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Визначення термінів 
 

Акціонер(и) – означає акціонера(ів) Товариства. 
Загальні збори – означає загальні збори акціонерів Товариства. 
Закон - означає закон України «Про акціонерні Товариства від 17 вересня 2008 року №514-VІ. 
Рада – означає Наглядову Раду Товариства. 
Виконавчий орган – означає Директора Товариства. 
Ревізор – означає Ревізора Товариства. 
Статут – означає статут Товариства. 
Товариство – означає ПрАТ «Каховський агроспецпостач» код ЕДРПОУ 00913812.  
ПрАТ – означає приватне акціонерне Товариство. 
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1. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення про Виконавчий орган (Директор) Приватного акціонерного товариства 
"Каховський агроспецпостач" розроблено на підставі чинного законодавства України та Статуту 
Товариства. 

1.2. Положення визначає статус, склад, повноваження, порядок роботи, процедуру обрання 
Директора Товариства. 

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів і може бути змінене або 
скасоване лише ними. 

2. Процедура призначення виконавчого органу 
 
2.1. У Товаристві рішенням загальних зборів утворюється та обирається одноосібний 

виконавчий орган – Директор. 
2.2. Директором може бути будь яка фізична особа яка має повну цивільну дієздатність. 
2.3. Директором не можуть бути: 
2.3.1. Члени Наглядової ради Товариства, 
2.3.2. Особи, які не мають повної цивільної дієздатності, 
2.3.3. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства, 
2.3.4. Особи, щодо яких є рішення суду, яким кандидатам заборонено займатися цим видом 

діяльності, 
2.3.5. Особи, які мають непогашену судимість за злочини (службові або господарські). 

 
2.4.  Директор призначається загальними зборами. 

 
2.5. Рішення про призначення Директора приймаються на загальних зборах простою більшістю 

голосів учасників зборів 
 

3. Правовий Статус Директора 
 
3.1. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 
3.2. Основними завданнями Директора є: 
3.2.1. Забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з напрямками та 

пріоритетами його діяльності передбаченими Статутом. 
3.2.2. Реалізація цілей, стратегій, політики та програм діяльності. 
3.2.3. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. 

3.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до 
компетенції інших органів управління Товариства. Загальні збори можуть винести рішення 
про передачу частини належних їм повноважень, за виключеннями тих, що належать до 
виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Директора. 

3.4. Виконавчий орган - Директор акціонерного Товариства підзвітний Загальним зборам і 
Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень, діє від імені акціонерного 
Товариства. 

3.5. Права та обов’язки членів Виконавчого органу Товариства визначаються законом, іншими 
актами законодавства, Статутом, цим Положенням, а також контрактом, що укладається з 
директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, 
уповноважена на те Радою. 
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3.6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість 
ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах встановлених Законом, 
Статутом та внутрішніми положеннями. Особи, що отримали вищевказаний доступ несуть 
відповідальність за її неправомірне розголошення. 

3.7.  Компетенція Директора визначається чинними Законами та Статутом. 

4. Строк повноважень Директора 
4.1. Термін повноважень Директора визначається зборами при його обранні. 

4.2. Директор може не бути акціонером Товариства. Директором не може бути особа, яка є 
членом Ради або ревізійної комісії (Ревізором). 

4.3. Директор після його обрання зборами повинен вступити у трудові відносини з 
Товариством (якщо таких не було) та входити до штатної чисельності робітників 
Товариства. З Директором укладається трудовий договір. Від імені Товариства трудовий 
договір підписує голова Ради чи особа, уповноважена на те Радою. 

4.4. Директор в будь який час може бути відкликаний з посади рішенням зборів з дотриманням 
вимог законодавства про працю до закінчення терміну, на який він обирався. При цьому 
трудовий договір вважається автоматично припиненим. 

4.5. У разі відсторонення Директора від здійснення повноважень Рада зобов'язана протягом 10 
днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів 
Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання 
Директора Товариства. 

      4.6. Повноваження Директора автоматично достроково припиняються у разі: 
       - складання повноважень за його особистою заявою; 
       - визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 
       - у випадку його смерті. 
     4.7.Обов’язки Директора на час його відсутності або неспроможності виконувати їх, виконує    
особа, призначена наказом Директора. 
      4.8. Директор може призначатися на посаду необмежену кількість разів. 

5. Права, обов’язки Директора 
5.1. Директор у своїй діяльності повинен керуватися чинним законодавством України, 

Статутом, рішеннями загальних зборів, цим Положенням та внутрішніми документами 
Товариства. 

5.2. Директор має право: 
5.2.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для 

виконання своїх функцій, 
5.2.2. в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства, 
5.2.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради, 
5.2.4. вимагати у Наглядової ради  скликання позачергових Загальних зборів Товариства. 

5.3. Обов’язки. Директор: 
5.3.1. планує та організовує господарську, кадрову, фінансово-економічну роботу, облік та 

звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Товариства, всіх його структурних підрозділів,забезпечує її ефективність в 
інтересах акціонерів; 

5.3.2. виконує представницькі функції та здійснює дії від імені Товариства перед третіми 
особами без довіреності в рамках повноважень, наданих цим статутом; 

5.3.3. здійснює загальне та оперативне керівництво виробничою діяльністю Товариства; 
5.3.4. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 



 6

5.3.5. організовує військовий облік та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством 
України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів 
мобілізаційного резерву; 

5.3.6. організовує виконання рішень загальних зборів та Ради Товариства; 
5.3.7. звітує перед загальними зборами та Радою про виконання їх рішень та результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства; 
5.3.8. реалізує рішення Ради щодо підготовки, скликання та проведення загальних зборів 

акціонерів; 
5.3.9. ініціює скликання позачергових загальних зборів акціонерів в разі, коли цього 

потребують інтереси Товариства; 
5.3.10. подає на погодження Радою умови оплати праці працівників Товариства та проект 

колективного договору; 
5.3.11. подає на погодження Радою організаційну структуру та штатний розклад Товариства; 
5.3.12. планує діяльність філій, представництв Товариства, організує їх роботу та контролює 

виконання планів та завдань; 
5.3.13. складає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню переліку та розмірів відрахувань 

до фондів Товариства,розміру та форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд 
Радою та загальними зборами Товариства; 

5.3.14. надає пропозиції Раді та загальним зборам щодо доцільності зміни розміру статутного 
капіталу Товариства; 

5.3.15. надає пропозиції Раді та загальним зборам щодо доцільності створення чи припинення 
діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; 

5.3.16. розробляє та представляє для затвердження загальними зборами річний та 
перспективний фінансовий та господарський плани розвитку Товариства; 

5.3.17. приймає рішення про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства; 
5.3.18. за погодженням Радою приймає рішення про передачу майна Товариства в оренду, або 

орендування будь якого майна в інтересах діяльності Товариства; 
5.3.19. за погодженням Радою приймає рішення про видачу векселів від імені Товариства на 

будь-яку суму; 
5.3.20. за погодженням Радою приймає рішення про вступ Товариства в асоціації, інші 

добровільні об’єднання; 
5.3.21. за погодженням Радою приймає рішення про випуск облігацій; 
5.3.22. за погодженням Радою приймає рішення про придбання Товариством акцій (долей) 

існуючих господарських товариств на вторинному ринку на будь-яку суму; 
5.3.23. за погодженням Радою приймає рішення про придбання облігацій та векселів інших 

підприємств, організацій, установ на будь-яку суму; 
5.3.24. за погодженням Радою призначає керівника дочірнього підприємства; 
5.3.25. приймає рішення на укладання договорів поручительства Товариства на суму до 10 % 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
5.3.26.  приймає рішення про укладання господарських договорів, контрактів, угод в рамках 

статутної діяльності на суму до 10 % вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства; 

5.3.27. приймає рішення про укладання договорів кредиту та застави майна Товариства на суму 
до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 

5.3.28. приймає рішення про укладання договорів про відчуження або придбання рухомого або 
нерухомого майна та основних засобів на суму до 10 % вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства; 

5.3.29. призначає та звільнює керівників філій, представництв Товариства; 
5.3.30. погоджує порядок формування фондів дочірнього підприємства. 
5.3.31. погоджує господарські угоди, які укладаються керівництвом відокремлених підрозділів, 

на суми, що перевищують встановлені їхніми положеннями або статутами 
повноваження керівництва; 
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5.3.32. в рамках своєї компетенції видає накази, які є обов’язковими для виконання всіма 
працівниками Товариства; 

5.3.33. відкриває поточні рахунки в банках; 
5.3.34. затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, документи господарської 

діяльності; 
5.3.35. укладає трудові контракти з робітниками і спеціалістами, приймає та звільнює їх з 

роботи згідно чинного законодавства та умов трудових договорів (контрактів); 
5.3.36. затверджує положення про відділи та служби Товариства, посадові інструкції 

працівників та структурних підрозділів, здійснює постійне керівництво та контроль за їх 
діяльністю; 

5.3.37. видає довіреності, спрямовує працівників у відрядження; 
5.3.38. заохочує співробітників Товариства і застосовує до них стягнення; 
5.3.39. ініціює, в разі потреби, позачергові ревізійні перевірки дочірніх підприємств, 

відокремлених підрозділів; 
5.3.40. виконує інші функції, які не суперечать статуту і не віднесені до компетенції інших 

органів Товариства. 

6. Звітність Директора 
6.1. Директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді. 
6.2. Директор звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про: 

- виконання рішень Загальних зборів та наглядової ради, 
- результати господарської та фінансово – економічної діяльності Товариства, рівень 

конкурентоспроможності діяльності та прибутковості. 
6.3. Річний звіт Директора складається в письмовій формі та повинен містити посилання на 

показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також 
викладається Директором в усній формі на Загальних зборах Товариства та засіданні 
Наглядової ради. 

6.4. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Директор зобов’язаний: 
- на письмову вимогу Наглядової ради звітувати на засіданні Наглядової ради з 

конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради, 
- письмово повідомити Загальні збори, Наглядову раду та Ревізора про свою діяльність за 

попередній період у формі річного звіту, 
- своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну 

інформацію необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, 
- негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайну ситуацію. 

         6.5. Директор зобов’язаний не пізніше ніж через 60 днів після закінчення фінансового року    
подати на розгляд Раді та ревізійній комісії (Ревізору) зведений річний баланс, річний звіт та 
зведений звіт прибутків і збитків. 

7. Заключні положення 
7.1. Дане положення та всі зміни і доповнення вступають в силу з дати їх затвердження 

Загальними зборами. 
7.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечать законодавству України та 

Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства 
України або Статуту. Недійсність окремих норм цього положення не тягне за собою 
недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.  

 
 
                

Директор                                        Горішній Є.І. 


