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На сьогодні по місту Києву, як і по всій території України, створюється

та веде свою діяльність значна кількість громадських організацій. В

минулій статті були висвітлені такі питання як: що являє собою громадська

організація, навіщо вона потрібна і в чому полягає відмінність між

громадською організацією зі статусом юридичної особи та громадською

організацією без такого статусу. В даній статті мова піде про створення та

реєстрацію громадської організації без статусу юридичної особи.



Що необхідно для створення громадської організації без статусу

юридичної особи?

Для того, щоб створити громадську організацію без статусу

юридичної особи, громадяни, які виявили бажання утворення такої

організації (в подальшому – засновники відповідної громадської

організації), повинні провести Установчі збори. На Установчих зборах

засновників приймається рішення щодо утворення громадської

організації. Зазвичай, громадська організація утворюється 3 особами

(засновниками). Установчі збори засновників оформлюються

протоколом.



Протокол Установчих зборів має містити відомості щодо:

• дати та місця проведення зборів;

• осіб, які брали участь в установчих зборах

• рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети

(цілей) його діяльності;

• рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого

найменування громадського об'єднання;

• рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;( у разі

наявності статуту, оскільки для громадської організації без статусу

юридичної особи він є не обов’язковим)

• рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління

громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;(обрання

керівника та органів управління також не є обов’язковим для громадської

організації без статусу юридичної особи)

• рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти

громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими

особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового

уповноваження.



Також, до протоколу Установчих зборів додається реєстраційний

лист учасників установчих зборів, який містить ПІБ учасників, дату

народження та особисті підписи.

Після того, як було прийнято рішення про утворення громадської

організації, її необхідно зареєструвати.



Як зареєструвати громадську організацію без статусу юридичної 

особи?

Для реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи перш за 

все потрібно підготувати та зібрати всі необхідні документи, а саме:

1. заява на створення громадської організації без статусу юридичної 

особи. Бланк заяви на створення громадської організації Ви можете знайти в 

Наказі Міністерства Юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань» №3268/5 від 18.11.2016 (посилання на електронний 

ресурс - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16)

2. протокол установчих зборів засновників

3. реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах засновників

4. відомості про засновників громадської організації (у документі має 

міститися інформація щодо ПІБ, дати народження, місця проживання та 

реєстраційного номера облікової картки платника податку засновників)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16


Як зареєструвати громадську організацію без статусу юридичної

особи?

5. відомості про особу, уповноважену представляти громадську

організацію (ПІБ, дата народження, реєстраційний номер облікової картки

платника податку, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку)

6. статут громадської організації (якщо він передбачений рішенням про

утворення)

7. відомості про керівні органи (якщо їх утворення(обрання)передбачено

рішення про утворення громадської організації чи статутом)

Після того, як зібрані всі необхідні документи, їх необхідно подати до органів

державної реєстрації. Подати документи можна в електронній або в паперовій

(особисто чи поштою) формі. Документи в місті Києві подаються до управління

державної реєстрації Головного територіального управління юстиції, що

знаходиться за адресою: 02660, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, e-mail:

info@ko.drsu.gov.ua.

mailto:info@ko.drsu.gov.ua


Документи для державної реєстрації громадської організації без

статусу юридичної особи мають бути подані не пізніше 60 днів з дня

прийняття рішення про утворення відповідної громадської організації.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


