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Щодо надання інформації

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання 

публічної інформації від 27 листопада 2020 року (вх. № ПІ-П-4453                               

від 30 листопада 2020 року) щодо надання інформації стосовно професійних 

спілок, які поширюють свою діяльність на ПІІ «Макдональдз Юкрейн ЛТД» та 

повідомляє. 
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень 

своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 

володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом. 

Частиною першою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію – 

це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, 
що знаходиться у його володінні. 

Згідно з додатком до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 

України від 30 вересня 2013 року № 11 «Про практику застосування 

адміністративними судами положень Закону України від 13 січня 2011 року     

№ 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» ознакою публічної 
інформації, зокрема є: 

готовий продукт інформації, який отриманий або створений лише в 

процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 
передбачених чинним законодавством; 

заздалегідь відображена або задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація. 
У разі відсутності в інформації перелічених ознак така інформація не 

належить до публічної. 
За запитуваними Вами критеріями інформація Міністерства юстиції 

України не створювалася і не зберігалася. 
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Отже, відповідь на порушені у Запиті питання надається в порядку та 

строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян». 
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на  підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.
Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців, регулюються Законом України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» (далі – Закон1).

Частина перша статті 5 Закону1 визначає, що систему органів у сфері 
державної реєстрації становлять: Міністерство юстиції України; інші суб’єкти 

державної реєстрації.
Абзаци другий та четвертий пункту 14 частини першої статті 1 Закону1 

визначає, що Міністерство юстиції України є суб’єктом державної реєстрації у 

разі державної реєстрації зокрема всеукраїнських професійних спілок, їх 

об’єднань;
територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є суб’єктами державної 
реєстрації у разі державної реєстрації, зокрема первинних, місцевих, обласних, 
регіональних та республіканських професійних спілок, їх організацій та 

об’єднань.
Слід зауважити, що відповідно до частини першої статті 3 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон2) 

дія Закону2 поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об'єднань 

профспілок, профспілкових органів і на профспілкових представників у межах 

їх повноважень, на роботодавців, їх об'єднання, а також на державні органи та 

органи місцевого самоврядування.
Статтею 2 Закону2 встановлено, що професійні спілки створюються з 

метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних 

прав та інтересів членів профспілки. 
Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону2 про належність до певної 

профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, 
надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення 

із посиланням на свідоцтво про легалізацію профспілки, на підставі якого вони 

включаються до реєстру об'єднань громадян.
Відповідно до частини третьої статті 14 Закону статут (положення) 

профспілки повинен містити, зокрема, мету та завдання профспілки; умови і 
порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї; організаційну 

структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок 

формування їх складу.
Принагідно зазначаємо, що відповідно до статті 12 Закону2 професійні 

спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та 

органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських 

організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
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Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, 
конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не 

суперечать законодавству.
Забороняється втручання державних органів, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну 

діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань.
При цьому зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер. 

Заступник Міністра 

з питань державної реєстрації                                              Ольга ОНІЩУК

Олімпія Гуменюк 233 65 08                                                      

______________________________________________________________________________________________________________________       

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


