Легалізація профспілки на відповідність заявленому статусу
	Профспілка - це особлива категорія громадської організації яка набуває права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення) за рішенням  установчих  зборів членів профспілки, а не з моменту легалізації, тобто вступати в цивільно-правові відносини з іншими юридичними особами профспілки мають право вже з моменту затвердження статуту.
	Порядок легалізації профспілки визначений статтею 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», відповідно до якої профспілки, їх об’єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу.
	Для легалізації профспілки, об’єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяву.
	До заяви додаються:
	статут (положення);
	 протокол  установчих  зборів членів профспілки з рішенням про затвердження статуту;
	відомості про виборні органи;
	 наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях;

про засновників об’єднань.
	Укрдержреєстр, територіальні органи Міністерства юстиції перевіряють, чи підтверджують документи профспілок відповідність заявленому статусу. У разі, якщо статус підтверджено, Укрдержреєстр, територіальні органи Міністерства юстиції приймають рішення про легалізацію профспілки. В такий же спосіб легалізуються об’єднання професійних спілок. Підтвердження необхідне для представлення і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілки на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально–економічних відносин. Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначається статутом цієї профспілки.
	Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі статуту.
	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. Первинні профспілкові організації також письмово повідомляють про це роботодавця.

Строк легалізації
	На підставі поданих профспілкою, об’єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», включає профспілку, об’єднання профспілок до реєстру об’єднань громадян і видає профспілці, об’єднанню профспілок свідоцтво про легалізацію із зазначенням відповідного статусу.
	
	Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об’єднання профспілок.
	У разі невідповідності поданих документів профспілки, об’єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган листом пропонує профспілці, об’єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.
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