
 
 

 

17.08.2016  № 02-8/463 

Головам обласних, Київської міської 

організацій Профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

У зв’язку із зверненнями, які надходять від профспілкових організацій з 

приводу підтвердження статусу неприбутковості, повідомляємо наступне. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440 

затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, 

включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та 

виключення з Реєстру. 

Пунктом 2 постанови передбачено, що Державна фіскальна служба 

протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою, надсилає до 

неприбуткових підприємств, установ, організацій, включених до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом 

України від 17 липня 2015 р. N 652-VIII «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (крім 

неприбуткових організацій, установчі документи яких оприлюднені на 

порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань» та відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 

133 Податкового кодексу України), письмових запитів про надання у місячний 

строк з дня їх отримання відповіді щодо відповідності неприбуткової організації 

вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, 

та завірених нею копій установчих документів організації (крім тих, що 

оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України 

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

громадських формувань).  

Контролюючим органом (Державною фіскальною службою) у місячний 

строк з дня отримання відповіді на запит та завірених копій документів 

приймається рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру якщо 

вона відповідає таким вимогам: 

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює 

діяльність відповідної неприбуткової організації; 

установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу 

отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), 

членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб; 

установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу 

активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 



 
 

зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у 

результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).  

установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи 

(прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. 

Якщо зазначені установчі документи не відповідають вище зазначеним 

вимогам, таким організаціям надсилається відповідне повідомлення. Така 

організація не може бути виключена до 1 січня 2017 р. з Реєстру неприбуткових 

установ та організацій. 

Неприбуткові організації, включені до Реєстру, з метою включення до 

нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані привести до 1 

січня 2017 р. свої установчі документи у відповідність з вимогами, 

встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та у цей 

самий строк подати копії таких документів контролюючому органу. Якщо до 1 

січня 2017 р. установчі документи не будуть приведені у відповідність з 

вимогами, контролюючий орган виключає їх з Реєстру.  

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що 

Статут Профспілки: 

приведений у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 

статті 133 Податкового кодексу України; 

зареєстрований Міністерством юстиції України (рішення від 11 липня 

2016 року № 187/19-4); 

оприлюднений на порталі електронних сервісів (usr.minjust.gov.ua) 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

Виходячи з положень постанови КМУ від 13.07.2016 № 440 органи 

державної фіскальної служби не мають права вимагати від неприбуткових 

організацій, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних 

сервісів, надання ними копій установчих документів. 

У випадку отримання від органів державної фіскальної служби запитів про 

надання їм копії Статуту Профспілки пропонуємо інформувати їх про 

приведення Статуту Профспілки у відповідність до вимог, встановлених 

пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та оприлюднення його 

на порталі електронних сервісів (usr.minjust.gov.ua). 

 

Додатки: на 3 арк. 

 

 

 

Заступник голови Профспілки     Л.А.Гарбаренко 

 

  
 


