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У статті досліджено особливості правового регулювання громадських об’єднань в Україні. Описуються типові питання та проблеми реєстрації інститутів громадянського суспільства як організацій та юридичних осіб.
Описано відмінності між громадською організацією зі статусом юридичної особи та без такого статусу/ Розглянуто спірні питання, які виникають під час реєстрації. Значну увагу приділено особливостям законодавчої
бази, а саме так званій “спрощеній” процедурі реєстрації громадських об’єднань.
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The article is devoted to the peculiarities of legal regulation of public associations in Ukraine. Typical questions
and problems of registration of civil society institutes as organizations and legal entities are described. Described
differences between a public organization with a status of a legal entity and without such status. The disputed issues
that arise during the registration are considered, as well as considerable attention is paid to the peculiarities of the
legislative framework, namely the so-called simplified procedure for registration of public associations.
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Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. В Україні налагоджується
процес комунікації між державою та інститутами громадянського суспільства. Успішність такої
взаємодії є однією з важливих передумов розвитку демократії. Діяльність інститутів громадянського суспільства, зокрема громадських організацій, регламентована державними документами,
а саме ст. 5, 36, 37 Конституції України, законами України “Про громадські об’єднання”, “Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань”
тощо. Указані документи передбачають, що членство в громадських організаціях є добровільним,
а їх діяльність спрямована на реалізацію та захист прав і свобод людини, задоволення власних
інтересів, які не суперечать законодавству.
На сьогодні українське законодавство постійно трансформується, у зв’язку з чим виникають
труднощі з упровадженням нових нормативних
документів через брак необхідної інформації,
відсутність тлумачення нововведень тощо. Як
правило, нововведені норми законодавства мають більше недоліків, ніж переваг. Яскравим
прикладом цього є внесення змін до Закону

України “Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань”. Адже головна ідея змін до закону
полягала в тому, щоб зробити процедуру реєстрації та саме функціонування громадської організації доступними та простими. Але в результаті
занадто складна процедура державної реєстрації,
відсутність юридичних знань, стали головними
причинами відмови українців від створення громадських організацій.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на актуальність та інтерес до теми взаємодії держави
та суспільства, питання реєстрації громадських
організацій розглядалося незначною кількістю
науковців, серед яких: В.Бесчастний, В.Суббо-
тін [3], Л.Мелех [4], Ю.Опалько [5], Л.Романюк
[9], Т.Яцьків [10].
Формулювання цілей (мета) дослідження.
Мета статті – розглянути особливості процедури
реєстрації громадських організацій та розробити
пропозиції щодо її вдосконалення.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. У 2016 р. відбулися зміни щодо
реєстрації громадських об’єднань. Державна
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реєстрація громадських об’єднань визначається положеннями законів України “Про громадські
об’єднання” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, а також підзаконними нормативно-правовими актами, в яких детально розкриті
зазначені норми вищевказаних законодавчих актів,
серед яких накази Міністерства юстиції України:
– від 09 лютого 2016 р. № 359/5 “Про затвердження Порядку державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, що не мають статусу
юридичної особи”,
– від 18 листопада 2016 р. № 3268/5 “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань”;
Детальне вивчення змін, які відбулися в законодавстві щодо порядку державної реєстрації
громадських організацій, показало, що ці зміни
позитивні, оскільки було спрощено процедуру

но-правовою формою громадського об’єднання.
У ст. 1 Закону України “Про громадські об’єднання” визначено 2 основні організаційно-правові
форми громадського об’єднання: громадська організація та громадська спілка (табл. 1) [2]. При
цьому громадське об’єднання може створюватися як зі статусом юридичної особи, так і без такого статусу.
Таблиця 1
Види громадських об’єднань
Параметри

Громадська
організація

Громадська спілка

Члени

Фізичні особи

Фізичні і юридичні особи

Засновники
Діяльність

Фізичні особи
Юридичні особи
Зі статусом юридичної особи, так і без
такого статусу

У ст. 21 Закону України “Про громадські
об’єднання” наведено основні відмінності між
громадською організацією зі статусом юридичної
особи та без такого статусу (табл. 2).

Таблиця 2
Відмінності між громадською організацією зі статусом юридичної особи та без такого статусу
Параметри
Наявність статуту
Наявність символіки
Здійснення підприємницької діяльності
Здійснення фінансової діяльності
Банківський рахунок
Можливість створювати відокремлені підрозділи
Можливість засновувати засоби масової інформації для
досягнення своєї статутної мети
Можливість бути учасником цивільно-правових
відносин
Ведення бухгалтерського обліку, фінансова та
статистична звітність, реєстрація в податкових органах,
сплата до бюджету обов’язкових платежів

реєстрації, а також зменшилася кількість необхідних документів для реєстрації та скоротився її
термін. Але в період адаптації до нового закону
державні реєстратори та громадські організації
стикаються з певними труднощами.
Представники держави вимагають документи,
які не зазначені в новому законодавстві, а представники громадських організацій найчастіше
приносять до реєстраторів старий пакет документів. Отже, обидві сторони пристосовуються до нового законодавства в процесі роботи, тому помилки неминучі.
Вважаємо за необхідне перейти до розгляду порядку реєстрації громадських організацій.
По-перше, необхідно визначитися з організацій32

Громадська організація
зі статусом юридичної особи
Обов’язково
+
+
+
+
+

Громадська організація без
статусу юридичної особи
За бажанням
-

+

-

+

-

+

-

Слід зауважити, що в законі у ст. 7 також зазначені деякі категорії юридичних осіб, які можуть або не можуть бути засновниками або членами громадських спілок.
1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років.
2. Засновниками громадської спілки можуть
бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної
особи. Засновниками громадської спілки не можуть
бути політичні партії, а також юридичні особи,
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щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення
або які перебувають у процесі припинення.
3. Кількість засновників громадського об’єд
нання не може бути меншою ніж 2 особи.
4. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права,
єдиним засновником яких є одна і та сама особа.
5. Засновником громадської спілки не може
бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної
особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі
здійсненням терористичної діяльності, або щодо
яких застосовано міжнародні санкції.

2) інформацію про осіб, які брали участь в
установчих зборах (ПІБ);
3) рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
4) рішення про визначення найменування та за
наявності – скороченого найменування громадської організації;
5) рішення про утворення (обрання) керівника [2].
Залежно від статусу громадського об’єднання
у протоколі додатково зазначається (табл. 3).
Згідно зі ст. 9 п. 8 Закону України “Про громадські об’єднання” протягом 60 днів з дня прове-

Таблиця 3
Додаткові вимоги до протоколу установчих зборів засновників громадської організації
Громадська організація зі статусом юридичної особи
Рішення про затвердження статуту громадської організації –
обов’язкове
Рішення про утворення (обрання) органів управління
громадської організації відповідно до затвердженого статуту –
обов’язкове
Рішення про визначення особи (осіб), яка має право
представляти громадську організацію для здійснення
реєстраційних дій, – обов’язкове

6. Засновником громадської організації не може
бути особа, яку визнано судом недієздатною.
7. Повноваження засновника громадського
об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку.
Примітка. Під істотною участю в цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння
10 і більше відсотками статутного (складеного)
капіталу або голосів за придбаними акціями
(частками) юридичної особи або незалежно від
формального володіння можливість значного
впливу на управління чи діяльність юридичної
особи [7].
Крім того, раніше зареєстровані громадські організації навряд чи зможуть перереєструватися як
громадські спілки, оскільки до січня 2013 р. їх засновниками могли виступати лише фізичні особи.
Для того щоб утворити громадську організацію, необхідно провести установчі збори засновників, яких повинно бути не менше від двох
осіб. Це рішення оформлюється протоколом
установчих зборів засновників громадської організації (далі – Протокол). Цей Протокол незалежно від статусу організації має містити такі
відомості:
1) дату та місце (повна адреса) проведення
установчих зборів засновників;
Bulletin of the NAPA. Series “Рublic Аdministration” • 4'2018

Громадська організація без статусу юридичної особи
Рішення про затвердження статуту
громадської організації – за бажанням
Рішення про визначення особи (осіб), яка має право
представляти громадську організацію у правовідносинах
з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені
громадського об’єднання без додаткового
уповноваження, – обов’язкове

дення установчих зборів громадське об’єднання,
яке має намір здійснювати діяльність зі 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” [2].
Документи для державної реєстрації можна подавати в паперовій або електронній формі.
Подати документи на реєстрацію громадського
об’єднання в електронній формі можна через портал електронних послуг “igov.org.ua” [1]. Також
на порталі в підрозділі “громадська діяльність”
можна отримати онлайн-консультацію з питань
державної реєстрації громадського об’єднання.
Відповідно до Закону України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань” заяву та
документи для державної реєстрації можна подати в електронній формі з обов’язковим накладенням електронного цифрового підпису заявника. Але на сьогодні в Дніпропетровській області
неможливе надання цієї послуги в електронному
вигляді (див. рисунок).
У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням
у територіальні органи Міністерства юстиції
України. Якщо документи подаються особисто
офіційним представником, заявник пред’являє
33
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мін. Але цих термінів поки що не
дотримуються, хоча існує необхідний для цього інструмент – Єдиний
державний реєстр. Міністерство юстиції України проводить необхідну
експертизу та може вносити до Єдиного державного реєстру всю необхідну інформацію. Тому вважаємо
за необхідне, якщо реєстрація громадської організації триває більше
ніж 3 робочих дні, слід писати листи
до Міністра юстиції України на ім’я
П.Д.Петренка. Це дасть змогу проінформувати Міністерство юстиції України про наявність проблем,
Приклад електронної реєстрації громадського об’єднання
пов’язаних з неналагодженою робосвій паспорт громадянина України або тимчасотою між міністерствами, що свідчить
ве посвідчення громадянина України, або паспорт
про те, що реформування не відбулося в повному
іноземця, або посвідчення особи без громадянства,
обсязі. Для продуктивної роботи необхідно встаабо посвідку на постійне або тимчасове проживанновити зворотний зв’язок. Якщо існують якісь
ня. Однією з позитивних змін є те, що громадським
перешкоди, про них необхідно повідомити відпоорганізаціям більше не потрібно засвідчувати довідний орган, для того щоб він розпочав усувати
кументи нотаріально, тому реєстрація є безкоштовнедоліки.
ною. Також кількість документів, які необхідно поВисновки та перспективи подальших додавати для реєстрації, зменшилася. Необхідні такі
сліджень. Закон України “Про громадські об’єддокументи: статут, реєстраційна заява, відомості
нання” має певні недоліки. Жоден закон не буде
про керівні органи, додаток з протоколу. Всі докубездоганним, якщо його не виконуватимуть
менти подаються в управління юстиції.
відповідні суб’єкти. Тому головними завданняВідповідно до наказу Міністерства юстиції
ми для громадянського суспільства сьогодні є:
України від 09 лютого 2016 р. № 359/5 “Про затверконсолідація зусиль у напрямі дотримання продження Порядку державної реєстрації юридичних
гресивних норм закону; участь у прийнятті наосіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
лежних урядових постанов; повна взаємодія з
формувань, що не мають статусу юридичної осодержавними установами. Цих заходів необхідно
вживати для лобіювання позитивних змін у дерби”, документи для реєстрації громадських оргажаві. Тільки досягнувши успіху в цьому, можна
нізацій можна також подавати до Центрів надання
буде отримати переваги, які переважатимуть неадміністративних послуг (ЦНАП) [1]. У м. Дніпро
доліки. Оскільки взаємне протиборство призведе
на цей час існують 2 центри надання адміністрадо поразки всіх сторін, вирішення питання дієвотивних послуг: “Правобережний” та “Лівобего діалогу між органами місцевого самоврядуванрежний”. Головна перевага ЦНАПів порівняно з
ня та громадою стимулюватиме процеси розвитуправлінням юстиції полягає в тому, що вони праку демократичного врядування в Україні, а також
цюють повний день, у тому числі в суботу.
підвищуватиме ступінь довіри громадськості до
Слід зазначити, що реєстрація громадської
державних органів.
організації повинна відбуватися в триденний тер-
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