
 1 D:\Сеть\Фракциям по проекту №2983 1.doc 

  Голові Фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній 
Раді України Тимошенко Ю.В. 

Голові Фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 
Луценко Ю.В. 

                                    Голові Фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 
Бурбак М.Ю. 

         Голові Фракції Політичної партії "Опозиційний блок"  
у Верховній Раді  України восьмого скликання 

Бойко Ю.А. 
Голові Фракції Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" 

Березюк О.Р. 
Голові Фракції Радикальної партії Олега Ляшка 

Ляшко О.В. 
Центральний комітет профспілки металургів і гірників України категорично заперечує 

прийняття проекту Закону  України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань» (реєстр. №2983), тому що він істотно порушує норми 
міжнародного права, Конституції України та законодавства України щодо захищеності 
профспілок від втручання у їх діяльність, у тому числі, державних органів. 

Проектом відміняються норми щодо повідомної легалізації профспілкових організацій, 
натомість запроваджується  положення щодо введення жорсткого контролю держави над 
діяльністю профспілок. 

Зокрема, проектом запроваджується зміна порядку набуття профспілковими організаціями 
статусу юридичної особи (з моменту їх державної реєстрації замість нині діючого з моменту 
затвердження статуту). Також, проектом встановлюється вимога про надання персональних 
відомостей про засновників профспілки (ПІБ та інші персональні данні осіб, що брали участь у 
загальних зборах членів профспілки). Крім того, законопроектом передбачається перереєстрація 
всіх профспілкових організацій, які вже зареєстровані.  

Ці та інші положення порушують положення статей 2, 3, 4 Конвенції МОП про свободу 
асоціації та захист права на організацію №87, якими визначено право на створення профспілок та 
їх організацій  без попереднього на те дозволу, а також право вступати в такі організації з єдиною 
умовою підлягання їх статутам та суперечать Закону України «Про захист персональних даних». 

Отже, прийняття законопроекту в запропонованій редакції призведе до прямого 
порушення міжнародного законодавства: Конвенції МОП №87, Загальної декларації прав людини, 
Європейської соціальної хартії (переглянутої) та законодавства України. 

Даний законопроект підриває довіру громадськості до органів влади, порушує принцип 
верховенства права, демократичні засади побудови і діяльності профспілок. 

Просимо Вас не допустити прийняття законопроекту №2983. 
 
З повагою, 
Голова Центрального 
комітету профспілки                                                              С.П.Комишев 
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