
Як здійснюється реєстрація неприбуткових організацій та 

установ контролюючими органами? 
ЗІР, категорія 102.04 

Відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) не є платниками податку 

неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених 

п. 133.4 ст. 133 ПКУ. 

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення 

неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440                   

зі змінами та доповненнями (далі – Порядок). 

Включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій (далі – Реєстр) здійснюється контролюючим органом з присвоєнням їй ознаки 

неприбутковості згідно з п. 4 Порядку (п. 5 Порядку). 

Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює 

контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації (далі – 

контролюючий орган) (п. 4 Порядку). 

Пунктом 6 Порядку визначено, що для включення до Реєстру неприбуткова 

організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН 

згідно з додатком 1 до Порядку і засвідчені підписом керівника або представника такої 

організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів 

неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів 

відповідно до 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), а житлово-будівельні кооперативи також 

засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені 

печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або 

придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом. Неприбуткові 

організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, 

відповідно до закону подають разом із реєстраційною заявою за формою 1-РН згідно з 

додатком 1 до Порядку засвідчену підписом керівника або представника такої організації 

та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до 

організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої 

організації вищого рівня. 

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) 

неприбутковою організацією в один із таких способів: 

 особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках 

з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на 

це особою; 

 поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення; 

 засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо 

реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному 

законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних 

сервісів відповідно до Закону; 



 державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення 

юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу. Така заява 

передається в електронній формі в установленому порядку технічним 

адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом з 

відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до 

відомостей про юридичну особу згідно із Законом. 

Контролюючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в 

поданих документах, щодо відповідності вимогам, встановленим ПКУ та законодавством, 

що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. 

Контролюючий орган отримує доступ до установчих документів, що оприлюднені на 

порталі електронних сервісів, відповідно до порядку надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, затвердженого Мін’юстом. 

Згідно з п. 8 Порядку за результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, 

що додаються до неї, протягом трьох робочих днів з дня їх отримання контролюючим 

органом приймається рішення про: 

 включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) 

неприбуткової організації до Реєстру; 

 виключення неприбуткової організації з Реєстру; 

 зміну ознаки неприбутковості. 

 Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в 

разі: 

 подання неприбутковою організацією неповного пакета документів, визначених               

п. 6 Порядку; 

 невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п.133.4 ст.133 

ПКУ. 

У разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до 

Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний 

протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної 

заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про 

включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння 

(зміну) ознаки неприбутковості. 

У разі наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до 

Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової 

організації з Реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою 

згідно з додатком 2 до Порядку у двох примірниках, один з яких вручається такій 

організації у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, а другий залишається в контролюючому 

органі. 

Після отримання рішення про відмову у включенні (повторному включенні) до 

Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи 

до контролюючого органу відповідно до п. 6 Порядку, не змінюючи при цьому положення 

установчих документів, до яких контролюючим органом не висловлено зауважень. 

Повторно надіслана реєстраційна заява розглядається в строки, зазначені в абзаці 

першому п. 8 Порядку. 


