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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  

 
 

 
ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГРОМАСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
 

Припинення діяльності громадського 
об'єднання може здійснюватися за рішенням 
громадського об'єднання, прийнятим вищим 
органом управління громадського об'єднання, у 
визначеному статутом порядку, шляхом 
саморозпуску або реорганізації. 
Державна реєстрація припинення громадського 
об’єднання, що не має статусу юридичної особи 
здійснюється шляхом подання примірнику 
оригіналу (або нотаріально засвідченої копії) 
рішення уповноваженого органу управління 
громадського об’єднання, що не має статусу 
юридичної особи, про його саморозпуск.  
Державна реєстрація припинення громадського 
об’єднання зі статусом юридичної особи 
здійснюється у два етапи: 
1.Державна реєстрація рішення про припинення 
громадського об’єднання (з визначенням строку 
вимог кредиторів); 
2.Державна реєстрація припинення 
громадського об’єднання (після закінчення 
визначеного строку заявлення вимог 
кредиторів). 
Увага! Документи подаються головою комісії з 
припинення або уповноваженою ним особою. 
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. У разі подання документів 
представником додатково подається примірник 
оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) 
документа, що засвідчує його повноваження. 
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ПЕРШИЙ ЕТАП ПРИПИНЕННЯ –  
Державна реєстрація рішення про припинення 

громадського об’єднання зі статусом юридичної 
особи 

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття 
відповідного рішення подається примірник 
оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) 
рішення уповноваженого органу управління про 
припинення громадського об’єднання, яке 
оформлюється протоколом  та має містити: 
- рішення про припинення діяльності 
громадського об'єднання шляхом саморозпуску або 
реорганізації, прийняте більшістю не менш як у 3/4 
голосів присутніх; 
- рішення про затвердження персонального 
складу комісії з припинення або ліквідатора, із 
зазначенням реєстраційних номерів облікових 
карток платників податків (або відомості про серію 
та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відповідну відмітку в 
паспорті), місцезнаходженням ліквідаційної комісії 
(ліквідатора); 
- строк заявлення кредиторами своїх вимог, 
який не може становити менше двох і більше шести 
місяців з дня оприлюднення повідомлення про 
рішення щодо припинення громадського 
об’єднання; 
- рішення щодо використання коштів та майна 
громадського об'єднання після його ліквідації 
відповідно до статуту. 
Увага! Уповноваженим органом управління 
громадського об’єднання є загальні збори його 
членів (або інший вищий орган управління, 
передбачений Статутом). Статутом громадського 
об’єднання можуть бути передбачені додаткові 
вимоги щодо прийняття відповідного рішення.  

 
 
 
 

 
 
 

ДРУГИЙ ЕТАП ПРИПИНЕННЯ - 
Державна реєстрація припинення громадського 

об’єднання зі статусом юридичної особи  
Для державної реєстрації припинення громадського 
об’єднання в результаті його ліквідації подаються 
такі документи: 
1) заява про державну реєстрацію припинення 
юридичної особи в результаті її ліквідації. 
2) довідка архівної установи про прийняття 
документів, які відповідно до закону підлягають 
довгостроковому зберіганню. 
Для державної реєстрації припинення громадського 
об’єднання в результаті його реорганізації 
подаються такі документи: 
1) заява про державну реєстрацію припинення 
юридичної особи в результаті її реорганізації; 
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) розподільчого балансу - у разі припинення 
громадського об’єднання в результаті поділу; 
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) передавального акта - у разі припинення 
громадського об’єднання в результаті перетворення, 
злиття або приєднання; 
4) довідка архівної установи про прийняття 
документів, що відповідно до закону підлягають 
довгостроковому зберіганню, - у разі припинення 
громадського об’єднання в результаті поділу, злиття 
або приєднання; 
5) документи для державної реєстрації створення 
юридичної особи, визначені частиною першою 
статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» (далі – Закон про 
реєстрацію) - у разі припинення юридичної особи в 
результаті перетворення; 
6) документи для державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичну особу, визначені 
частиною четвертою статті 17 Закону про 
реєстрацію - у разі припинення юридичної особи в 
результаті приєднання. 

 
 
 

 
 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 
Форма заяви про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи в результаті її 
ліквідації та форма заяви про державну 
реєстрацію припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації затверджені наказом 
Міністерства юстиції України  від 18.11.2016 
року № 3268/5 (зі змінами). Заява підписується 
головою комісії з припинення або 
уповноваженою ним особою. У разі подання 
документів поштовим відправленням 
справжність підпису повинна бути нотаріально 
засвідчена. 
 
Юридична особа є такою, що припинилася, з 
дня внесення до Єдиного державного реєстру  
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань запису про її 
припинення. 
 
Примітка: Рішення про припинення діяльності 
місцевих осередків всеукраїнських 
(міжнародних) громадських організацій, які 
діяли зі статусом юридичної особи на день 
введення Закону України «Про громадські 
об’єднання»  в дію, приймаються в порядку, 
визначеному законодавством для громадських 
об’єднань. Уповноваженим органом з реєстрації  
є відповідний орган, в якому зберігається 
реєстраційна справа місцевого осередку. У разі 
прийняття вищим органом управління 
всеукраїнської (міжнародної) громадської 
організації рішення про припинення своїх 
місцевих осередків як юридичних осіб 
правонаступником майна, активів та пасивів 
таких осередків є відповідна громадська 
організація.  
 


