
На відміну від підприємств,  професійні спілки,  проходять подвійну

реєстрацію - в органах юстиції та у державного реєстратора.
Отож, реєстрація профспілки складається із двох етапів:
1) отримання свідоцтва про легалізацію,

2) отримання виписки з Єдиного державного реєстру про державну 

реєстрацію юридичної особи.

Проте сьогодні діє спільний Наказ Міністерства юстиції та Державного

комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №23/74/5 від 27

лютого 2007  року "Про затвердження регламенту передачі Міністерства юстиції

та його  територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних

осіб",  який  передбачає порядок взаємодії між органами юстиції та державними

реєстраторами щодо об'єднання процедури легалізації та реєстрації професійних спілок.

Відповідно до цього  Наказу легалізуючий орган передає дані та реєстраційну картку

державному реєстратору та видає свідоцтво про державну реєстрацію. Отож, технічно ці

процедури є об'єднані, хоча на практиці не завжди процес є таким.

Також, коли у профспілки не має потреби отримувати статус юридичної особи,

вона може не проходити подальшу процедуру державної реєстрації як юридичної особи, а

лише  легалізуватися.  Свідоцтво про легалізацію професійної спілки буде свідченням

законної  діяльності профспілки,  вона матиме усі права та гарантії,  які передбачені для

профспілок,  у  тому числі право брати участь у колективних переговорах,  укладати

колективні договори і  контролювати їх виконання,  здійснювати контроль за безпекою

праці,  надавати дозвіл на звільнення працівників у порядку,  передбаченому Кодексом

законів про працю тощо.

Якщо професійна спілка має намір відкривати рахунки у банку,

користуватися печаткою тощо, вона повинна бути зареєстрована як юридична особа.

Згідно ч.4  ст.З Закону України «Про державну реєстрацію юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців»

Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюють

реєстрацію (легалізацію) об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок та

їх об'єднань),  благодійних організацій,  політичних партій,  творчих спілок та їх

територіальних осередків,  торгово-промислових палат,  асоціацій органів місцевого

самоврядування,  інших установ та  організацій,  визначених законом,  та видають

виписку з Єдиного державного реєстру,  оформлену державним реєстратором у

відповідному виконавчому комітеті міської ради  міста обласного значення або у

районній,  районній у містах Києві та Севастополі державній  адміністрації за

місцезнаходженням юридичної особи.

Профспілкові організації ,які були легалізовані до 1 липня 2004 року і не подали

в установленому  порядку відомості до ЄДРПОУ повинні звертатися до відповідної

тимчасової міжвідомчої  спеціальної комісії з питань проведення інвентаризації

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців при головному управлінні юстиції в

області для з'ясування наявності відповідної інформації про себе у ЄДРПОУ та подачі у

разі потреби необхідних документів.


