Пакет документів на реєстрацію змін до керівних органів зареєстрованих
громадських об’єднань та порядок його розгляду реєструючим органом

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі
керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти
громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання проводяться
відповідно до статті 14 Закону України « Про громадські обєднання».
Внесення змін до відомостей про громадське об'єднання як юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюється
у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, визначених Законом України
«Про громадські об’єднання».
Громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому
знаходиться реєстраційна справа громадського об'єднання (далі - реєстраційна справа) або
повідомлення про утворення громадського об'єднання, про зміни до статуту громадського
об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб),
уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського
об'єднання.
Зареєстроване громадське об'єднання вносить зміни до статуту громадського об'єднання,
до складу керівних органів, місцезнаходження громадського об'єднання в порядку,
визначеному статутом цього об'єднання, з урахуванням норм Закону України «Про
громадські об’єднання» (далі – Закону).
Зареєстроване громадське об'єднання для внесення змін до відомостей про склад керівних
органів подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу,
які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
3) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу (нотаріально
засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об'єднання про зміну
зазначених осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об'єднання, та
оформленого з дотриманням пунктів 1, 2, 6, 8 частини другої статті 9 цього Закону, та/або
примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх
призначення;
4) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу (нотаріально
засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об'єднання, на якому
відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо зміни
прийняті вищим органом управління;
5) відомості про керівні органи.
Документи, зазначені в пунктах 1, 2 і 5 цієї частини, підписує керівник громадського
об'єднання.
Уповноважений орган з питань реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня отримання
документів, приймає одне з таких рішень:

1) про прийняття повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб),
уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження, зміни до
статуту;
2) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміни до
статуту - у разі порушення статуту громадського об'єднання;
3) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни до статуту - за наявності підстав,
передбачених частиною десятою статті 12 цього Закону (крім порушення вимог статті
7 цього Закону);
4) про направлення висновку за результатами правової експертизи - за наявності підстав,
передбачених пунктами 1, 2 (крім невідповідності документів вимогам статей 8, 9 цього
Закону), 3 частини чотирнадцятої статті 12 цього Закону;
5) про залишення документів без розгляду по суті - за наявності підстав, передбачених
упунктах 3-5 частини сімнадцятої статті 12 цього Закону.
Уповноважений орган з питань реєстрації у разі прийняття рішення, зазначеного в
пункті 1 частини дев'ятої статті 14 Закону ( зміни до керівних органів):
1) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про зміни у складі керівних
органів, особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну
місцезнаходження та про зміни до статуту і забезпечує внесення відомостей про зазначені
зміни щодо громадських об'єднань із статусом юридичної особи до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
2) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення)
громадському об'єднанню виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців - у разі змін у складі керівних органів громадського об'єднання.
У разі прийняття рішень, передбачених у пунктах 2-4 частини дев'ятої статті 14 Закону
України «Про громадські об’єднання», уповноважений орган з питань реєстрації
зобов'язаний повернути громадському об'єднанню один примірник статуту з внесеними
змінами та подані документи (крім документів, щодо яких висловлені зауваження у
висновку) одночасно з надсиланням копії відповідного рішення.
У разі прийняття рішення, передбаченого у пункті 5 частини дев'ятої статті 14 Закону
України «Про громадські об’єднання», уповноважений орган з питань реєстрації
зобов'язаний повернути громадському об'єднанню усі подані документи одночасно з
надсиланням копії відповідного рішення.
Приведення документів про внесення громадським об'єднанням змін до статуту або змін
у складі керівних органів громадського об'єднання у відповідність із вимогами цього Закону
здійснюється в порядку, передбаченому частиною дев'ятнадцятою статті 12 Закону України
«Про громадські об’єднання» та статутом громадського об'єднання.
У разі прийняття рішень, передбачених у пунктах 2-5 частини дев'ятої статті 14 Закону
України «Про громадські об’єднання», залишаються чинними керівні органи та статут
громадського об'єднання у складі та в редакції до внесення відповідних змін. За наявності в
поданих громадським об'єднанням документах заяви керівника або члена керівного органу
про складення ним повноважень уповноважений орган з питань реєстрації вносить до
Реєстру громадських об'єднань відповідні відомості незалежно від прийняття рішення,
передбаченого в пунктах 2, 5 частини дев'ятої цієї статті.
Вимога подання інших документів про зміни у складі керівних органів, зміни особи
(осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміни місцезнаходження та зміни
до статуту не допускається.

