Документи, які подаються для державної реєстрації громадських
формувань, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
26 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).
Цим Законом передбачається реформування системи надання адміністративних
послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Відповідно до прийнятого Закону передбачається викладення в новій редакції
базового закону у сфері державної реєстрації, який відтепер називатиметься Закон
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань».
В пункті 3 частини 1 статті 1 Закону зазначається, що громадські формування –
це політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання,
місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні
спілки, їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх
об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські
суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних
неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій.
Пункт 14 частини 1 статті 1 Закону визначає районні, районні у містах, міські
(міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції суб’єктами
державної реєстрації у разі державної реєстрації громадських об’єднань, їхніх
відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної
особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань,
структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок,
територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій
роботодавців та їх об’єднань, підтвердження всеукраїнського статусу громадського
об’єднання
Відповідно до частини 1 статті 17 Закону для державної реєстрації громадського
формування зі статусом юридичної особи подаються наступні документи:
- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
- заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або
реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану
вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та
організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням
заявника;
- документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність
статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі
державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним
підрозділом у складі іншої юридичної особи;
- 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), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське
формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний
номер телефону та інші засоби зв’язку);

- установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на
підставі власного установчого документа;
- реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах).
Відповідно до частини 16 статті 17 Закону для державної реєстрації створення
відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:
заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу
юридичної особи;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого
органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.
Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної
особи здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського
об’єднання та регулюється статтею 19 Закону. Відповідно до частини 2 статті 19
Закону, для державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу
юридичної особи, заявником подається такий пакет документів:
- заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу
юридичної особи;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення
громадського об’єднання;
- відомості про засновників громадського об’єднання (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).
Стаття 21 Закону регулює створення структурних утворень політичної партії, що
не мають статусу юридичної особи. Державна реєстрація структурних утворень
політичної партії, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється лише після
державної реєстрації політичної партії.
Для державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має
статусу юридичної особи, відповідно до частини 2 статті 21 подаються такі
документи:
- заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що
не має статусу юридичної особи;
- копія статуту політичної партії;
- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про створення
структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр
учасників, що містить відомості про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження,
громадянство;
- документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії,
відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.
Державна реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без
надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного
осередку.
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