ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (щодо забезпечення діяльності професійних спілок)»
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
…
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі
відомості про юридичну особу, крім державних органів і
органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
…
8) перелік засновників (учасників) юридичної особи:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата
народження, країна громадянства, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник фізична особа; найменування, країна резидентства,
місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо
засновник - юридична особа; відмітка про закінчення
повноважень засновника громадського формування у
зв’язку з державною реєстрацією;

Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
…
2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі
відомості про юридичну особу, крім державних органів і
органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
…
8) перелік засновників (учасників) юридичної особи:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата
народження, країна громадянства, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник фізична особа; списки (прізвище, ім’я, по батькові)
учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних
зборів членів профспілки - у разі заснування
професійної
спілки,
їх
організацій,
об’єднань
профспілок;
найменування,
країна
резидентства,
місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо
засновник - юридична особа; відмітка про закінчення
повноважень засновника громадського формування у
зв’язку з державною реєстрацією;
…
5. В Єдиному державному реєстрі містяться такі
відомості про державну реєстрацію громадських
формувань, що не мають статусу юридичної особи:
1) про громадські об’єднання, організації профспілки,
передбачені статутом профспілки, що не мають статусу
юридичної особи:

…
5. В Єдиному державному реєстрі містяться такі
відомості про державну реєстрацію громадських
формувань, що не мають статусу юридичної особи:
1) про громадські об’єднання, організації профспілки,
передбачені статутом профспілки, що не мають статусу
юридичної особи:
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найменування, у тому числі скорочене (за наявності);
дата утворення громадського об’єднання, організації
профспілки;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
перелік засновників громадського об’єднання:
прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, країна
громадянства, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності), серія та
номер паспорта, якщо засновник - фізична особа;
найменування, країна резидентства, місцезнаходження та
ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа,
відмітка про закінчення повноважень засновника
громадського формування у зв’язку з державною
реєстрацією;
відомості про керівника громадського об’єднання;
відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених)
представляти громадське об’єднання: прізвище, ім’я, по
батькові, дата народження, посада, дата призначення - для
керівника, реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про
право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта), інформація для здійснення зв’язку: телефон та
адреса електронної пошти, дані про наявність обмежень
щодо представництва громадського об’єднання;
…

найменування, у тому числі скорочене (за наявності);
дата утворення громадського об’єднання, організації
профспілки;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
перелік засновників громадського об’єднання:
прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, країна
громадянства, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності), серія та
номер паспорта, якщо засновник - фізична особа;
найменування, країна резидентства, місцезнаходження та
ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа,
відмітка про закінчення повноважень засновника
громадського формування (крім організації профспілки)
у зв’язку з державною реєстрацією;
відомості про керівника громадського об’єднання;
відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених)
представляти громадське об’єднання: прізвище, ім’я, по
батькові, дата народження, посада, дата призначення - для
керівника, реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про
право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта), інформація для здійснення зв’язку: телефон та
адреса електронної пошти, дані про наявність обмежень
щодо представництва громадського об’єднання, а для
організації профспілки – відомості про керівника
організації профспілки (прізвище, ім’я, по батькові,
телефон та інші засоби зв’язку);
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Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що
подаються для державної реєстрації
1. Документи, що подаються для державної реєстрації,
повинні відповідати таким вимогам:
…
6) рішення уповноваженого органу управління
юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням
вимог,
встановлених
законом,
та
відповідати
законодавству.
Рішення
уповноваженого
органу
управління
юридичної особи, що подається для державної реєстрації
змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в
Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій
формі, прошивається, пронумеровується та підписується
засновниками (учасниками), уповноваженими ними
особами або головою та секретарем загальних зборів (у
разі прийняття такого рішення загальними зборами).
Справжність підписів на такому рішенні нотаріально
засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
Дія абзацу другого цього пункту в частині
нотаріального засвідчення справжності підпису не
поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей
про державний орган, орган місцевого самоврядування,
громадське об’єднання чи благодійну організацію, що
містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на
державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта
державного органу, органу місцевого самоврядування.

Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, що
подаються для державної реєстрації
1. Документи, що подаються для державної реєстрації,
повинні відповідати таким вимогам:
…
6) рішення уповноваженого органу управління
юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням
вимог,
встановлених
законом,
та
відповідати
законодавству.
Рішення уповноваженого органу управління юридичної
особи, що подається для державної реєстрації змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі, викладається у письмовій формі,
прошивається,
пронумеровується
та
підписується
засновниками (учасниками), уповноваженими ними
особами або головою та секретарем загальних зборів (у
разі прийняття такого рішення загальними зборами).
Справжність підписів на такому рішенні нотаріально
засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
Дія абзацу другого цього пункту в частині
нотаріального засвідчення справжності підпису не
поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей
про державний орган, орган місцевого самоврядування,
професійну
спілку,
їх
організацій,
об’єднань
профспілок, громадське об’єднання чи благодійну
організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі,
а також на державну реєстрацію змін до відомостей про
юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого
акта державного органу, органу місцевого самоврядування.
Справжність підписів на рішенні, що подається для
Справжність підписів на рішенні, що подається для
державної реєстрації змін до відомостей про громадське державної реєстрації змін до відомостей про громадське

4

об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в
Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується
лише у разі наявності такої вимоги в установчих
документах відповідного громадського об’єднання чи
благодійної організації;
…
9) установчий документ викладається у письмовій
формі, прошивається, пронумеровується та підписується
засновниками (учасниками), уповноваженими ними
особами або головою та секретарем загальних зборів (у
разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім
випадків заснування юридичної особи). Справжність
підписів
на
установчому
документі
нотаріально
засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
Дія абзацу першого цього пункту в частині
нотаріального засвідчення справжності підпису не
поширюється на державну реєстрацію створення
юридичної особи (крім створення в результаті виділу,
злиття, перетворення, поділу), а також на державну
реєстрацію створення державного органу, органу місцевого
самоврядування або на державну реєстрацію змін до
відомостей про державний орган, орган місцевого
самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну
організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в
Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується
лише у разі наявності такої вимоги в установчих
документах відповідного громадського об’єднання чи
благодійної організації;
…
9) установчий документ викладається у письмовій
формі, прошивається, пронумеровується та підписується
засновниками (учасниками), уповноваженими ними
особами або головою та секретарем загальних зборів (у
разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім
випадків заснування юридичної особи). Справжність
підписів
на
установчому
документі
нотаріально
засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
Дія абзацу першого цього пункту в частині
нотаріального засвідчення справжності підпису не
поширюється на державну реєстрацію створення
юридичної особи (крім створення в результаті виділу,
злиття, перетворення, поділу), а також на державну
реєстрацію створення державного органу, органу місцевого
самоврядування або на державну реєстрацію змін до
відомостей про державний орган, орган місцевого
самоврядування, професійну спілку, їх організацій,
об’єднань профспілок, громадське об’єднання чи
благодійну організацію, що містяться в Єдиному
державному реєстрі.
…
…
Стаття 17. Документи, що подаються заявником для
Стаття 17. Документи, що подаються заявником для
державної реєстрації юридичної особи
державної реєстрації юридичної особи
1. Для державної реєстрації створення юридичної
1. Для державної реєстрації створення юридичної особи
особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення,
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перетворення, поділу), крім створення державного органу, поділу), крім створення державного органу, органу
органу місцевого самоврядування, подаються такі місцевого самоврядування, подаються такі документи:
документи:
…
…
15) список учасників з’їзду, конференції, установчих
15) список (прізвище, ім’я, по батькові) учасників
або загальних зборів членів профспілки.
з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів
профспілки.
…
…
4. Для державної реєстрації змін до відомостей про
4. Для державної реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, у тому числі змін до установчих документів реєстрі, у тому числі змін до установчих документів
юридичної особи, подаються такі документи:
юридичної особи, подаються такі документи:
…
…
10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена
10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)
копія) рішення уповноваженого органу управління рішення уповноваженого органу управління юридичної
юридичної особи про вихід із складу засновників особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або
(учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу заява фізичної особи про вихід із складу засновників
засновників (учасників), справжність підпису на якій (учасників), справжність підпису на якій нотаріально
нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід
про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у чи передачу частки засновника (учасника) у статутному
статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи,
юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу та/або рішення уповноваженого органу управління
управління юридичної особи про примусове виключення із юридичної особи про примусове виключення із складу
складу засновників (учасників) юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія
ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про
рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі
- у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників
засновників (учасників) юридичної особи;
(учасників) юридичної особи.
Відсутній
Дія абзацу першого цього пункту не поширюється
на професійну спілку, їх організацій, об’єднань
профспілок та членів профспілок.
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…
5. Для державної реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у
громадському формуванні члена керівного органу (крім
керівника) така особа подає копію заяви про зупинення
(припинення) нею членства до відповідних статутних
органів громадського формування з відміткою про її
прийняття.
Відсутня

…
5. Для державної реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у
громадському формуванні члена керівного органу (крім
керівника) така особа подає копію заяви про зупинення
(припинення) нею членства до відповідних статутних
органів громадського формування з відміткою про її
прийняття, а для профспілки, їх організацій та об’єднань
профспілок - рішення керівного органу про зміни у
його складі.
Стаття 19-1. Документи, що подаються заявником
для державної реєстрації організації профспілки, що не
має статусу юридичної особи
1. Державна реєстрація організації профспілки, що
не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом
повідомлення про її утворення.
2. Для повідомлення про утворення організації
профспілки, що не має статусу юридичної особи,
подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію організації
профспілки, що не має статусу юридичної особи;
2) примірник оригіналу рішення про утворення
організації профспілки;
3) повідомлення про належність до відповідної
профспілки, із зазначенням про її найменування,
ідентифікаційного коду та місцезнаходження;
4) відомості про керівника організації профспілки
(прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер
телефону та інші засоби зв’язку).
3. Для державної реєстрації змін до відомостей про
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організацію профспілки, що не має статусу юридичної
особи, що містяться у Єдиному державному реєстрі,
подаються:
1) заява про державну реєстрацію змін до
відомостей про організацію профспілки, що не має
статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному
державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена
копія) рішення уповноваженого органу управління
організації профспілки, що не має статусу юридичної
особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного
реєстру.
4. Для державної реєстрації припинення організації
профспілки, що не має статусу юридичної особи,
подається
примірник
оригіналу
(нотаріально
засвідчена копія) рішення уповноваженого органу
управління організації профспілки, що не має статусу
юридичної особи, про його саморозпуск.
Народний депутат України

Івченко В.Є. (реєстр.№214)

