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Пенсія у разі смерті годувальника призначається і виплачується згідно із законодавством. Підприємство за рахунок 
власних коштів на умовах колективного договору може передбачати будь-які інші додаткові заходи щодо матеріального
забезпечення осіб, які мають право на соціальні виплати у разі втрати годувальника, потерпілих та надання їм соціальних 
послуг.

8. Підприємство повинно забезпечити додаткові гарантії зайнятості окремих категорій населення, що передбачені 
чинним законодавством для осіб, які потребують соціального захисту и не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.
Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» [138] до таких категорій належать: жінки, які мають дітей віком 
до шести років; одинокі матері, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів; особи, які закінчили або 
припинили навчання у середніх загальнообов'язкових школах, професійно-технічних закладах освіти, звільнилися зі
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яким надається перше робоче місце, діти (сироти), які 
залишилися без піклування батьків; особи передпенсійного віку (чоловіки по досягненні 58 років, жінки - 53 років); особи, 
звільнені після відбуття покарання або примусового лікування.

Для працевлаштування зазначених категорій громадян місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних 
рад за поданням центрів зайнятості бронюють на підприємствах, незалежно від форми власності, з чисельністю понад 20 
чоловік до 5 відсотків загальної кількості робочих місць за робітничими професіями, у тому числі з гнучкими формами 
зайнятості. У разі відмови у прийнятті на роботу громадян з числа зазначених категорій у межах встановленої броні 
державна служба зайнятості стягує з підприємства штраф за кожну таку відмову в п'ятдесятикратному розмірі
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачено щорічне встановлення 
нормативів робочих місць, які призначені для працевлаштування інвалідів. Вони встановлюються у розмірі чотирьох 
відсотків від загальної чисельності осіб, які працюють на підприємстві. Якщо чисельність працівників становить від 15 до 25 
чоловік, то нормативом передбачається одне таке робоче місце. Підприємства, на яких працює інвалідів менше, ніж
встановлено нормативом, зобов'язані щорічно перераховувати відділенню Фонду соціального захисту інвалідів кошти на 
створення робочих місць для працевлаштування інвалідів і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної 
реабілітації. Розмір відрахувань визначається середньою річною заробітною платою на відповідному підприємстві за кожне 
робоче місце, не зайняте інвалідом. 

Стаття 70.   Об'єднання підприємств 
1. Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу,

комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами. 
2. За рішенням Кабінету Міністрів України або органів, до повноважень яких належить управління

державними або комунальними підприємствами, можуть утворюватися об'єднання підприємств на умовах і в 
порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами. 

3. Види об'єднань підприємств, їх загальний статус, а також основні вимоги щодо здійснення ними
господарської діяльності визначаються цим Кодексом, інші питання їх діяльності регулюються законодавством 
України. 

1. Кодекс передбачає право підприємств об'єднувати свою діяльність на добровільних засадах. Під добровільними
засадами об'єднання діяльності підприємств слід розуміти об'єднання на основі договору. 

Підприємства мають право об'єднувати виробничу, комерційну, наукову, інвестиційну, інноваційну та інші види 
господарської діяльності, у тому числі некомерційну діяльність, пов'язану зі створенням і утриманням об'єктів соціальної 
сфери, тощо. 

2. Види об'єднань підприємств, їх загальний статус, а також основні вимоги щодо здійснення ними господарської
діяльності визначаються главою 12 цього Кодексу. Інші питання їх діяльності регулюються законодавством України. На 
об'єднання підприємств поширюється законодавство, що регулює порядок здійснення господарської діяльності суб'єктами 
господарювання (закони України «Про господарські товариства» [90], «Про підприємства в Україні» [382] та ін.). 
Особливості правового становища об'єднань підприємств, створюваних за рішеннями Кабінету Міністрів України, 
міністерств, інших компетентних державних органів, компетентних органів місцевого самоврядування визначаються 
нормативними актами відповідних органів. 

Стаття 71. Облік і звітність підприємства
1. Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до вимог статті 19 цього Кодексу та інших 

нормативно-правових актів. 
2. Відомості, не передбачені законом, підприємство надає органам державної влади, органам місцевого

самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаченому 
установчими документами підприємства. 

1. Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [64], а також 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р., якою було затверджено Порядок подання фінансової звітності
[242], Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженими наказом
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291, а також іншими нормативно-правовими актами.

У випадках, передбачених чинним законодавством, підприємства мають можливість перейти до спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності, запровадженої Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, 
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