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Про  законопроекти 

 № 7512,  №7232 та № 9398 

 

Шановний Андрію Володимировичу! 

          

       У Верховній Раді України зареєстровані три законопроекти, на прийняття яких 

очікують тисячі профспілкових організацій: 

 Законопроект щодо діяльності професійних спілок ( реєстр. № 7512 від 

19.01.2018р.), поданий народним депутатом В.Івченко; 

 Законопроект, спрямований на відміну оподаткування доходів фізичних осіб, 

отриманих від участі в заходах, що організовуються профспілками, їх 

організаціями та об»єднаннями ( реєстр. № 7232 від 24.10.2017р.) та 

 Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України ( щодо 

дотримання прав профспілок)» (реєстр. № 9398 від 12.12.2018р. подані 

народним депутатом України Капліним С.М.. 

Нажаль жодний законопроект досі не розглянутий профільними комітетами 

Верховної Ради. 

     За нашою інформацією законопроект № 7512 ніби  розглядався  комітетом  

соціальної політики,  але рішення відсутнє. Щодо законопроекту № 7232  

інформація про розгляд також відсутня, хоча вже пройшло майже півтора  

року з дати реєстрації.  

     Прийняття законопроекту № 7512 відновить справедливість  та зніме  

необхідність нотаріального засвідчення підписів на профспілкових  

документах при реєстрації, як, наприклад, громадські об»єднання та релігійні  

організації. А чим гірші профспілки? Тим паче, що оплата нотаріального  

посвідчення здійснюється за рахунок коштів членів профспілки, які вони  

відраховують для захисту своїх прав та інтересів.  

    Законопроектом № 7232 пропонується внести зміни до статті 165 Податкового 

кодексу України, якими передбачається виключення із загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку суми коштів, надані 

профспілковими організаціями − учасникам зборів, конференцій, пленумів, з’їздів, 

фестивалів, виставок, концертів інших заходів, які проводяться профспілковими 
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організаціями відповідно до статутів, як компенсації витрат на проживання, 

харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку. 

Даний проект дозволить зняти напругу в профспілкових організаціях. 

 

Законопроект № 9398 зніме зобов»язання профспілкових організацій 

подавати фінансовий звіт до органів статистики згідно закону про бух облік. Це 

взагалі нонсенс та пряме порушення прав профспілок. 

Фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об’єднань державними органами 

та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх 

надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані 

відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об’єднань (стаття 34 Закону про 

профспілки).  

       Отже, вимоги до профспілок подавати фінансову звітність до органів статистики 

є прямим втручанням органів державної влади у діяльність профспілок та 

порушенням їх прав. Профспілки звітують виключно перед членами профспілок, які 

своїми внесками формують їх бюджети. Одночасно ці вимоги порушують і норми 

міжнародного права. 

 Крім того, на сьогодні виникла колізія між різними правовими нормами, що 

існують в законодавстві в частині подання профспілковими організаціями 

фінансової звітності до органів статистики та фіскальної служби. У разі 

дотримання професійними спілками, їх об’єднаннями й організаціями профспілок 

вимог п. 133.4 Кодексу звіт про використання доходів (прибутків) і фінансова 

звітність до контролюючих органів не подаються. З огляду на це законопроектом 

передбачається внесення змін до законів України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність» та «Про державну статистику» в частині виключення 

профспілок,  їх організацій та об’єднань профспілок з кола суб’єктів, які 

зобов’язані подавати до органів статистики фінансову звітність та бути 

респондентами цих органів. Прийняття законопроекту відновить справедливість, не 

дозволить порушувати права профспілок та сприятиме реалізації державою своїх 

міжнародних забов’язань та обов’язку щодо дотримання прав профспілок. 

     Профспілкові організації дуже чекають на прийняття цих законів. 

  

Враховуючи викладене, а також те, що ці законопроекти дуже важливі для 

діяльності профспілок, просимо Вас, шановний Андрію Володимировичу, 

прискорити розгляд  цих законопроектів Верховною Радою України. 

 

 

 

З повагою, 

Голова Всеукраїнської профспілки 

працівників і підприємців торгівлі, 

громадського харчування та послуг                                                Т.Д.Ясько 

 


