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“Україна напередодні Міжнародного року кооперативів”
Добре ставиться уряд, що річно виділяються кошти, зараз завершуємо дослідження
союзу аудиторів України стосовно бухгалтерського обліку в кооперативах і аналізу
господарської діяльності. Підготовлені зміни стосовно статей податкового кодексу.
Відпрацьовані моделі більш сучасних кооперативах, які орієнтовані на надання послуг у
виробництві біопалива.
Наш закон про сільськогосподарську кооперацію, безнадійно зістаріла і скільки її не
латати толку не буде. Треба два закони один про обслуговуючу кооперацію, а другий про
виробничу кооперацію, тому що природа цих структур абсолютно різна.
Проблема в тім, скільки би не давали пропозицій про статусно-прибутковість, вони
не коли не будуть спрацьовувати, тому що як тільки кооперативи отримують цей
прибуток він буде оподаткований. Тому нам треба закон в Україні про неприбуткові
організації такі які існують в багатьох країнах і дозволяють сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам мати особливий статус підприємства. Нам треба негайно
внести зміни до господарського кодексу.
У нас відсутня регулярна фінансова підтримка з розвитку кооперації з боку
державного бюджету і тому варто подумати над таким законом, як державний фонд
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах. Стратегічна
роль кооперації ще не достатньо визнана в суспільстві, нам потрібно створити
національну концепцію використання кооперативної ідеї, формування аграрного ринку.
Нам потрібно створити державний реєстр сільськогосподарських кооперативів,
посилити громадський контроль особливо з боку союзу за поширення і боротьбу з псевдо
кооперацією.
Треба в кожній області відродити регіональний центр кооперативного розвитку, які
будуть поєднувати з доращою службою обласною, яка створена в кожній області.
Пропоную створити школу для кооперативних лідерів, представників кооперативу
навчати і саме головне нам треба всіляко підтримати союз представницької організації
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Для цього треба щоб уряд визнав
ексклюзивну місію і верховенство цей організації в кооперативному русі сільському
господарстві, Мін. агрополітики повинно надати союзу представницькі права як мають
Асоціація фермерів України і Українська агроконфедерація. Союз має координувати і
виступати основним приципіентом всіх іноземних проектів технічної допомоги і Союз
повинен представляти кооперативний рух в сільському господарстві України.

