
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 
 
Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань»      
 
Закон України «Про громадські об’єднання»  
 
Закон України «Про молодіжні та дитячі 
громадські організації»  
 
Наказ Міністерства юстиції України від 
18.11.2016  № 3268/5 «Про затвердження форм 
заяв у сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» (зі змінами) 
 
Наказ Міністерства юстиції України від 
05.03.2012 №368/5 «Про затвердження Вимог 
до написання найменування юридичної особи, її 
відокремленого підрозділу, громадського 
формування, що не має статусу юридичної 
особи, крім організації профспілки»  
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
За додатковою інформацією звертайтеся, будь 
ласка, до відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та 
громадських формувань Управління державної 
реєстрації Головного територіального 
управління юстиції у Донецькій області: 
бул. Машинобудівників, 32, каб.406, 
м.Краматорськ,  
Донецька область, 84313 
Телефон: (06264)17446 
«Гаряча лінія» (06264)42500   
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 

1. Заява про державну реєстрацію створення 
юридичної особи або Заява про державну 
реєстрацію громадського об'єднання (організації 
профспілки), що не має статусу юридичної особи; 

2. Примірник оригіналу (або нотаріально 
засвідчена копія) протоколу установчих зборів  
засновників про створення громадського 
об’єднання; 

3. Реєстр осіб, які брали участь в установчих 
зборах засновників; 

4. Для громадського об’єднання зі статусом 
юридичної особи - відомості про керівні органи 
(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 об’єднання для здійснення 
реєстраційних дій (ім’я, дата народження, 
контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);  

5. Для громадського об’єднання без статусу 
юридичної особи - відомості про засновників 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 
адреса місця проживання, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків (за наявності) - 
для фізичної особи; її найменування, 
місцезнаходження, ідентифікаційний код - для 
юридичної особи); відомості про особу (осіб), 
уповноважену представляти громадське об’єднання 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (за наявності), контактний номер телефону 
та інші засоби зв’язку). 

6. Для громадського об’єднання зі статусом 
юридичної особи - установчий документ юридичної 
особи. 

Примітка: Якщо документи подаються особисто, заявник 
пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове 
посвідчення громадянина України, або паспортний документ 
іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку 
на постійне або тимчасове проживання. 
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УТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ 

Утворення громадського об'єднання здійснюється на 
установчих зборах його засновників та оформлюється 
протоколом. 

Протокол установчих зборів має містити відомості 
про: 
1) дату та місце проведення установчих зборів; 
2) осіб, які брали участь в установчих зборах у вигляді реєстру 
осіб, які брали участь в установчих зборах; 
3) рішення про утворення громадського об'єднання із 
зазначенням мети (цілей) його діяльності; 
4) рішення про визначення найменування та за наявності - 
скороченого найменування громадського об'єднання; 
5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання; 
6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів 
управління громадського об'єднання відповідно до 
затвердженого статуту; 
7) 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 – для 
громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність 
без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів 
управління не передбачено рішенням про утворення такого 
об'єднання; 
8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право 
представляти громадське об'єднання для здійснення 
реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір 
здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.  

Протокол установчих зборів підписується головуючим та 
секретарем зборів. 

Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів 
громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в 
установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості: 

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові 
особи, дата народження, а для іноземців та осіб без 
громадянства також дані національного паспорта або 
документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її 
особистим підписом; 

2) щодо юридичних осіб - повне найменування, 
ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по 
батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих 
зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої 
брати участь в установчих зборах. 

Увага! Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати 
діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, 
підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань», протягом        
60 днів з дня проведення установчих зборів. 

 

ВИМОГИ ДО НАЙМЕНУВАННЯ 
 

Найменування громадського об'єднання визначається рішенням 
установчих зборів під час його утворення. 
 
Найменування складається з двох частин - загальної та власної 
назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова 
форма громадського об'єднання ("громадська організація", 
"громадська спілка"). 
 
Найменування громадського об'єднання викладається 
державною мовою. Громадське об'єднання може також 
викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, 
іноземною мовою або мовою національної меншини. 
 
Власна назва громадського об'єднання не повинна бути 
тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських 
об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких 
прийнято в установленому законом порядку. 
 
Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію 
про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", 
"всеукраїнське") та може містити інформацію про його вид 
("екологічне", "правозахисне" тощо). 
 
Власна назва громадського об'єднання може містити ім'я 
(псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової 
згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому 
законом порядку, якщо інше не передбачено законом. 
 
Зміна найменування громадського об'єднання здійснюється на 
засіданні вищого органу управління такого об'єднання з 
додержанням вимог закону та статуту об'єднання (за наявності). 
 
Найменування відокремленого підрозділу повинно містити 
слова «відокремлений підрозділ» («філія», представництво» 
тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка 
створила зазначений відокремлений підрозділ. 
 
Обмеження щодо власної назви громадського об'єднання 
визначені частинами п’ятою та шостою статті 10 Закону 
України «Про громадські об’єднання». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
 

Статут громадського об'єднання має містити відомості про: 
 

1) найменування громадського об'єднання та за наявності - 
скорочене найменування; 
 

2) мету (цілі) та напрями його діяльності; 
 

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у 
громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів 
(учасників); 
 

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших 
органів управління громадського об'єднання, порядок їх 
формування та зміни складу, термін повноважень, а також 
порядок визначення особи, уповноваженої представляти 
громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, 
що не мають статусу юридичної особи); 
 

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень 
керівними органами громадського об'єднання, у тому числі 
шляхом використання засобів зв'язку; 
 

6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання 
перед його членами (учасниками); 
 

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних 
органів громадського об'єднання та розгляду скарг; 
 

8) джерела надходження і порядок використання коштів та 
іншого майна громадського об'єднання; 
 

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності 
відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх 
створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати 
діяльність зі статусом юридичної особи); 
 

10) порядок внесення змін до статуту; 
 

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або 
реорганізації громадського об'єднання, а також щодо 
використання його коштів та іншого майна, що залишилися 
після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має 
намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи. 
 
У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені 
додаткові положення щодо утворення, діяльності і 
саморозпуску чи реорганізації громадського об'єднання, що не 
суперечать закону. 
 
Статут громадського об'єднання, яке має намір здійснювати 
діяльність без статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність 
статуту такого об'єднання передбачена рішенням про його 
утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 
5-8. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15

