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ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ

Громадські організації своєю діяльністю сприяють значному 
розвитку гуманістичних цінностей в суспільстві. Розвиваючи нові 
форми роботи та напрямки, закріплюючи право кожного на високий 
рівень життя, привертаючи уваги громадськості до проблем 
суспільства,  громадські організації сприяють  позитивним змінам у 
свідомості людей.  Подібні об'єднання відіграють дуже важливу роль. 

В свою чергу, молодіжні громадські  організації є однією з форм 
прояву соціальної ініціативи молодих людей, а також є методом 
задоволення властивою їм потреби в соціальній діяльності. Нарівні з 
тим, що так не тільки створюється поле для  діяльності, а й надається 
можливість для прояву соціальних і громадянських почуттів, 
загальних переживань, прагнення до перетворення. 

Молодіжні громадські організації спроможні об'єднати навколо 
себе молодь та дають можливість молодим людям проявити себе, та 
реалізувати свій потенціал.

 В даний момент в Донецькій області функціонує дуже багато 
громадських об'єднань, які працюють за різними напрямками. Їх 
внесок у розвиток суспільства неможливо недооцінити. Так як, не 
дивлячись на складні умови, які склались в нашій області,  саме 
громадські організації взяли на себе великий обсяг роботи та 
допомогли багатьом жителям  Донеччини.

Шановні читачі , якщо ви бажаєте створити громадську організацію, але не знаєте, як втілити свої ідеї у 
життя – даний посібник допоможе в цій справі. Тут ви зможете дізнатися основні аспекти, які потрібно знати 
для створення та розвитку громадських організацій. 
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5 КРОКІВ,ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ВАМ 
ЗАРЕЄСТРУВАТИ ГРОМАДСЬКУ 

ОРГАНІЗАЦІЮ

КРОК 1

Для створення громадського об'єднання 
вам необхідно визначитися із його формою: 
громадська організція чи громадська спілка.   
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
громадські об'єднання» засновниками та 
членами (учасниками) громадської органі-
зації є фізичні особи;  – громадська спілка
це громадське об'єднання, засновниками 
якого є юридичні особи приватного права, а 
членами (учасниками) можуть бути юридичні 
особи приватного права та фізичні особи.

Після визначення кола учасників-
засновників, а відповідно і  форми 
об'єднання, необхідно провести установчі 
збори, на яких вирішити питання щодо 
власної назви об'єднання, мети його 
діяльності, місцезнаходження, керівних 
органів та їхнього персонального складу. 
Також на момент проведення зборів 
необхідно скласти проект Статуту, який 
доречно обговорити та затвердити на таких 
зборах.

Безумовно для якісного складення 
документів ми рекомендуємо звернутись до 
юриста, але, якщо ви відчуваєте в собі сили, 
то, проаналізувавши вимоги закону «Про 
громадські об'єднання», положення подат-
кового законодавства щодо неприбуткових 
підприємств, ви зможете скласти такі 
документи самостійно. До речі, на сайті 
Головного територіального управління 
юстиції є типові зразки документів для 
створення громадського об'єднання, який 
можна взяти за приклад.

Обов'язково під час установчих зборів 
необхідно обрати голову та секретаря 
зборів, а також скласти реєстр осіб (грома-
дян), які брали в них участь. Детальні вимоги 
щодо протоколу установчих зборів та 
реєстру учасників містяться в ст. 9 Закону 
України «Про громадські об'єднання».

Також необхідно визначитись із особою, 
відповідальною за подальшу взаємодію із 
органами реєстрації, і зафіксувати це в 

протоколі.

Статут і протокол повинні бути підписані 
від імені учасників-засновників головою та 
секретарем зборів, нотаріального засвід-
чення їхніх підписів не вимагається.

Хотілося б також звернути увагу на одну 
особливість. Відповідно до п.7 ст.7 Закону 
України «Про громадські об'єднання» 
повноваження засновника громадського 
об'єднання закінчуються після державної 
реєстрації громадського об'єднання в 
установленому законом порядку. Таким 
чином, якщо засновники об'єднання 
планують в подальшому брати активну 
участь в його діяльності як члени, це слід 
зафіксувати у статуті.

 КРОК 2

Установчі збори проведені, про що 
складений протокол. Текст статуту затвер-
джений. Тепер ми маємо не більше 60-ти 
днів для здійснення державної реєстрації 
нашого громадського об'єднання.

Особа, яка має право представляти 
громадське об'єднання для здійснення 
реєстраційних дій готує для подачі пакет 
реєстраційних документів.

Вичерпний перелік таких документів 
наведений в ст. 17 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», а саме:

1. Заява про державну реєстрацію 
створення юридичної особи, за формою № 1, 
що затверджена Наказом Міністерства 
юстиції України № 3268/5 від 18.11.2016 року;

2. Примірник оригіналу (нотаріально 
засвідчена копія) рішення засновників, тобто 
протокол установчих зборів громадського 
об'єднання;

3. Відомості про керівні органи громад-
ського формування (ім'я, дата народження 
керівника, членів інших керівних органів, 
реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (за наявності), посада, 
контактний номер телефону та інші засоби 
зв'язку), відомості про особу (осіб), яка має 
право представляти громадське форму-
вання для здійснення реєстраційних дій 
(ім'я, дата народження, контактний номер 
телефону та інші засоби зв'язку);

4. Установчий документ юридичної 
особи, тобто статут;

5. Реєстр осіб (громадян), які брали 
участь в установчих зборах;

6. Документи, що підтверджують 
повноваження представника.

Хотілося б звернути вашу увагу на дуже 
зручний сервіс, що впроваджений Мініс-
терством юстиції України і має назву «Он-
лайн будинок юстиції». Цей сервіс є 
корисним, через те що він надає змогу 
завантажити документи, які ви плануєте 
подати на реєстрацію, і здійснити їхню 
попередню експертизу фахівцями відповід-
ного територіального управління Мініс-
терства юстиції із наданням рекомендацій 
щодо виправлення допущених помилок.

КРОК 3

Ми маємо пакет документів і готові 
подавати його на реєстрацію. Питання 
«куди»? Відповідно до абзацу 2 пункту 5 
Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб,  фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України 
09.02.2016 №359/5 державна реєстрація 
громадських формувань, у випадках, 
передбачених законами, проводиться 
Міністерством юстиції України та його 
територіальними органами в межах 
повноважень, визначених Законом.

Державна реєстрація громадських 
формувань територіальними органами 
Міністерства юстиції України проводить-
ся за місцезнаходженням громадського 
формування. Тобто нам треба йти до 
територіальних управлінь Мінюсту,  
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інформацію про які можна знайти за 
посиланням:

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/6b2e6b3b588
376ac43b6eaec76ea26a2/regiony/

КРОК 4

Ви подаєте пакет документів на реєстра-
цію. В обмін на документи від державного 
реєстратора ви отримуєте ОПИС документів, 
що надаються юридичною особою держав-
ному реєстратору для проведення реєстра-
ційної дії «Державна реєстрація новоутво-
реної шляхом заснування юридичної особи».

Цей документ дуже важливий і повинен 
бути вами обов'язково збережений через 
одну деталь. У його верхньому правому куті 
міститься унікальний код, який дає можли-
вість переглянути результат надання 
адміністративних послуг за посиланням.

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
За цим посиланням можна отримати 

платний або безкоштовний витяг з єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, а також переглянути дійсний 
статут юридичної особи, що може бути 
необхідним для вас або ваших контрагентів.

 КРОК 5

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань» розгляд документів, поданих 
для державної реєстрації громадського 
об'єднання із статусом юридичної особи, 
здійснюється не пізніше трьох робочих днів з 
дати подання документів для державної 
реєстрації.

Як результат, ви отримаєте Витяг з 
державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, яка підтверджує, що реєстрація 
вашого громадського об'єднання здійснена, 

йому присвоєний відповідний ідентифіка-
ційний код, проведений обмін інформацією із 
податковим органом та відповідним управ-
лінням статистики.

Статут державним реєстратором не 
засвідчується і вам не повертається, але в 
електронному вигляді він вноситься до 
вашої реєстраційної справи і є «еталонним». 
Це означає, що ви можете виготовляти будь-
яку необхідну вам в роботі кількість 
примірників Статуту, але вони повинні бути 
абсолютно ідентичні примірнику, що пода-
вався при державній реєстрації.

Тепер вас чекають у граверній майстерні, 
щоб виготовити печатку, у податковій – щоб 
внести ваше об'єднання до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій, у 
банку – щоб відкрити рахунок.

Ці базові знання допоможуть вам 
грамотно оформити та зареєструвати 
громадське об'єднання!

Нехай ваш осередок громадського 
суспільства працює на користь українців!

ДЕ ВЗЯТИ РЕСУРСИ НА ГРОМАДСЬКІ ТА БЛАГОДІЙНІ ІНІЦІАТИВИ?

Агентство з міжнародного розвитку США в 
Україні (https://www.usaid.gov/)

USAID – незалежна федеральна урядова агенція 
заснована у 1961р. Агенції опікується питаннями 
довгострокової та неупередженої підтримки іншим 
державам світу у питаннях економічного 
зростання, охорони здоров'я, демократії, 
запобігання конфліктів, гуманітарної допомоги.

ЯК СТВОРИТИ ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ
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Благодійний фонд "Г. Степіч ЦСЄ" 
(https://www.stepicceecharity.org/)

Благодійний фонд "Г.Степіч ЦСЄ". Проекти фонду 
спрямовані на допомогу дітям, неповнолітнім та 
молодим жінкам, що потребують підтримки, в 
Центральній та Східній Європі. Проекти мають на меті 
надати цим людям нові можливості, та, за підтримки 
фонду, допомоги, знайти шлях до працевлаштування. 
Фонд має намір започаткувати проекти в тих країнах 
Центральної та Східної Європи, де існує найбільша 
потреба у допомозі, і в яких є Райффайзен. Фонд 
засновано 2007.

Британська Рада в Україні 
(http://www.britishcouncil.org.ua/)

На офіційному сайті організації можна віднайти 
інформацію про міжнародні конкурси, освітні та 
начальні програми, які пропонуються урядом 
Великобританії. British Council – міжнародна 
організація Королівства Великобританії заснована 
у 1943р. Британська рада опікується питаннями 
налагодження культуних та освітніх відносин з 
іншими країнами світу.  

ІСАР "Єднання" (http://ednannia.ua/)

Ісар-Єднання – українська неприбуткова 
неурядова громадська організація заснована у 
1997р. Організація займається питаннями надання 
грантів, консультацій, тренінгів, інформаційною 
підтримкою, дослідницьких та аналітичних послуг.
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Міжнародний фонд "Відродження" 
(http://www.irf.ua/)
Міжнародний фонд "Відродження" засновано у 
квітні 1990р. Пріоритетною для Фонду є підтримка 
проектів за напрямами, що торкаються розвитку 
громадянського суспільства, верховенства права, 
ЗМІ, підтримки освітніх програм, ініціатив в галузі 
охорони здоров'я.

Організація з безпеки і співробітництва в 
Європі (http://www.osce.org/project-coordinator-
in-ukraine)

OSCE (ОБСЄ) – міждержавна організація, яка 
зосереджує свою увагу на плануванні, виконанні та 
моніторингу проектів щодо процесів 
демократизації, розвитку та посилення елементів 
громадянського суспільства та правової держави, 
правової і політичної освіти громадян.

Організація об'єднаних націй 
(http://www.un.org.ua/ua)
ООН – міжнародна організація, що працює в 
Україні на національному рівні в економічній, 
інституціональній та соціальній галузях, а також на 
місцевому рівні. Особливо важливими для України 
програми: ПРООН (Програма розвитку ООН В 
Україні), ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН), Об'єднана 
Програма ООН з ВІЛ/СНІДу, Фонду 
Народонаселення ООН та ін.
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Посольство Королівства Нідерландів в Україні 
(http://www.netherlands-
embassy.com.ua/index_ua.html)
На офіційному сайті посольства Королівства 
Нідерландів в Україні можна віднайти інформацію про 
міжнародні конкурси, освітні та навчальні програми, 
які пропонуються урядом Нідерландів. Найбільш 
цікавою для України є так звана програма Matra KAP 
(програма соціальних перетворень в Україні та 
Молдові). 

Польсько-Американсько-Українська ініціатива 
про співпрацю (http://www.pauci.org/)
Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ 
була заснована у квітні 2005 року. Метою нової 
Фундації ПАУСІ є сприяння подальшій інтеграції 
України в європейські та євроатлантичні структури 
через запровадження європейського та, зокрема, 
польського досвіду.

Представництво Світового банку в Україні 
(http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine)
Представництво Світового банку в Україні, Білорусі та 
Молдові. Стратегія партнерства з Україною на період 
2008-2011 років, визначає низку пріоритетів діяльності 
Групи Світового банку в Україні. Зокрема це 
кредитування та інвестиції, надання аналітичних і 
консультаційних послуг та технічної допомоги. Окрім 
того, Світовим банком в Україні реалізується ряд 
важливих соціальних проектів, зокрема: "Контроль за 
туберкульозом і ВІЛ/СНІД в Україні", "Вдосконалення 
системи соціальної допомоги в Україні", "Рівний доступу 
до якісної освіти" тощо.
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Представництво ЄвропейськогоСоюзу в Україні 
(https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk)
На офіційному сайті представництва Європейського 
Союзу в Україні можна віднайти інформацію про 
міжнародні конкурси, освітні та навчальні програми, які 
фінансуються Європейським Союзом. 

Програма "Кусаноне" (http://www.ua.emb-
japan.go.jp/jpn/taishi/info/2015report_13_uk.html)
Запропонована Урядом Японії програма фінансової 
допомоги для проектів розвитку призначається для 
задоволення різноманітних потреб країн, що 
перебувають у стані розвитку. Ця програма, яка також 
відома як "програма Кусаноне", сприяє проектам, що 
пропонуються різними організаціями, як неурядовими, 
так і місцевими державними організаціями. Програма 
Кусаноне набула високого рейтингу завдяки тому, що 
вона забезпечує гнучке та швидке сприяння основним 
проектам розвитку.

Програми академiчних обмiнiв iм. Фулбрайта 
(http://www.fulbright.org.ua/)
Програма ім. Фулбрайта найстаріша і найбільш відома 
у світі програма наукових обмінів Сполучених Штатів 
Америки заснована у 1946р.

Український жіночий фонд 
(http://www.uwf.org.ua/about/us)
Український Жіночий Фонд – міжнародна благодійна 
організація, заснована 2000 року. Фонд надає 
фінансову, інформаційну і консультативну допомогу 
жіночим громадським організаціям. 
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Український фонд соціальних інвестицій
(http://usif.org.ua/)
Український фонд соціальних інвестицій – 
неприбуткова організація, створена КМУ у 2000р. з 
метою підготовки та виконання спільного Проекту 
Уряду України та Світового банку "Фонд соціальних 
інвестицій". Цілями проекту є покращення умов життя 
бідних та вразливих верст населення, соціальних 
інвестицій, розвиток інфраструктури тощо.

Український освітній центр реформ
Український освітній центр реформ (УОЦР) - 
міжнародна благодійна організація, що діє в Україні 
та США. Головним напрямком діяльності Центру є 
інформаційна підтримка економічних, політичних і 
соціальних перетворень в Україні, дедалі більше 
залучення українських громадян до реформування, 
що сприятиме побудові демократичної держави з 
ринковою економікою та розвитку громадянського 
суспільства.

Український форум благодійників 
(http://www.ufb.org.ua/)
Український форум благодійників – це нині мережа 
16 благодійних фондів, які діють в Україні і котрих 
об'єднала мета розвитку відповідального та 
ефективного благодійництва в нашому суспільстві. 
Члени Українського форуму благодійників 
просувають ідею прозорості й відкритості в наданні 
благодійної допомоги, всі вони регулярно публікують 
свої річні звіти, де надають вичерпну інформацію 
про свою благодійну діяльність.
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Фонд Віктора Пінчука
(http://www.pinchukfund.org/ua/)
Фонд Віктора Пінчука було засновано у 2006р. 
Мета Фонду – зробити внесок у модернізацію 
України та підтримувати виникнення нової генерації 
українських лідерів, що прагнуть служити своїй 
країні. Підтримка мистецтва, охорони здоровя, 
соціально орієнтованих проектів тощо.

Фонд ім. Стефана Баторія 
(http://www.batory.org.pl/)
Метою діяльності Фонду ім. Стефана Баторія є 
розбудова громадянського суспільства та зміцнення 
основ правової держави. Фонд здійснює свою 
діяльність за трьома напрямками: 1) підтримка 
громадських ініціатив 2) права і громадський контроль 
3) допомога і міжнародне співробітництво. В Україні 
Фонд працює за програмою "Громадянські ініціативи у 
Східній Європі" та "Партнерство суспільних ініціатив".

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню 
України
Фонд є центральною науково-методичною, 
консультативною та координуючою установою, 
створеною при Президентові України для підтримки 
місцевого самоврядування в Україні. Діяльність 
Фонду на сучасному етапі зорієнтована на реалізацію 
якісно нових завдань розвитку місцевого 
самоврядування, за якими передбачено здійснити 
процес адаптації правової системи України до 
європейських стандартів у цій сфері.
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Фонд Форда (http://www.fordfoundation.org/)
Фонд Форда – американська донорська організація, що 
розпочала свою роботу у 1936р. Головними 
пріоритетами роботи фонду є концентрація навколо 
створення політичних, економічних та соціальних 
систем, що пропагують мир, добробут, а також 
стабільність середовища від якого залежить їхнє життя.

Фонд Чарльза Стюарта Мотта
(https://www.mott.org/)
Фонд Мотта – донорська організація, що розпочала 
свою активну діяльність з 1970р. Свою діяльність 
організація провадить у всьому світі та ставить за 
мету грантову підтримку проектів, які спрямовані на 
встановлення стабільних процесів розвитку 
суспільств.

Фонд Євразія
Фонд Євразія є приватною неприбутковою 
організацією, фінансування якої здійснюється 
урядом США та іншими приватними та державними 
установами. Розвиток громадянсько суспільства, 
підтримка правових та соціальноорієнтованих 
проектів.

Швейцарське бюро співробітництва 
Швейцарське бюро співробітництва є структурним 
підрозділом Посольства Швейцарії в Україні. 
Стратегічними напрямками співробітництва визначені 
- підтримка перехідних процесів в Україні шляхом:
- сприяння демократичним реформам державних 
інститутів;
- забезпечення сталого розвитку економіки;
- впровадження принципів справедливого суспільства 
на засадах - участі громадян у суспільному житті;
- допомоги в поглибленні інтеграції в Європу.
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ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОЗНАКИ НЕПРИБУТКОВОСТІ СТАТУС 
ГРОМАДСЬКОЇ ЧИ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЄ МІСТИТИ 
ОБОВЯЗКИ ПОЛОЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ: 

«Отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед 
засновників (учасників), членів Організації, працівників ( крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску),  членів органів управління та інших 
пов'язаних з ним осіб.»

« У разі припинення Організації у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання 
або перетворення активи організації мають бути передані одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.»

«Доходи (прибутки) Організації або їх частини використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямів діяльності, визначених Статутом Організації.»

СТАТУТ НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТАКОЖ МАЄ МІСТИТИ 
ОБОВЯЗКОВІ ВІДОМОСТІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРОФІЛЬНИМ ЗАКОНОМ:

ст.11 Закону України « Про громадські об'єднання» - для громадських організацій
(у т.ч., мету(цілі) та напрями діяльності; повноваження органів управління; порядок 
звітування керівних органів перед членами (учасниками) організації; джерела 
надходження і порядок використання коштів та іншого майна; порядок внесення змін 
до статуту; порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації);

ст.14 Закону України « Про благодійну діяльність та благодійні організації» - для 
благодійних організацій (у т.ч., цілі та сфери благодійної діяльності; органи управління 
благодійної організації; джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності; 
порядок внесення змін до установчих документів; порядок припинення організації).
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ОЗНАКА НЕПРИБУТКОВОСТІ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ:

Громадські та благодійні організації мають право безпосередньо 
здійснювати підприємницьку діяльність для забезпечення реалізації мети 
(цілей, завдань) організації, але не мають права розподіляти доходи 
(прибутки)  від такої діяльності.

ТАКЕ ПРАВО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕДБАЧЕНО:

ст.21 Закону України «Про громадські об'єднання» - для громадських організацій.

ст.16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» - для 
благодійних організацій .

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТУТИ 
НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЮТЬ ОБОВЯЗКОВО МІСТИТИ 
НАСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

право організації на підприємницьку діяльність, конкретні напрями такої діяльності 
(організація також має зареєструвати КВЕДи на такі види підприємницької діяльності 
у процесі державної реєстрації);

джерела надходження коштів та майна;

порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітування (згідно з 
профільним законом, Податковим кодексом та додатково – потребами організації).

Відповідальні положення стосовно підприємницької діяльності організації вносяться 
до розділів статуту : «Мета і напрями діяльності», « Права організації», «Майно і кошти».

Громадські та благодійні організації, статути яких передбачають безпосереднє 
здійснення підприємницької діяльності без розподілу доходів (прибутку), мають право 
на отримання ознаки неприбутковості.

ЯК ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ОТРИМАТИ ОЗНАКУ НЕПРИБУТКОВОСТІ
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1.   Підготуйте статут Вашої організації;

2.   Проведіть установчі збори засновників організації;

3.   Підготуйте пакет документів для державної реєстрації організації;

4.   Виконайте державну реєстрацію створення Вашої організації;

5.   Отримайте відповідь стосовно реєстрації створення організації;

6.   Подайте заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та  
      організацій;

7.    Отримайте рішення про надання ознаки неприбутковості.

ЯК ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ОТРИМАТИ ОЗНАКУ НЕПРИБУТКОВОСТІ

ЯКІ КРОКИ СЛІД ЗРОБИТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОЗНАКИ 
НЕПРИБУТКОВОСТІ ВАШОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ЧИ БЛАГОДІЙНОЮ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ:

ПІДГОТУЙТЕ СТАТУТ ВАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Перевірте, чи містить він обов'язкові положення за податковим кодексом та 
профільним законом для Вашої організації, наведені вище.

ПРОВЕДІТЬ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

ПІДГОТУЙТЕ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

1)  заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
2)  установчий документ організації (прошитий, пронумерований та підписаний 
     засновниками(учасниками) або уповноваженими ними особами);
3)  рішення (протокол) установчих зборів про створення організації;
4)  реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчих зборах (прошитий, 
     пронумерований та підписаний головуючим і секретарем), як невід'ємний додаток 
     до протоколу установчих зборів – для громадської організації;
5)  відомості про керівні органи громадської організації та про особу (осіб), яка має 
     право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій, - 
     для громадської організації;
6)  заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (за 
     бажанням заявника, із моменту впровадження такого сервісу).

1

2

3
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ВИКОНАЙТЕ ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ СТВОРЕННЯ ВАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТИ ДО: 

  Територіальні управління  юстиції
  (Головні управління юстиції);
  Місцевих центрів надання 
  адміністративних послуг; 
  Місцевих центрів з надання безоплатної 
  вторинної правової допомоги.

За результатами подачі документів держреєстратор має видати ОПИС наданих документів 
із кодом доступу до результатів через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 
осіб підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).
За кодом доступу через сайт  ЄДР можна буде отримати виписку та завантажити відскановані  
держреєстратором установчі документи Вашої організації. 

4

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Документи слід додати до державного реєстратора не пізніше, ніж протягом 60 днів після 
установчих зборів.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

 Місцевих центрів надання
 адміністративних послуг
 Акредитованих суб`єктів
 Нотаріусів

ДОКУМЕНТИ МОЖУТЬ БУТИ ПОДАНІ НАСТУПНИМИ СПОСОБАМИ:

 особисто або через уповноваженого представника уповноваженого представника;

 поштою (у такому разі підпис на заяві слід нотаріального засвідчити);

 он-лайн (за умови реєстрації електронного цифрового підпису)
 (для благодійних організацій – за посиланням: https://online.minjust.gov.ua,
 для громадських організацій – із моменту впровадження такого сервісу Мін’юсту )

Адміністративний збір  за державну  реєстрацію громадської чи благодійної організації – 
відсутній.

ОТРИМАЙТЕ ВІДПОВІДЬ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТВОРЕННЯ 
ВАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

5

Термін державної реєстрації та видачі рішення:

 громадська організація – 3 робочі дні;

 благодійна організація – 1 робочий день.
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ПОДАЙТЕ ЗАЯВУ 1-РН З ПОЗНАЧКОЮ «РЕЄСТРАЦІЯ» ДО ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ 
ЗА МІСЦЕМ ВАШОЇ РЕЄСТРАЦІЇ.

Тому успішна  державна реєстрація створення Вашої громадської чи благодійної організації 
(відповідно до вимог профільного закону та встановлених процедур держреєстрації  ) – 
автоматично не означає наступне включення Вашої організації до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій.
 
Таке включення здійснюється за бажанням Вашої організації. Саме Ваша організація 
відповідальна за включення спеціальних вимог Податкового кодексу до вашого статуту для 
отримання ознаки неприбутковості.

6

Держреєстратор має розмістити від сканований статут в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Перевірити наявність Вашого статуту в ЄДР можна за посиланням: 
https//usr.minjust.gov.ua/freesearch

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Державний реєстратор не зобов`язаний перевіряти відповідність Вашого статуту 
вимогам п.133.4  Податкового кодексу.

Виписка з ЄДР у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного 
реєстратора видається:

  за бажанням заявника;
  у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

З 2017 року новостворені організації отримали можливість вважатися 
неприбутковими з дня  їх державної реєстрації, у разі якщо:

організація протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подала документи  для 
внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій у встановленому порядку;
за результатами розгляду поданих документів організація успішно внесена до Реєстру (тобто у 
разі відповідності статуту встановленим вимогам та дотримання організацією процедур 
подання документів ). 
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ОТРИМАЙТЕ РІШЕННЯ СТАСОВНО НАДАННЯ ВАШІЙ ОЗНАКИ НЕПРИБУТКОВОВОСТІ.7

Форма заяви – згідно з додатком 1 до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, затвердженим Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА 1-РН МОЖЕ БУТИ ПОДАНА НАСТУПНИМИ СПОСОБАМИ:

  особисто або через уповноваженого представника ;
  поштою (з повідомленням про вручення та описом вкладення);
  он-лайн (за умови реєстрації електронного цифрового підпису);
  через «єдине вікно» у держреєстатора (із моменту впровадження такого сервісу).

Для місцевих осередків громадських організаторських організацій за статусом юридичних 
особи, які  діють на підставі статуту громадського організації вищого рівня, а не власного, - слід 
додатково подати копію документу (засвідчену підписом та печаткою, за наявності), що 
підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих 
документів такої організації вищого рівня. 

Ваша організація не зобов`язана подавати статут у паперовій формі.

Податковий інспектор має отримати статут Вашої організації через ЄДР 
(про що у заяві 1-РН проставляється відмітка).

За бажанням організації – на прохання податкового органу у зв`язку із технічними складнощами 
доступу ДФС до електронної версії статуту на сайті ЄДР – можна надати копію статуту, 
засвідчену підписом та печаткою організації, за наявності. При цьому нотаріальне посвідчення 
підписів не може вимагатися.

Проте відсутність подання паперової копії статуту не може бути законною підставою для 
відмови в наданні ознаки неприбутковості. У разі отримання такого рішення від ДФС – 
організація має право на його оскарження.

Плата за розгляд документів та видачу рішення ДФС – відсутня.

Термін розгляду заяви  1-РН та видачі рішення ДФС – 14 календарних днів. 

Примірник рішення податкового органу про включення організацій до Реєстру неприбуткових 
організацій (з надання  ознаки неприбутковості)  має бути надання Вашій організації.
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Також перевірити включення Вашої  організації до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій та ознаку неприбутковості

Можна на сайті Державної фіскальної служби (вкладення «Інформація з Реєстрів»)
За посиланням: https//sfs.gov.ua

Новостворена організація, яка отримала ознаку неприбутковості з дня її державної реєстрації, 
складатиме податкову звітність для неприбуткових організацій. 

У разі невиконання даних умов -  організація зможе вважатись неприбутковою тільки з моменти  
видачі Рішення  ДФС про включення до Реєстру ( тобто якщо організація подасть документи 
після завершення 10 календарних днів з дня її державної реєстрації або буде внесена до 
Реєстру не з першої спроби).

У такому випадку за період від дня державної реєстрації і до видачі рішення ДФС – організація 
має подати декларація має подати декларацію з податку на прибуток (та сплатити податок на 
прибуток, за наявності), і тільки за подальший період – подавати Звіт про використання доходів 
(прибутків) неприбуткової організації.

Реєстраційна заява 1-РН може бути подана наступними способами:

    громадській організацій – 0032;

    благодійні організації – 0036.

НАТХНЕННО ЗДІЙСНЮЙТЕ ВАШУ ГРОМАДСЬКУ ЧИ БЛАГОДІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
У РАМКАХ ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:

8

не вносьте до статуту організації змін, що порушують вимоги для неприбутковості;

не вчиняйте дій, що є підставою для виключення організації з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій;
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ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ ОЗНАКИ 
НЕПРИБУТКОВОСТІ / ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ З РЕЄСТРУ:

належним чином облік, зберігайте облікові документи та складайте звітність, зокрема, 
неприбутковими організаціями подається:

статична звітність;
фінансова звітність (за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 або, в 
окремих випадках, Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1);
податкова звітність (у т.ч., до ДФС подається щорічний Звіт про використання доходів 
(прибуткові) неприбуткової організації згідно з наказом Мінфіну від 17.06.2016 року № 
553 – разом із річного фінансовою звітністю, а також інша податкова звітність залежно 
від результатів Вашої діяльності).

на етапі отримання ознаки неприбутковості:

статут організації не відповідає вимогам п. 133.4 Податкового кодексу Україна / 
профільного закону для громадської чи благодійної організації; 
організація порушила порядок подання / заповнення заяви / документів, 
встановлений отримання ознаки неприбутковості;

у процесі подальшої діяльності:

організація внесла зміни до статуту, що суперечать вимогам п. 133.4 Податкового 
кодексу України чи профільного закону для організації;
організація використала доходи (прибутки) або їх частини для цілей, що не 
передбаченні у її статуті (тобто для цілей інших, ніж утримання організації, реалізація 
мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених її статутом);
організація розподілили доходи (прибутки ) або їх частини серед засновників, 
учасників, членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними 
осіб;

у разі припинення діяльності організації: у результаті реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації – при затвердженні 
ліквідаційного балансу, передавального акту або розподільного балансу;

за ініціативою неприбуткової організації (наприклад, організація планує в 
подальшому розподіляти доходи (прибутки) від діяльності, застосовувати іншу схему 
оподаткування як єдиний податок тощо).
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ПРИКЛАДАМИ БЕЗПІДСТАВНИХ ВІДМОВ У НАДАННІ ОЗНАКИ 
НЕПРИБУТКОВОСТІ / ВИКЛЮЧЕНЬ З РЕЄСТРУ МОЖУТЬ БУТИ:

Примірник рішення про виключення  неприбуткової організації з Реєстру (зі скасуванням ознаки 
неприбутковості) має бути наданий організації протягом 3 робочих днів з дня його прийняття.

Форма рішення – згідно з додатком 2 до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 440

на етапі  отримання ознаки неприбутковості:

неподання разом із заявкою 1-РН паперової копії статуту –  у той час як він є 
розміщеним на сайті ЄДР; 

у разі подання за бажанням організації паперової копії статуту – відсутність  
нотаріального посвідчення відповідних підписів;

неподання разом із заявою 1 – РН інших документів, не передбачених установленим  
Порядком ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій (виписки з ЄДР 
тощо);

зазначення у статуті можливості здійснення підприємницької діяльності, його видів, 
реєстрація відповідних КВЕДів;

у процесі подальшої діяльності:

організація внесла зміни до статуту стосовно можливості здійснення підприємницької 
діяльності;

організація здійснила видатки на утримання організації, реалізацію мети , цілей, 
завдань та напрямків діяльності, визначених  її статутом (із належним 
документальним підтвердженням), - через засновників, учасників, членів такої 
організації, працівників, членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб (це 
не вважається розподілом доходів (прибутків) або їх частин – згідно з п.133.4 
Податкового кодексу України, зі змінами, внесеними Законом України від 06.10.2016 
року №1667) тощо.
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ВАШІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДМОВИЛИ У ВКЛЮЧЕННІ ДО 
РЕЄСТРУ/ВИКЛЮЧИЛИ З РЕЄСТРУ? ТРАГЕДІЇ НЕМАЄ

СПОЧАТКУ ВАРТО ПРОАНАЛІЗУВАТИ ЗАКОННІСТЬ ПІДСТАВ ВІДМОРИ.

Якщо підстави були обґрунтовані: 

у разі порушення встановленого порядку заповнення або подання заяви / документів 
для отримання ознаки неприбутковості: виправити помилки та повторно подати до 
податкової інспекції заяву 1 – РН та, в окремих випадках, документи;

у разі якщо зареєстрований статут не відповідає вимогам п.133.4 Податкового кодексу 
України: потрібно внести необхідні зміни до статуту, здійснити процедуру державної 
реєстрації оновленої редакції статуту та повторно подати до податкової інспекції заяву 
1 – РН та документи);

у разі порушення вимог до діяльності організації з ознакою неприбутковості (розподіл 
доходів, прибутків, фінансування цілей, що не передбачені у її статуті тощо); 
організація має подати Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової 
організації  після завершенням місця, у якому вчинене порушення, та сплатити податок 
на прибуток із суми порушення (у порядку, передбаченому пп.133.4.3 Податкового 
кодексу). У подальшому організація може повторно подати до фіскального органу 
заяву 1 – РН та документи для отримання ознаки неприбутковості(Податковим 
кодексом України у чинній редакції прямо не передбачено відсутність такої 
можливості).

Якщо ж відмова у присвоєнні ознаки неприбутковості була безпідставною, то 
вона має право оскаржити дії фіскального органу.

Оскарження рішення податкової може бути проведено в адміністративному або 
судовому порядках:

у разі оскарження в адміністративному порядку – скарга подається до фіскального 
органу вищого рівня (обов'язково з копією такої скарги до фіскального органу, який 
прийняв рішення). Скарги оформлюються згідно з наказом Мінфіну від 21.10.2015 року 
№916. На таке подання організація має лише  10 календарних днів від отримання 
Рішення про відмову / включення до Реєстру;

у разі судового оскарження – позовна заява до адміністративного суду може бути 
подана протягом  3 років від отримання Рішення про відмову/виключення з Реєстру.
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