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Шановний Юрію Євгенійовичу!

Міністерство економіки України розглянуло Ваш інформаційний запит 
від 05.01.2022 № б/н, скерований дорученням Секретаріату Кабінету Міністрів 
України від 11.01.2022 № 743/0/2-22, стосовно надання інформації щодо 
становища працівників підприємств, установ, організацій та в межах 
компетенції повідомляє.

Відповідно до абзацу третього пункту 4 частини третьої статті 50 Закону 
України “Про зайнятість населенняˮ роботодавці подають центрам зайнятості 
інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із 
змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, 
реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, 
скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, 
організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання 
не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних 
днів до вивільнення у разі звільнення державних службовців відповідно до 
пунктів 1 та 1-1 частини першої статті 87 Закону України “Про державну 
службуˮ).

Узагальнена центрами зайнятості інформація щодо запланованого 
масового вивільнення працівників за видами економічної діяльності та у розрізі 
регіонів за 2020 – 2021 роки додається.

Разом з тим Мінекономіки відповідно до Положення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 124), зокрема здійснює 
в установленому порядку повідомну реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і 
територіальних (обласних та республіканської) колективних угод. Здійснення 
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обліку кількості та чисельності членів професійних спілок до повноважень 
Міністерства не належить. 

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії 
діяльності професійних спілок визначаються Законом України “Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльностіˮ.

Відповідно до статті 12 Закону України “Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльностіˮ 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. 

Профспілки самостійно організовують свою діяльність. Забороняється 
втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових 
осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність профспілок, їх 
організацій та об’єднань.

Довідково повідомляємо, що відповідно до пункту 14 статті 1 Закону 
України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формуваньˮ у разі реєстрації всеукраїнських 
професійних спілок суб’єктом державної реєстрації є Міністерство юстиції 
України.

У разі державної реєстрації первинних, місцевих, обласних, регіональних 
та республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань суб’єктом 
державної реєстрації є територіальні органи Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Додаток: на 6 арк. в 1 прим. (Інформація про масове вивільнення).

З повагою

Заступник Міністра економіки 
України з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації                                   Ігор ДЯДЮРА
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