
Який порядок включення релігійних організацій до нового Реєстру 

неприбуткових установ та організацій у зв’язку з набранням чинності 

ЗУ від 07 грудня 2017 року № 2245? 
ЗІР, категорія 102.04 

Згідно із змінами до абзацу третього п. 34 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України (далі – ПКУ), внесеними Законом України від 07 грудня 2017 

року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» 

(чинний з 01.01.2018), релігійні організації, які відповідають вимогам абзацу другого                           

п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, включаються контролюючим органом до нового Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. 

Відповідно до абзацу другого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, неприбутковою 

організацією є організація, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що 

регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. 

Релігійні організації утворюються у порядку, визначеному Законом України від 23 квітня 

1991 року № 987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації» зі змінами та доповненнями 

(далі – Закон № 987) та іншими законодавчими актами, виданими відповідно до нього. 

Згідно зі ст. 13 Закону № 987 релігійна організація визнається юридичною особою з дня 

її державної реєстрації. 

Пунктом 1 ст. 89 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами 

та доповненнями встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, 

встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного 

реєстру, відкритого для загального ознайомлення. 

Відповідно до частини першої ст. 2 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 755) відносини, які виникають у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі – державна 

реєстрація), регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими 

актами, прийнятими відповідно до цього Закону. 

Частиною першою ст. 4 Закону № 755 встановлено, що одним з основних принципів 

державної реєстрації є обов’язковість державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). 

Враховуючи вищезазначене, до нового Реєстру неприбуткових організацій включаються 

релігійні організації, які утворені і зареєстровані відповідно до Закону № 987 та, відповідно до 

Закону № 755, включені до ЄДР. 


