господарського кодексів, інших актів законодав-
ства України;

6) копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкова-
ного ЗМІ.

ПРО ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

— Що повинно бути відображено в переда-
вальному акті, і хто його має підписати?

Людмила Панкратова:
— У чинному законодавстві України не встановлено зразка переда-

вального акту. В частині 2 ст. 107 Цивільного кодексу України зазначено, 
що після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задо-
волення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи 
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складає передавальний акт, який має містити положення про правонас-
тупництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припи-
няється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включа-
ючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. Відповідно повинні бути 
включені:

— показники балансу із зазначенням пасивів та активів;
— передача документів підприємства, яке перетворюється, право-

наступнику;
— склад комісії з перетворення.
Підписи голови та членів комісії з припинення юридичної особи на 

передавальному акті повинні бути нотаріально посвідчені. Передаваль-
ний акт має бути затверджений засновником(засновниками) юридичної 
особи, який прийняв рішення про припинення юридичної особи.

— Засновниками газети є районна рада та 
райдержадміністрація. Засновники прийня-
ли рішення про вихід зі складу засновників 
редакції газети з реорганізацією шляхом пе-
ретворення редакції членами її трудового 
колективу у суб’єкт господарювання зі збере-
женням назви, цільового призначення, мови 
видання і тематичної спрямованості видання. 
На даний момент редакція в процесі припи-
нення. Стоїть питання про складання та за-
твердження передавального акту. Колишні 
засновники не хочуть це робити, аргументу-
ючи тим, що вони вже не засновники, і складу 
комісії з реорганізації не створювали (в рішен-
ні райради зазначено лише про покладення 
виконання функцій комісії з реорганізації на 
редактора газети). Як бути в даному випадку, 
якщо на балансі редакції газети є комунальне 
майно? І чи мав право реєстратор виключити 
засновників ще до передачі ними майна но-
воствореній особі? 

Ігор Федоренко:
— Районна рада та райдержадміністрація, прийнявши рішення про 

реорганізацію шляхом перетворення, не перестають бути засновниками 
підприємства. Вони перестануть бути такими в той момент, коли кому-
нальне підприємство буде припинене, а новостворене підприємство (де 
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засновником будуть фізичні особи — члени трудового колективу) буде 
зареєстроване. До завершення процесу реформування районна рада і 
райдержадміністрація залишаються вашими засновниками.

Стосовно затвердження акту звернемося до чинного законодавства 
України. Статтею 104 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) встанов-
лено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злит-
тя, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації 
юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступ-
ників.

Відповідно до ст. 107 ЦКУ після закінчення строку для пред’явлення 
вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з при-
пинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, при-
єднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які 
мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань 
юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та борж-
ників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учас-
никами юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її при-
пинення, крім випадків, встановлених законом. Учасниками юридичної 
особи в нашому випадку є районна рада та райдержадміністрація. Майно 
комунального підприємства є власністю територіальної громади, тому не 
може вибути з її власності без затвердження такого акту радою.

— Хто підписує передавальний акт, лише ре-
дактор газети і засновники, чи редактор са-
мостійно визначає склад комісії, який також 
буде підписувати передавальний акт? 2. Якщо 
редактор самостійно визначає склад комісії, 
то яким чином? Та кого залучати в члени ко-
місії? 

Ігор Федоренко:
— Цивільний кодекс України в п. 3 ст. 105 зазначає, що «Учасники 

юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення 
юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з 
припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комі-
сію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заяв-
лення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється». 
Якщо засновник прийняв рішення покласти функції комісії з реорганізації 
на редактора газети, тоді він діє одноособово і як голова комісії підписує 
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передавальний акт. Самостійно голова комісії не може визначити її склад, 
це право Засновника або органу, який прийняв рішення про перетворен-
ня підприємства. Якщо засновником Редакції газети є трудовий колектив, 
то саме він може за потреби прийняти рішення про зміни у складі комі-
сії з реорганізації ввівши до її складу нових членів. Також передавальний 
акт не тільки підписується комісією, а ще й затверджується засновником. 
Згідно з п. 3 ст. 107 Цивільного кодексу України: «Передавальний акт та 
розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або 
органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, вста-
новлених законом.». Таким чином затвердити передавальний акт можуть 
Засновник (зараз це трудовий колектив редакції) або орган який прийняв 
рішення про припинення шляхом перетворення комунального підприєм-
ства Редакції газети. Хочу звернути Вашу увагу, що вихід зі складу засно-
вників органів державної влади та органів місцевого самоврядування до 
моменту припинення комунального підприємства не відповідає приписам 
п. 2 ст. 5 Закону України «Про реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації» в якому зазначено: «Управління 
майном редакцій комунальних друкованих засобів масової інформації до 
завершення реформування здійснюється їх засновниками (співзасновни-
ками)». Бо в протилежному випадку трудовий колектив комунального під-
приємства (який залишився засновником), затверджуючи передавальний 
акт, вирішує питання передачі майна яке належить територіальній грома-
ді, без участі власника.

ПРО КОМІСІЮ З ПРИПИНЕННЯ

— Хто має увійти в члени комісії з припинен-
ня і подальшим перетворенням юридичної 
особи — редакції газети? Яка процедура утво-
рення такої комісії?

Людмила Панкратова:
— Комісія утворюється Засновником при прийнятті рішення про пе-

ретворення шляхом припинення. Якщо одночасно з рішенням про вихід 
зі складу засновників і перетворення не було прийнято рішення про ство-
рення комісії з перетворення, Засновнику потрібно створити комісію до-
датковим рішенням. В рішенні зазначається персональний склад комісії, 
зазначаються ідентифікаційний номер, паспортні дані та реєстрація. 

Головою комісії доцільно призначити керівника підприємства, яке 
перетворюється. Редакція не припиняє свою роботу, а до керівника комі-
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сії з перетворення переходять всі права і обов’язки керівника підприєм-
ства (до нього переходять організаційно –розпорядчі функції). Тому це не 
може бути посадова особа засновника, якщо засновник — орган місцево-
го самоврядування або державна адміністрація. Членами комісії можуть 
бути як представники редакції, так і представники засновника.

ПРО ПРИМІЩЕННЯ

— Як добитися, щоб, згідно із законом, кому-
нальне приміщення, де перебуває редакція, 
було передане в оренду на 15 років на піль-
гових умовах?

Людмила Панкратова:
— Пункт 2 ст. 9 Закону України “Про реформування державних і кому-

нальних друкованих засобів масової інформації” встановлює, що примі-
щення, котрі перебувають у державній або комунальній власності і в яких 
на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду 
строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установле-
ним для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редак-
цією та Фондом державного майна України (його регіональним відділен-
ням) або відповідним органом місцевого самоврядування.

Суборенда приміщень редакцій забороняється.
Таким чином, правонаступник (тобто підприємство, яке було створе-

не в процесі реформування шляхом перетворення) для укладання дого-
вору оренди повинен відповідати наступним умовам:

— на момент реформування бути розташованим в цих приміщеннях;
— бути редакцією, яка забезпечить функціонування реформованого 

друкованого засобу масової інформації, зі збереження його назви, цільо-
вого призначення, мови видання і тематичної спрямованості;

— бути друкованим засобом масової інформації, на якого поширю-
ються норми державної підтримки засобів масової інформації відповід-
но до статті 2 Закону України “Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналістів”.

Остання умова означає, що державна підтримка не застосовується до 
засобів масової інформації:

— рекламного характеру;
— еротичного характеру;
— заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери ді-

яльності яких входять виробництво та постачання паперу, поліграфічно-
го обладнання, технічних засобів мовлення;
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— заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю 
юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

— у яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять 
матеріали зарубіжних засобів масової інформації.

Всі комунальні друковані ЗМІ, які реформуються, будуть користувати-
ся вказаною державною підтримкою.

Договір оренди необхідно укладати вже на нове підприємство, яке є 
правонаступником комунального підприємства — редакції газети.

— Закон про реформування комунальних ЗМІ 
передбачає можливість отримання в орен-
ду приміщень, в яких знаходиться редакція. 
Який розмір орендної плати повинен бути в 
договорі?

Ігор Федоренко:
— Частина 2 статті 9 Закону України «Про реформування державних 

і комунальних друкованих засобів масової інформації» зазначає: «Примі-
щення, що перебувають у державній або комунальній власності, в яких на 
час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду стро-
ком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим 
для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та 
Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або 
відповідним органом місцевого самоврядування». У відповідності із цією 
статтею приміщення, в яких розташовувалася редакція комунального ЗМІ 
станом на момент реформування, повинні передаватися в оренду ново-
створеному підприємству «з розміром орендної плати, установленим для 
бюджетних організацій».

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 за-
тверджено «Методику розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу». Її 10-й пункт стверджує наступне: «Розмір річної 
орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організація-
ми, які утримуються за рахунок державного бюджету, Пенсійним фондом 
України та його територіальними органами, державними та комуналь-
ними закладами охорони здоров’я, музеями, які утримуються за рахунок 
державного та місцевих бюджетів, національними художніми колектива-
ми та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка 
з державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорга-
нізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та 
періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними 
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науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і 
журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсю-
джують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими ор-
ганізаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїн-
ським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для 
спеціальних засобів пересування, становить 1 гривню. Індексація річної 
орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів 
інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим 
цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для роз-
міщення засобів масової інформації: рекламного та еротичного характеру; 
заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридич-
них чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства; в яких понад 
50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних 
засобів масової інформації; заснованих за участю юридичних або фізич-
них осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання 
паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення…».

Таким чином вартість оренди приміщень для реформованого кому-
нального друкованого ЗМІ повинна складати одну гривню на рік. Певні 
обмеження, наведені в п. 10 цієї методики стосовно ЗМІ, на які не поши-
рюється розмір орендної плати в 1 гривню, відповідають вимогам Закону 
України «Про реформування державних і комунальних друкованих засо-
бів масової інформації». Надання приміщення в оренду за 1 гривню мож-
ливе лише при збереженні назви, цільового призначення, мови видання і 
тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

— Чи можна здавати в суборенду частину 
приміщення, орендованого редакцією?

Людмила Панкратова:
— Згідно з п. 2 ст. 9 Закону України “Про реформування державних 

і комунальних друкованих засобів масової інформації”, приміщення, що 
перебувають у державній або комунальній власності, у яких на час ре-
формування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком 
не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для 
бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та 
Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або 
відповідним органом місцевого самоврядування.

Суборенда приміщень редакцій забороняється.

— Якщо до реформування приміщення за-
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ймає суборендар, відповідно редакція в цих 
приміщеннях не розташовується, а відтак 
може не отримати їх в подальшу оренду на 
умовах, передбачених п. 2 ст. 9 Закону України 
“Про реформування державних і комуналь-
них друкованих засобів масової інформації”. 
Передача в суборенду приміщень, отриманих 
після реформування відповідно до цієї статті 
Закону, прямо заборонена.  

Ігор Федоренко:
— На завершальному етапі реформування постає питання пере-

оформлення договору оренди приміщень в яких розміщена редакція. Від-
повідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про реформування держав-
них і комунальних друкованих засобів масової інформації» є три умови, 
які потрібно врахувати при укладенні договору оренди:

— приміщення, що перебувають у державній або комунальній влас-
ності, у яких на час реформування розташовувалися редакції, передають-
ся в оренду строком не менше ніж на 15 років;

— розмір орендної плати, повинен бути такий же, який установлений 
для бюджетних організацій;

— передача в суборенду приміщень редакцій забороняється.
Виходячі з того, що новостворене підприємство є правонаступни-

ком по всім правам та обов’язкам реформованого комунального підпри-
ємства, можна не укладати новий договір, а викласти існуючий договір в 
новій редакції.

ПРО ЗЕМЛЮ ПІД ПРИМІЩЕННЯМ

— Редакція має державний акт на землю під 
приміщенням і щороку сплачує за це 11 тисяч 
гривень. Це 10 соток у центрі району. Може, 
взагалі відмовитися від тієї землі, оскільки 
приміщення буде в оренді на 49 років, а зем-
ля, як і редакція, є комунальною власністю? Чи 
варто працівникам редакції платити за кому-
нальну землю? Чи можна її приватизувати?»

Ігор Федоренко:
— Акт на землю має юридична особа, яка припиняється (до речі, із 
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запитання незрозуміло — це акт на землю на праві власності чи акт на по-
стійне користування, бо раніше такі були). Частина 1 статті 9 Закону Украї-
ни “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів ма-
сової інформації” визначає, що майно, яке на момент набрання чинності 
цим Законом перебувало на балансі редакції (майно, надане редакції за-
сновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації 
та редакції у користування, та майно, придбане трудовим колективом ре-
дакції), у процесі реформування передається у власність новоствореному 
суб’єкту господарювання безоплатно. Але з переліку майна виключено 
приміщення і земельні ділянки. Таким чином земельна ділянка не може 
бути передана правонаступнику у власність.

Відповідно до статті 269 Податкового кодексу України платниками зе-
мельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) 
та землекористувачі. Землекористування згідно з вимогами Земельного 
кодексу може бути постійним та на умовах оренди. Право постійного ко-
ристування земельною ділянкою — це право володіння і користування 
земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній влас-
ності, без встановлення строку. Статтею 270 Податкового кодексу визна-
чено, що об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають 
у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у 
власності. Якщо редакція буде орендувати всю будівлю, розташовану на 
земельній діляці (на яку зараз є акт, а відповідно і землевідвід, і рішення 
органу місцевого самоврядування про закріплення за будинком цієї при-
будинкової земельної ділянки), новостворене підприємство зобов’язане 
буде укласти договір оренди (а це не приміщення, де діє пільговий тариф). 
Тож платити прийдеться у будь-якому випадку.

ПРО ПРАВА РЕДАКТОРА

— Головний редактор працює за контрактом, 
укладеним з райрадою, то що тепер робити з 
даним контрактом?

Ігор Федоренко:
— Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю 

України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорга-
нізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудо-
вого договору працівника продовжується. Після реформування редакції 
контракт з головним редактором за потреби можна переукласти.
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— Чи має право засновник в перехідний пері-
од — до прийняття рішення про роздержав-
лення — призначити іншого редактора? 

Людмила Панкратова:
— 01.01.2016 року набрав чинності Закон України «Про реформу-

вання державних і комунальних друкованих засобів масової інформа-
ції» № 917-VIII від 24.12.2015 року, що визначає механізм реформування 
друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної 
влади, іншими державними органами та органами місцевого самовряду-
вання з метою обмеження впливу органів державної влади, інших держав-
них органів та органів місцевого самоврядування на редакції друкованих 
засобів масової інформації, зведення до мінімуму використання друкова-
них засобів масової інформації з метою маніпулювання суспільною свідо-
містю і особистою думкою громадян.

У відповідності до ст. 14 вказаного Закону пункт 8 частини першої 
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” після 
слова “заснування” доповнено словами “аудіовізуальних (електронних)”; 
Перелік питань, вказаних у ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування», є виключним та становить компетенцію районної ради.

Таким чином з 01.01.2016 року рада не має повноваження призна-
чати редактора друкованого ЗМІ, повноваження ради обмежуються ви-
ключно аудіовізуальними (електронними) засобами масової інформації.

— Я працюю редактором районної газети. 
Наша редакція реформується в другому ета-
пі. Все чекали, що має бути даний “старт”, але 
щось в цьому питанні дуже тихо. Закінчується 
мій контракт. Як я розумію, нині райрада вже 
не має повноважень щодо призначення та 
звільнення редактора, то як воно має бути?»

Ігор Федоренко:
— Дійсно, раніше, згідно з п. 7 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місце-

ве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997 до повноважень 
районних, обласних рад, які вирішуються виключно на їх пленарних за-
сіданнях, були віднесені і питання заснування засобів масової інформа-
ції відповідної ради та призначення і звільнення їх керівників. Однак з 
01.01.2016 року, після набрання чинності Законом України «Про реформу-
вання державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 
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у відповідності до ст. 14 вказаного Закону п. 7 ч. 1 ст. 43 Закону України 
«Про місцеве самоврядування» було змінено, і після слова “заснування” 
доповнено словами “аудіовізуальних (електронних)”. Перелік питань, вка-
заних у ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» є виключним 
та становить компетенцію ради. Таким чином, з 01.01.2016 року компе-
тенція районних, обласних рад поширюється виключно на заснування ау-
діовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради. 
Оскільки із набранням чинності Законом України «Про реформування 
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» при-
пинили свою дію повноваження обласної, районної рад щодо заснування 
друкованих засобів та вирішення питання при призначення і звільнення 
їх керівників.

Закінчення контракту не тягне за собою автоматичного звільнення 
працівника, це тільки є підставою для звільнення. Згідно з ч. 2 ст. 39-1 
КЗпП України, якщо після закінчення строку трудового договору трудові 
відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, 
дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Від-
повідно до ч. 2 ст. 23 КЗпП України строковий трудовий договір уклада-
ється у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на 
невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов 
її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених 
законодавчими актами.

З роз’яснень, викладених у п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду 
України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду трудо-
вих спорів», вбачається, що оскільки згідно з ч. 2 ст. 23 КЗпП України тру-
довий договір на визначений строк укладається лише у разі, коли трудові 
відносини на невизначений строк не може бути встановлено з урахуван-
ням характеру роботи або умов її виконання, або інтересів працівника 
(наприклад, його бажання), або в інших випадках, передбачених законо-
давчими актами, укладення трудового договору на визначений строк при 
відсутності зазначених умов є підставою для визнання його недійсним у 
частині визначення строку.

Відповідно до п. 3 Положення про порядок укладання контрактів при 
прийняття (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170, прийняття 
(наймання) на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту 
власником або уповноваженим ним органом, громадянином може здій-
снюватися у випадках, прямо передбачених законами. Чинне законодав-
ство не передбачає обов’язковість укладання строкових трудових дого-
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ворів у вигляді контрактів з керівниками редакцій газет, що перебувають 
у комунальній власності.

Таким чином після завершення 29 грудня контракту Рада не має по-
вноважень Вас звільнити, Ви продовжуєте працювати на посаді,відповідно 
до ст. 391 КЗпП дія трудового договору вважається продовженою на неви-
значений строк.

— Я редактор районної газети і маю вже по-
над 20 років державного стажу. Але газету 
буде реформовано раніше, ніж в мене буде 
можливість вийти на пенсію за віком. Чи озна-
чає це, що я автоматично втрачу можливість 
вийти на пенсію як державний службовець?

Ігор Федоренко:
Пенсія при досягненні Вами пенсійного віку буде нараховуватися за 

діючим на момент її призначення законодавством. На сьогоднішній день, 
якщо під «державним стажем» мається на увазі стаж державної служби по-
над 20 років, то, відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних по-
ложень Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року 
№ 889-VIII (набув чинності з 1 травня 2016-го) для осіб, які на день набран-
ня чинності новим Законом мають не менше, як 20 років стажу на посадах, 
віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених 
статтею 25 попереднього Закону України «Про державну службу», збері-
гається право на призначення пенсії відповідно до статті 37 цього закону 
в порядку, визначеному для осіб, які мають не менше, як 20 років стажу 
роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців. 
Таким чином у випадку наявності 20 років стажу державної служби станом 
на 1 травня 2016 року, незалежно від місця роботи на час досягнення чо-
ловіками 62-річного, а жінками загальновстановленого пенсійного віку, 
буде призначена пенсія відповідно до статті 37 Закону України «Про дер-
жавну службу» № 3723-XII від 16.12.1993 р. При наявності ж 10 років ста-
жу державного службовця (станом на 1 травня 2016 року) обов’язковою 
умовою призначення пенсії за статтею 37 «старого» закону є досягнення 
відповідного пенсійного віку, працюючи на державній службі.

Хочу зауважити, що стаж роботи журналістом комунального або дер-
жавного ЗМІ ніколи не був і ні є стажем державної служби, Закон України 
«Про державну службу» не поширюється на журналістів державного або 
комунального ЗМІ.

Стосовно нарахування пенсій журналістам комунальних та держав-



42

них ЗМІ Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформа-
ції та соціальний захист журналістів» в статті 16 зазначає, що: «При нара-
хуванні пенсії журналісту державного або комунального засобу масової 
інформації застосовуються норми, методика та порядок нарахування пен-
сії державному службовцю. Ця норма поширюється також на журналіста 
реформованого друкованого засобу масової інформації, який працював 
у такому засобі масової інформації до завершення процесу його рефор-
мування». Відповідно до цієї норми при призначенні пенсії журналіста 
комунального або державного ЗМІ застосовуються норми, методика та 
порядок нарахування пенсії,за якими призначається пенсія державному 
службовцю. Таким чином постає питання наявності відповідного стажу на 
1 травня 2016 року. Якщо 10 або 20 років є, то нарахування пенсії повинно 
відбутися відповідно до статті 37 «старого» Закону України «Про державну 
службу», якщо ні — то відповідно статті 90 чинного Закону України «Про 
державну службу» за Законом України “Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування”. Виходячи з логіки статті 16 Закону України «Про 
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур-
налістів», щоб мати «можливість вийти на пенсію як державний службо-
вець», Вам потрібно на час досягнення пенсійного віку працювати на від-
повідній посаді в реформованому ЗМІ.

— Чинний головний редактор газети наділе-
ний повноваженнями на ведення переговорів 
і укладання угод між трудовим колективом 
і співзасновниками, але він хоче терміново 
звільнитися за власним бажанням. Чи має він 
таке право, і як завершити процес реформу-
вання в разі звільнення?

Ігор Федоренко:
— Будь-який працівник, в тому числі і керівник, має право розірвати 

трудовий договір, укладений на невизначений строк, за власною ініціати-
вою, згідно ст. 38 КЗпП України. Жодних перешкод для подальшого про-
цесу реформування редакції таке звільнення не створює. Якщо головний 
редактор крім звільнення також не бажає бути представником трудового 
колективу редакції, то виникне необхідність провести збори трудового 
колективу і обрати нового представника.

З набранням чинності Законом України “Про реформування держав-
них і комунальних друкованих засобів масової інформації” були внесені 
зміни до пункту 8 частини першої статті 26 та пункту 7 частини першої 
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статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” згідно 
яких з 1 січня 2016 року, ради втратила право призначати і звільняти ре-
дакторів друкованих ЗМІ. Якщо засновник рада, це питання може бути ви-
рішене наданням голові комісії з перетворення повноважень керівника 
підприємства.

ПРО ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

— Чи потрібно звільняти працівників редак-
ції з комунального підприємства та приймати 
їх по переведенню в новостворене?

Людмила Панкратова:
— Ні, не потрібно. Відповідно до частини 3 статті 36 Кодексу законів 

про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія 
трудового договору працівника продовжується. При реорганізації при-
пинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату пра-
цівників (пункт 1 частини 1 статті 40 КЗпП).

— Який запис до трудової книжки працівника 
потрібно зробити при реформуванні редакції? 

Людмила Панкратова:
— «Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників», 

затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції 
України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 
р. N58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. за N110, 
не містить вказівок для такого випадку. Але з цього питання є роз’яснення 
Міністерства юстиції України «Гарантії працівників у разі ліквідації або 
реорганізації підприємства, установи, організації» та лист Міністерства 
соціальної політики України від 10.05.2012 р. N 75/06/186-1. До трудових 
книжок працівників слід внести запис про реорганізацію за аналогією з 
перейменуванням підприємства (пункт 2.15 Інструкції про порядок ве-
дення трудових книжок працівників). Наприклад: «Комунальне підприєм-
ство «Редакція газети «Зоря» з 16.03.2017 р. перетворено на ТОВ «Редакція 
газети «Зоря», а у графі 4 проставляється підстава реорганізації (рішення, 
розпорядження), його дата і номер.

— Наша редакція районної газети знаходить-
ся в процесі реформування, і головний редак-
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тор видав наказ про скорочення штату пра-
цівників. Під скорочення підпадають всі, крім 
нього та одного з технічних працівників. В 
такий спосіб головний редактор намагається 
позбутися співзасновників у реформованому 
підприємстві. Як захиститися?»

Ігор Федоренко:
— Відповідно до частини 3 ст. 36 Кодексу законів про працю України у 

разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злит-
тя, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору 
працівника продовжується. Пункт 1 статті 40 КЗпП передбачає, що трудо-
вий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий тру-
довий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані 
власником або уповноваженим ним органом у випадках змін в організа-
ції виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства 
або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 
чисельності або штату працівників. Ваше комунальне підприємство реор-
ганізується відповідно до Закону України «Про реформування державних 
та комунальних друкованих засобів масової інформації» шляхом перет-
ворення редакції членами її трудового колективу. Сам факт перетворен-
ня підприємства не може бути підставою для скорочення штату та звіль-
нення частини трудового колективу. Рішення про звільнення працівників 
приймається роботодавцем, оскільки визначення організаційної струк-
тури підприємства належить до компетенції власника. В нашому випадку 
це районна рада, тому Вам треба уважно вивчити Статут комунального 
підприємства на предмет повноважень керівника (головного редактора) 
самостійно вирішувати питання штатного розкладу і чисельності праців-
ників. Часто буває, що це в компетенції ради. Згідно Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» рада проводить свою роботу сесійно. 
Рішення ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засідан-
ні шляхом голосування. Відтак для складання нового штатного розкладу 
потрібно висновок профільної комісії та рішення ради. Якщо процедура 
не витримана — це підстави для скасування такого наказу як протиправ-
ного та такого, що суперечить статтям 36, 40 Кодексу законів про працю 
України та Статуту підприємства. Для цього не обов’язково звертатися до 
суду, це питання в компетенції власника, рада може вирішити це питання 
самостійно і запобігти протиправному звільненню працівників редакції.

При виданні такого наказу виникає питання, які зміни в організації 
виробництва й праці на підприємстві призвели до скорочення чисельнос-
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ті та штату працівників? Скорочення має бути обґрунтованим з економіч-
ної й правової точки зору. Спосіб реформування, який передбачає вихід 
органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого 
самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого за-
собу масової інформації та редакції з перетворенням редакції членами її 
трудового колективу у суб’єкт господарювання передбачає збереження 
назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості 
друкованого засобу масової інформації (п. 2 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про 
реформування державних та комунальних друкованих засобів масової ін-
формації»). Про яке збереження цільового призначення може бути мова 
при скороченні всіх кореспондентів(журналістів), коректорів, редакто-
рів?

Процедура скорочення теж повинна відповідати вимогам законодав-
ства. Відповідно до статей 42, 492 КЗпП України одночасно з попереджен-
ням про звільнення власник повинен запропонувати працівникові іншу 
роботу на тому ж підприємстві, та враховувати вимоги до переважного 
залишення на роботі окремих категорій працівників. Переважне право 
залишення на роботі надається:

1) сімейним — при наявності двох і більше утриманців;
2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заро-

бітком;
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному 

підприємстві, в установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбо-

вих закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поши-

рюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”;

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раці-
оналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, органі-
зації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п’яти років з часу 
повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової 
служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, 
які проходили альтернативну (невійськову) службу, — протягом двох ро-
ків з дня звільнення їх зі служби.
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10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання 
пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пен-
сійних виплат.

Черговість підстав не має значення.
Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категорі-

ям працівників, якщо це передбачено законодавством України. Так ч. 3 
ст. 184 КЗпП забороняє при скороченні штату або чисельності працівників 
звільняти вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (а 
у випадках, передбачених ч. 6 ст. 179 КЗпП — до шести років), одиноких 
матерів, у яких є діти віком до чотирнадцяти років або діти-інваліди; за 
ст. 198 КЗпП — звільнення у зв’язку зі скороченням осіб віком до 18 років 
проводиться лише у виняткових випадках, тільки за згодою комісії у спра-
вах неповнолітніх і з обов’язковим працевлаштуванням.

— У трудовому колективі редакції є праців-
ник, прийнятий на місце особи, яка у відпуст-
ці по догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку. Чи має право цей працівник 
на участь у реформуванні і засновництві в під-
приємстві, в яке буде перетворена редакція?

Ігор Федоренко:
— Відповідно до статті 2521 Кодексу Законів про працю «Трудовий 

колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею бе-
руть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, 
угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 
підприємством». Аналогічно виглядає і частина 8 статті 65 Господарсько-
го кодексу України — «Трудовий колектив підприємства становлять усі 
громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі 
трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють 
трудові відносини працівника з підприємством. Повноваження трудового 
колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюють-
ся статутом або іншими установчими документами відповідно до вимог 
цього Кодексу, законодавства про окремі види підприємств, закону про 
трудові колективи». Ніяких виключень стосовно працівника, прийнятого 
на строковий трудовий договір, визначення трудового колективу не міс-
тить, він є таким же працівником, як і будь-який інший.

При перетворенні комунального підприємства у новий суб’єкт госпо-
дарювання, де засновниками будуть члени трудового колективу редакції, 
при розподілі часток в статутному капіталі новоствореного підприєм-
ства, можна враховувати трудовий вклад кожного з засновників. Частина 
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2 статті 8 Закону України “Про реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації” передбачає, що «Розподіл часток 
майна між засновниками (співзасновниками) суб’єкта господарювання 
здійснюється за рішенням загальних зборів суб’єкта господарювання з 
урахуванням балансової вартості майна». Розподіл часток в статутному 
капіталі підприємства здійснюється за взаємною згодою засновників, а 
якщо згоду не досягнуто, то за аналогією можна скористатися методика-
ми обчислення розміру індивідуальних майнових паїв, визначення трудо-
вого внеску членів трудового колективу:

— «Методика визначення трудових внесків членів колективних 
сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих» за-
тверджена наказом Міністерства аграрної політики України 21.06.2005 
N 274, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2005 р. 
за N 854/11134;

— «Методика обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв 
членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі 
реорганізованих» затверджена наказом Міністерства аграрної політики 
України 07.06.2005 N 252, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
3 серпня 2005 р. за N 853/11133. Ці методики розроблені для визначення 
розмірів майнових паїв і можуть бути застосовані для визначення часток 
в майні реформованого підприємства.

— З ініціативи редактора (він же і голова лік-
відаційної комісії) на зборах трудового ко-
лективу вирішили створити ПП і розподілити 
частки за стажем роботи в редакції. Редакто-
ру припало 9 %. Редактор на цих зборах був 
секретарем і пообіцяв оформити протокол 
вдома.

Однак згодом редактор заявив, що, якщо 
йому не дамо 50 %, то відкриє свою газету і 
т. д. Ніхто з працівників редакції не бажає від-
давати свою частку. На наступних зборах ре-
дактор вже був згоден не менше, як на 45 %. 
Колектив не має наміру відступати від своєї 
позиції. 

З самого початку редактор діє одноосібно, 
шантажує працівників та приховує інформа-
цію про хід роздержавлення. Як діяти? 
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Ігор Федоренко:
— Саме за трудовим колективом редакції - пріоритетне право на ре-

формування, а не за керівником. У такій ситуації — самим очолити процес 
реформування і провести наступні дії:

Провести збори трудового колективу самостійно. На зборах обирати 
голову та секретаря з числа осіб, яким труловий колектив довіряє. Роз-
глянути питання про зміну уповноваженого представника трудового ко-
лективу:

— вивільнити головного редактора від виконання обовязків уповно-
важеного представника трудового колективу;

— обрати нового уповноваженого представника трудового колекти-
ву;

Якщо головний редактор одночасно є головою комісії з перетворен-
ня, прийняти рішення про звернення до Засновника про зміну голови 
комісії з перетворення в зв’язку з втратою довіри. Також в зверненні до 
Засновника необхідно поставити питання про передачу новому голові ко-
місії повноваження керівника підприємства.

Після заміни уповноваженого трудового колективу і голови комісії з 
перетворення, провести процедуру перетворення підприємства відпо-
відно до чинного законодавства.

Далі на зборах про утворення нового підприємства розподілити част-
ки за взаємною згодою засновників і обрати керівника (редактора). Якщо 
це буде інша особа, а не діючий редактор, останньому може бути запро-
понована інша посада. За відсутності відповідної посади або при відмові 
від пропозиції, він звільняється з роботи з підстав, передбачених законо-
давством — п.1 ст. 40 КЗпП України.

ПРО ГАЗЕТУ, ДРУКАРНЮ, РАДІО

— Представники редакційно-видавничого 
об’єднання звернулися до нас за юридичною 
допомогою щодо отримання новоствореним 
підприємством майна друкарні, яке було час-
тиною комунального підприємства, і яке ра-
йонна рада відмовляється передати.

Ігор Федоренко:
— З наданих документів вбачається, що процедуру реформування 

комунального підприємства в Товариство проведено з порушеннями: 
Рада і РДА прийняли рішення про вихід зі складу засновників друковано-
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го ЗМІ та комунального підприємства, але після прийняття ними такого 
рішення всіма співзасновниками також повинні бути прийняті рішення 
про перетворення шляхом припинення підприємства, призначення комі-
сії з реорганізації, затвердження передавального акту, як це передбачено 
Цивільним кодексом України в наступних статтях:

— п. 3 ст. 105 «Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв 
рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу 
призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорга-
нізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлю-
ють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної 
особи, що припиняється».

— п. 1ст. 106 «Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної 
особи здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної 
особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, 
передбачених законом, — за рішенням суду або відповідних органів дер-
жавної влади».

— п. 3 ст. 107 «Передавальний акт та розподільчий баланс затверджу-
ються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення 
про її припинення, крім випадків, встановлених законом».

До речі, п. 4 ст. 107 прямо зазначає, що «Порушення положень частин 
другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного 
державного реєстру запису про припинення юридичної особи та держав-
ній реєстрації створюваних юридичних осіб — правонаступників».

З наданих документів вбачається, що рішення про припинення кому-
нального підприємства шляхом перетворення було прийнято рішенням 
зборів трудового колективу, а не зборами засновників, до складу яких ще 
входили рада і РДА. Жодного рішення райради, розпорядження РДА про 
передачу трудовому колективу права діяти від їхнього імені, як засновни-
ків, в наданих документах немає.

Передавальний акт затверджено не рішенням зборів засновників, 
а зборами трудового колективу.Закон України «Про реформування дер-
жавних і комунальних друкованих засобів масової інформації» в п. 2 ст. 5 
зазначає:«Управління майном редакцій комунальних друкованих засобів 
масової інформації до завершення реформування здійснюється їх засно-
вниками (співзасновниками)».

Також в передавальний акт внесені приміщення — двоповерхове, 
склад-гараж, огорожа з/бетонна, туалет (субрахунок 103 «Будівлі та спо-
руди»), в той час як частина 1 статті 9 Закону України «Про реформування 
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» забо-
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роняє передачу у власність новоствореному підприємству приміщень і 
земельних ділянок, які знаходилися на балансі комунального підприєм-
ства. Не надано інформації про те, як це майно відображено в аналітичних 
рахунках, але в будь-якому випадку надані документи свідчать про те, що 
майно територіальної громади передано без участі ради. А відтак це може 
мати наслідки у вигляді скасування реєстраційних дій, проведених під час 
перетворення. Тим більше, що прийняте через пів року (!) після припи-
нення комунального підприємства рішення ради про передачу майна 
новоствореному підприємству не співпадає з передавальним актом, за-
твердженим трудовим колективом.

Також виникає запитання — чи проводилася оцінка майна? Частина 2 
статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні» передбачає обов’язкову оцінку майна, зо-
крема, у випадках:

— «реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних 
підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною 
часткою майна (часткою комунального майна)»; виділення або визначен-
ня частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка ко-
мунального майна)».

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-
них осіб — підприємців та громадських формувань» в абзаці першому 
пункту 12 частини першої статті 15 зазначає, що: «передавальний акт (у 
разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі 
поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, вста-
новленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та роз-
подільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім 
випадків, передбачених законом». Нотаріально посвідчені підписи в пе-
редавальному акті 12.05.2017 р., в тому числі і підпис директора ТОВ, яке 
буде зареєстроване (!) 30.05.2017 р. Виникає запитання -як нотаріус вста-
новлював повноваження директора (який прийняв за цим актом майно), 
якщо самого Товариства ще не існувало?

Перспективи судового спору стосовно передання майна друкарні 
новоствореному Товариству досить сумнівні. Частина 1 статті 9 Закону 
України «Про реформування державних і комунальних друкованих засо-
бів масової інформації» — «У процесі реформування майно (крім примі-
щень і земельних ділянок), що на момент набрання чинності цим Законом 
перебувало на балансі редакції (майно, надане редакції засновниками 
(співзасновниками) друкованого засобу масової інформації та редакції 
у користування, та майно, придбане трудовим колективом редакції), пе-
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редається у власність зазначеному суб’єкту господарювання безоплатно, 
за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової ін-
формації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і 
тематичної спрямованості» — не може бути використана, бо комунальне 
підприємство було не редакцією, а редакційно–видавничим об”єднанням. 
Звісно, що рада, якщо бажала залишити територіальній громаді друкарню, 
повинна була не виходити з співзасновників комунального підприємства, 
а провести реорганізацію шляхом виділення редакції з КП.

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні» в ст. 7 не відносить друкарні до суб’єктів діяльності друкованих 
засобів масової інформації: «До суб’єктів діяльності друкованих засобів 
масової інформації належать засновник (співзасновники) друкованого за-
собу масової інформації, його редактор (головний редактор), редакційна 
колегія, редакція, трудовий колектив редакції, журналістський колектив, 
журналіст, автор, видавець, розповсюджувач». Визначення редакції наве-
дено в ст. 22 цього Закону, а реформуванню підлягають саме редакції, а не 
друкарні.Друкарня це поліграфічне підприємство, на якому виготовляють 
друковану продукцію.

Виходячи з усього наведеного вище, єдине, що можна порадити, то 
це привести процес реформування у відповідність до вимог чинного за-
конодавства.

— У нашому комунальному підприємстві, 
крім редакції газети, є ще і редакція ТРК. Яка 
процедура реформування в цьому випадку? 

Людмила Панкратова:
— У такому випадку рішення засновника буде не про припинення 

шляхом перетворення, а про реорганізацію підприємства шляхом виді-
лення або припинення шляхом поділу. У випадку поділу комунальне під-
приємство припиняється і створюються два нових підприємства: одне 
— це комунальне підприємство (ТРК), а друге — реформоване друковане 
ЗМІ.

У випадку виділення первинне комунальне підприємство не припи-
няє існувати (продовжує діяльність як ТРК), а до новоствореного підпри-
ємства переходять права і обов’язки (з часткою активів і пасивів) видавця 
друкованого ЗМІ. Процеси ідентичні перетворенню, але комісія з реор-
ганізації складає не передавальний акт, а розподільчий баланс (пункт 12 
частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»).
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ПРО ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ

— Які нормативи регулюють висвітлення ді-
яльності народних депутатів у роздержавле-
них друкованих засобах масової інформації. 
Чи є перелік видів виступів, які розміщуються 
безоплатно? Чи редакція одноосібно встанов-
лює, за що, і в якому розмірі брати оплату за 
висвітлення діяльності народних депутатів?»

Ігор Федоренко:
Якщо мова йде про видання, яке завершило процедуру роздержав-

лення, то, згідно зі статтею 23 Закону України „Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядуван-
ня”, «для висвітлення діяльності органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, виступів народних депутатів України, депутатів 
сільських, селищних, районних, міських і обласних рад у державних дру-
кованих засобах масової інформації, що фінансуються відповідно за раху-
нок державного або місцевих бюджетів, відводиться не більше 20 відсо-
тків газетної площі кожного номера. У недержавних друкованих засобах 
масової інформації відомості про діяльність органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, виступи депутатів усіх рівнів можуть 
друкуватися на договірних засадах відповідно до законодавства України. 
Стаття 5 цього Закону зазначає, що «недержавні засоби масової інформа-
ції висвітлюють діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування на умовах, передбачених в укладеній між цими органами 
і редакціями засобів масової інформації угоді. Якщо така угода не укладе-
на, то редакція недержавного засобу масової інформації має право само-
стійно, відповідно до законодавства України, висвітлювати діяльність ор-
ганів державної влади та органів місцевого самоврядування, визначаючи 
у своєму статуті джерела фінансування витрат на це висвітлення».

Народний депутат може мати право на публікацію матеріалів один 
раз на місяць обсягом до 1/16 загальної газетної площі (відповідно до п. 4 
статті 18 Закону України „Про статус народного депутата”) тільки при на-
явності передбачених діючим законодавством обов’язкових умов:

— сфера розповсюдження ЗМІ має бути в одномандатному вибор-
чому окрузі народного депутата або закріплена депутатською фракцією 
(групою) за народним депутатом України, який звертається із вимогою до 
видання;

— засіб масової інформації має фінансуватися з державного або міс-
цевого бюджетів;
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— засновником (співзасновником) видання є орган державної влади, 
організація або установа, що фінансуються повністю або частково за раху-
нок коштів державного бюджету.

Відсутність хоча б однієї з викладених умо, звільняє друкований ЗМІ 
від обов’язку публікувати надані народним депутатом України матеріали. 
Таким чином, якщо на Вас ці умови не поширюються, Ви публікуєте мате-
ріали або висвітлюєте діяльність народних депутатів на підставі договору 
на платній основі. Також маєте право висвітлювати всі аспекти діяльності 
народних депутатів, проводити власне дослідження і аналіз їх діяльності, 
давати їй оцінку, коментувати самостійно.

— Ні райрада, ні райадміністрація не дали з 
початку року ні копійки редакції, мотивуючи 
тим, що їм не виділили на це коштів. Однак 
матеріали справно присилають, і ми розмі-
щуємо їх на шпальтах в надії, що щось таки 
зміниться. Чи можливо якось вплинути на 
колишніх співзасновників законодавчо щодо 
виділення хоч якихось коштів для підтримки 
газети на перших порах?

Ігор Федоренко:
— Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у 

своїх кошторисах зобов’язані передбачати витрати на висвітлення своєї 
діяльності засобами масової інформації. Такий обов’язок є вимогою стат-
ті 5 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масо-
вої інформації». Після реформування, коли засновниками підприємства 
(редакції) стали члени трудового колективу, Ваше ЗМІ стало недержавним. 
За приписом частини 2 статті 5 Закону України «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
в Україні засобами масової інформації»: «Недержавні засоби масової ін-
формації висвітлюють діяльність органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування на умовах, передбачених в укладеній між цими 
органами і редакціями засобів масової інформації угоді. Якщо така угода 
не укладена, то редакція недержавного засобу масової інформації має 
право самостійно, відповідно до законодавства України, висвітлювати ді-
яльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
визначаючи у своєму статуті джерела фінансування витрат на це висвіт-
лення.
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Ви можете звернутися до господарського суду з позовом про спо-
нукання до укладення договору. Відповідно до частини 3 статті 84 Госпо-
дарського процесуального кодексу України в резолютивній частині судо-
вого рішення у такій справі повинні бути вказані умови, на яких сторони 
зобов’язані укласти договір з посиланням на поданий позивачем проект 
договору.

Підставами для подання такого позову, по-перше, є обов’язок орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування висвітлювати 
свою діяльності у засобах масової інформації та виділяти на це кошти; по-
друге, Ваше пріоритетне право на укладення договорів про висвітлення 
діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування, передбачене пунктом 3 частини 2 статті 12 Закону України 
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масо-
вої інформації». Підтвердженням необхідності укладання такого договору 
є й те, що і райрада, і райадміністрація направляють Вам матеріали для 
друку. Тому я б рекомендував звернутися до райради і райадміністрації 
з пропозицією укласти договори на висвітлення (з обов’язковим направ-
ленням з пропозицією двох примірників проекту договору), а у випадку 
ухиляння від його підписання — звернутися до суду.

Якщо сума кошторису щодо висвітлення діяльності передбачає про-
ведення відкритих торгів згідно з процедурами, передбаченими Законом 
України «Про публічні закупівлі», то Ваше пріоритетне право теж повинно 
враховуватися.

ПРО СПІВПРАЦЮ З ОТГ

— Цікаво знати, як бути газетам, коли в райо-
ні створюється ОТГ і районна рада (співзас-
новник) припиняє своє існування… Що тоді? 
Чи співзасновник має право передати нас 
до ОТГ як свою комунальну власність, згідно 
Господарського Кодексу, чи ми автоматично 
стаємо роздержавленими, чи як? Що робити 
в такому разі? Особливо якщо до цього ми ще 
ніякі заходи щодо роздержавлення не розпо-
чинали (маємо лише рішення ради щодо спо-
собу роздержавлення).

Ігор Федоренко:
— Ніякого «автоматичного» роздержавлення не може бути. Комуналь-
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не підприємство має власника територіальну громаду і редакція повинна 
пройти відповідну процедуру.Частина 3 статті 8 Закону України «Про до-
бровільне об’єднання територіальних громад» передбачає: «Об’єднана 
територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та 
обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повно-
важень сільською, селищною, міською радою, обраною такою об’єднаною 
територіальною громадою». Таким чином до юридичної особи — ради, 
розміщеної в адміністративному центрі об’єднаної територіальної грома-
ди, переходять всі права та обов’язки всіх юридичних осіб — сільських, 
селищних, міських рад, що об’єдналися. Якщо Ваша районна рада буде 
головною садибою новоствореного ОТГ, то для Вас нічого не змінюєть-
ся. Якщо ж Ваша районна рада приєднується до іншої територіальної 
громади — відповідно після набуття повноважень ради такої об’єднаної 
територіальної громади у її власність буде передано і комунальне підпри-
ємство. Згідно з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад» повноваження сільських, селищних, міських рад, 
сільських, селищних, міських голів, обраних територіальними громадами, 
що об’єдналися, завершуються в день набуття повноважень сільською, 
селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною грома-
дою. Частиною 4 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад» визначено, що з дня набуття повноважень сільською, 
селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною грома-
дою, здійснюється реорганізація відповідних сільських, селищних, міських 
рад, розміщених поза адміністративним центром об’єднаної територіаль-
ної громади. У Вас є можливість продовжувати процедуру з Вашою радою, 
а якщо не встигнете завершити процедуру роздержавлення, продовжите 
з радою новоствореної ОТГ після набуття нею чинності.

— Які угоди потрібно укладати реформова-
ній газеті для співпраці з новоствореними 
об’єднаними громадами?

Ігор Федоренко:
— Частина 3 статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання те-

риторіальних громад» передбачає: «Об’єднана територіальна громада є 
правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних гро-
мад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, 
міською радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою». 
Таким чином до юридичної особи — ради, розміщеної в адміністратив-
ному центрі об’єднаної територіальної громади, переходять всі права та 
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обов’язки всіх юридичних осіб — сільських, селищних, міських рад, що 
об’єдналися. Взаємовідносини рад і друкованих ЗМІ регулюються Законом 
України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформа-
ції». Саме з цією юридичною особою, розташованою в адміністративному 
центрі новоствореної об’єднаної громади, і потрібно укласти договір ви-
світлення діяльності і опублікування її офіційних документів, передбаче-
них статтями 21 та 22 вищезазначеного Закону.

Договір на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня є договором про надання послуг (ДК 021:2015: 79820000-8 — Послуги, 
пов’язані з друком), який регулюється статтями 638, 901-907 Цивільного 
кодексу України і статтями 179–181 Господарського кодексу України. До-
говір повинен містити істотні умови, а саме: предмет договору (висвітлен-
ня діяльності органів місцевого самоврядування, публікацію офіційних 
документів), умови, що визначені законом як істотні або є необхідними 
для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча 
б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Такими умовами, крім предме-
ту договору, зокрема, є ціна та строк дії договору, бажано також вказати 
відповідальність сторін.

Договір надання послуг укладається у простій письмовій формі.
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