
Види неприбуткових організацій 

№ 

з/п 

Вид Характеристика Нормативний акт,  

що регулює діяльність 

1 Бюджетна установа Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, 

створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок 

відповідно державного чи місцевого бюджету 

Бюджетний кодекс України 

2 Громадське 

об’єднання 

Добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 

здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів 

Закон України «Про громадські об’єднання» 

від 22.03.2012 № 4572-VI 

3 Політична партія Зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян — прихильників 

певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має за мету 

сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах 

та інших політичних заходах 

Закон України «Про політичні партії в 

Україні» від 05.04.2001 № 2365-ІІІ 

4 Релігійні організації Організації, створені з метою задовольнити релігійні потреби громадян сповідувати 

і поширювати віру, що діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної 

структури 

Закон УРСР «Про свободу совісті та релігійні 

організації» від 23.04.1991 № 987-XII 

5 Благодійні 

організації 

Юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають 

благодійну діяльність в одній чи кількох сферах як основну мету діяльності 

ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» від 05.07.2012 № 5073-VI 

6 Житлово-будівельні 

кооперативи 

Юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що добровільно 

об’єдналися на основі об’єднання їхніх майнових пайових внесків для участі в 

будівництві або реконструкції житлового будинку і наступної його експлуатації 

Закон України «Про кооперацію» 

від 10.07.2003 № 1087-IV  

7 Об’єднання спів-

власників багато-

квартирного будинку 

Юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень 

багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна 

та управління, утримання і використання спільного майна 

Закон України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку» 

від 29.11.2001 № 2866-III 

8 Професійні спілки Добровільна громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними 

інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) 

Закон України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 

№ 1045-XIV  

9 Сільськогосподарські 

обслуговуючі 

кооперативи 

Сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних 

та/або юридичних осіб — виробників сільськогосподарської продукції для 

організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення 

доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської 

діяльності та на захист їхніх економічних інтересів 

Закон України «Про сільськогосподарську 

кооперацію» від 17.07.1997 № 469/97-ВР 
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