
ДО УВАГИ ВСІХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ!

Первинні, місцеві, обласні, регіональні професійні спілки, їх організації та об’єднання, регіональні
(місцеві) творчі спілки, місцеві, обласні організації роботодавців та їх об’єднання, громадські
організації та громадські спілки, які здійснюють діяльність на підставі власних статутів (положень) та
мають статус юридичної особи.

 

ЯК ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО СТАТУТУ,

ЩОБ НЕ ПОЗБАВИЛИ НЕПРИБУТКОВОСТІ

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 встановлено, щонеприбуткові
організації, які до 1 січня 2017 року не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами,
встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України,виключаються після 1 січня
2017 року контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

         Для реєстрації змін до установчих документів згідно вимог частини чотири статті 17 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань» у разі приведення установчих документів у відповідність вимогам
законодавства необхідно подати наступні документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління
юридичної особи про зміни, що вносяться;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної
особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського
формування;

5) установчий документ (статут, положення) юридичної особи в новій редакції;

6) заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - за бажанням заявника у
разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування.

 

Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи викладається у письмовій формі,
прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів (у разі
прийняття такого рішення загальними зборами).

Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та
підписується головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними
зборами).

Справжність підписів на рішенні та установчому документі нотаріально засвідчується, крім
громадських організацій та громадських спілок.

 Громадські формування можуть подати документи для внесення змін до статутів до наступних
органів:

Головне територіальне управління юстиції в Одеській області (м.Одеса, вул. Старицького 10-
а).

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran12538#n12538


Центри надання адміністративних послуг.
Центри надання вторинної правової допомоги.

 

Головне територіальне управління юстиції

в Одеській області


