
Державна реєстрація припинення профспілки в результаті ліквідації 

Профспілка  як юридична особа відповідно до частини першої статті 104 

Цивільного кодексу України припиняється в результаті реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації (саморозпуску чи 

примусового розпуску за рішенням суду). Про це ж зазначено і в частині 

першій статті 18 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності», відповідно до якої профспілки можуть припинити свою діяльність 

шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). 

Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 

зокрема частиною другою статті 18 передбачено, що «рішення про 

реорганізацію чи ліквідацію приймається з'їздом (конференцією), загальними 

зборами відповідно до статуту (положення) профспілки, об’єднання 

 профспілок. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), 

загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів 

профспілок, їх об’єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних 

розрахунків, на статутні чи благодійні цілі». 

Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» не допускається примусовий розпуск, 

припинення, а також заборона діяльності профспілок, їх об’єднань за рішенням 

будь – яких інших органів. 

В статутах деяких профспілок прописана норма про те, що у випадку, якщо 

у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією підприємства, установи, організації 

рішення про ліквідацію первинної організації своєчасно не було прийнято 

зборами первинної організації, таке рішення може бути 

прийнято профспілковим органом вищого рівня. Всі документи ліквідованої 

первинної профспілкової організації в цьому випадку передаються до 

територіальної організації або іншої організації профспілки, до складу якої вона 

входила. 

Ліквідація - це така форма припинення юридичної особи, при якій 

організація перестає існувати з усіма своїми правами та обов'язками. Тому у 

разі ліквідації первинної профспілкової організації  повноваження з управління 

справами організації до моменту її припинення переходять до ліквідаційної 

комісії, головою якої, як правило, призначається голова профкому цієї 

організації. 

Також слід зазначити, що відповідно до пункту 2 частини 10 статті 17 

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації рішення про 

припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним 

органом юридичної особи подається примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, 

реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про 

серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про 

право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення 

кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні 

учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у 



випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, 

про припинення юридичної особи. 

Відповідно до частини 13 статті 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» для державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, 

прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної 

особи, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення 

строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації; 

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до 

закону підлягають довгостроковому зберіганню. 

Згідно з частиною другою статті 104 Цивільного кодексу України 

профспілкова організація як юридична особа припиняється з дня  внесення до 

Єдиного державного реєстру запису про її припинення. 
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