
Чи може посадова особа ЮО приватного права (голова правління, директор, 

генеральний директор, головний бухгалтер) бути зареєстрована як ФОП? 

 

ЗІР, категорія 119.04 

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку 

діяльність, яка не заборонена законом. 

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. 

Статтею 120 Конституції України, визначено, що члени Кабінету Міністрів України, 

керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою 

службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий 

час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті 

одержання прибутку. 

Пунктом 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року № 24-92             

«Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю 

державних підприємств» передбачено, що керівникам, заступникам керівників державних 

підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам 

державних органів, органів місцевого самоврядування заборонено безпосередньо займатись 

підприємницькою діяльністю. 

Відповідно до п. 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ, організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту і 

Мінфіну від 28.06.93 № 43 встановлено, що керівники державних підприємств, установ, 

організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, 

установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають права 

працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої 

діяльності).  

Згідно зі ст. 45 Господарського Кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV                

із змінами та доповненнями (далі – ГКУ) підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких 

організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця. 

Відповідно до ст. 58 ГКУ передбачено, що суб’єкт господарювання підлягає державній 

реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному 

законом. 

Згідно із частиною четвертою ст. 8 Закону України 16 липня 1999 року № 996-XIV 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями для 

забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог 

цього Закону може обирати такі форми організації, як користування послугами спеціаліста з 

бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку 

діяльність без створення юридичної особи.  

Чинним законодавством не передбачено обмежень щодо реєстрації фізичною особою – 

підприємцем посадової особи юридичної особи приватного права (голови правління, 

директора, генерального директора, головного бухгалтера). 


