
Документи, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про 

громадські формування, відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» 

 

Дніпровське районне управління юстиції у м. Києві звертає Вашу увагу, що з 

01.01.2016 набрав чинності Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». На цій підставі були 

внесені зміни до чинного законодавства, яким керуються органи державної реєстрації 

при здійсненні своєї діяльності, а саме до Законів України: «Про політичні партії в 

Україні», «Про громадські об'єднання», «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх 

діяльності», «Про торгово-промислові палати в Україні», «Про кредитні спілки», 

«Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про третейські суди», 

«Про асоціації органів місцевого самоврядування». 

Також повідомляємо, що відбулися зміни щодо форм заяв, які подаються у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. Це передбачено наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 

15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних - підприємців та громадських формувань».  

Нові зразки форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань можна отримати за посиланням 

https://minjust.gov.ua/ua/news/47997. 

Пропонуємо ознайомитись з переліком документів, які подаються для державної 

реєстрації змін до відомостей про громадське формування, відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» (далі – Закон). 

Відповідно до частини 4 статті 17 Закону для державної реєстрації змін до 

відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому 

числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого 

органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного 

реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників 

(контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників 

(контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження 

та про здійснення зв’язку з юридичною особою; 

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання 

керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого 

документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної 

реєстрації змін до відомостей про громадське формування; 

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до 

статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, 

- у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування; 

5) відомості про керівні органи громадського 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) - у разі внесення змін до складу керівних органів; 

https://minjust.gov.ua/ua/news/47997


6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її 

місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у 

разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи 

іноземної юридичної особи; 

7) документ про сплату адміністративного збору; - у випадках, 

передбачених статтею 36 Закону; 

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, 

що містяться в установчому документі. 

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у 

громадському формуванні керівника (члена керівного органу) така особа подає копію 

заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів 

громадського формування з відміткою про її прийняття. 

Відповідно до частини 17 статті 17 Закону для державної реєстрації змін до 

відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі.  

 Відповідно до частини 3, 4 статті 19 Закону, для державної реєстрації змін до 

відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що 

містяться у Єдиному державному реєстрі, подаються заява про державну реєстрацію 

змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі, і примірник оригіналу (нотаріально 

засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського 

об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру. 

Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не 

має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку 

із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу 

юридичної особи, керівник (член керівного органу) подає копію заяви про зупинення 

(припинення) ним членства до відповідних статутних органів громадського 

об’єднання з відміткою про її прийняття. 

Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, відповідно до частини 4, 5 статті 21 подаються такі документи: 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого 

органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться 

до Єдиного державного реєстру; 

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання 

керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до 

статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління 

структурного утворення політичної партії; 

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до 

статуту політичної партії; 

5) відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних 

органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), 
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посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до 

складу керівних органів. 

Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному 

утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи, керівник (член 

керівного органу) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до 

відповідних статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття. 

 

Дніпровське районне управління  

юстиції у м. Києві 

 
 


