
 

 

Тема 1.5. Суб’єкти адміністративного права  

 

Практичне заняття 1  

Тема заняття: Реалізація системи прав та обов’язків суб’єктів    адміністративних 

правовідносин 

Мета заняття: засвоїти систему прав та обов’язків суб’єктів адміністративних 

правовідносин, порядок та способи їх реалізації та сутність публічно-управлінської діяльності. 

Студенти повинні:  

Знати: поняття «суб’єкт адміністративно-правових відносин», систему суб’єктів 

адміністративного права; що є об’єктом і суб’єктом адміністративно-правових відносин; поняття 

«адміністративна правосуб'єктність»; яка процедура реалізації прав та обов’язків суб’єктами 

адміністративних правовідносин; способи захисту інтересів суб’єктами адміністративно-правових 

відносин. 

Уміти: вирішувати ситуації щодо реалізації прав громадян на створення об’єднань громадян, 

а також захисту інших прав та законних інтересів.  

*Примітка – Практична робота виконується в електронному вигляді та до 02.11.2021 року 

надсилається електронною поштою за адресою - oly.moshenetch@gmail.com. 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Конституція України.  

2. Закони України: 

- « Про звернення громадян»; 

- « Про місцеві державні адміністрації»; 

- « Про громадські об’єднання»  

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що є адміністративно-правовими відносинами? 

2. Надайте визначення поняття «адміністративна правосуб’єктність» 

3. В якій сфері виникають і діють адміністративно-правові відносини? 

4. Хто є обов’язковим суб’єктом адміністративно-правових відносин? 

5.  Які форми захисту прав та законних інтересів суб’єктів адміністративно-правових відносин 

визначені законодавством? 

6. Які нормативно-правові акти регулюють питання реалізації прав та обов’язків суб’єктів 

адміністративно-правових відносин? 

 

Вирішення ситуаційних завдань 

Методичні рекомендації 

Для вирішення ситуаційних завдань необхідно ознайомитись з нормами Конституції України, 

Законами України «Про звернення громадян», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

громадські об’єднання». Проаналізуйте права права і обов’язки громадян відповідно до Конституції 

України. Зверніть увагу на обсяг повноважень, компетенцію посадових осіб відповідних держаних 

органів. Також необхідно згадати форми захисту прав громадян (судовий та адміністративний).   

Проаналізуйте порядок створення громадських об’єднань, принципи їх діяльності, контроль за 

їх діяльністю. 

Відповідно до Конституції України людина, її права й свободи є найвищою 

цінністю. Визнання, дотримання й захист прав і свобод людини й громадянина - обов'язок держави. 

Конкретний обсяг прав, свобод і обов'язків громадян у сфері управління визначається рядом 

обставин: вік, стан здоров'я, наявність освіти тощо. 

Громадяни України, реалізуючи свої права, свободи й покладені на них обов'язки в сфері 

управління вступають в адміністративно-правові відносини з  суб'єктами адміністративного права. 

Адміністративно-правові відносини громадян можуть виникати: 

- на основі реалізації громадянами приналежних їм прав у сфері управління; 

- при захисті прав, свобод і законних інтересів громадян; 

- при порушенні (невиконанні) громадянами правових обов'язків. 
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Права громадян діляться по ступеню можливості їхньої реалізації на абсолютні й відносні. 

Абсолютні права -  права, реалізація яких залежить лише від волевиявлення громадянина: 

- брати участь в управлінні справами держави як безпосередньо, так і через своїх представників; 

- на вступ до загальноосвітньої школи; 

- на особисту недоторканність; 

- звертатися особисто, а також направляти індивідуальні й колективні звернення до державних 

органів і органів місцевого самоврядування; 

Відносні права -  права реалізація яких залежить не тільки від волевиявлення громадян, але 

також від наявності фактичних можливостей для їхньої реалізації в даному місці і на даний час: 

-право громадян на вступ до вищого навчального закладу 

- на водіння транспортного засобу (залежить від стану здоров'я, складання іспитів). 

У міру досягнення успіхів у господарській і соціально-культурній сферах багато відносних прав 

можуть стати абсолютними, але не у всіх випадках. 

Обов’язки громадян розрізняють за таким же принципом: 

Абсолютні обов’язки – це ті обов’язки, які покладені на громадянина в сфері державного 

управління та виконання яких не залежить від будь-яких обставин, оскільки зумовлено нормами 

чинного законодавства.(напр.: дотримуватись закону, сплачувати податки) 

Відносні  – це обов’язки громадян в сфері державного управління, виконання яких залежить від ряду 

чинників, які можуть стосуватись або волевиявлення громадянина (вступ до ВНЗ – обов’язки 

абітурієнта;), або певними обставинами(обов’язки  за надзвичайного стану). 

Особливу групу обов’язків складають деліктні обов’язки – які покладені на громадянина у 

зв’язку з його протиправною поведінкою і полягають, власне, в обов’язку суб'єкта зазнати певних 

обмежень своїх прав та свобод, в якості покарання (не в кримінальному його значенні) за вчинений 

проступок. 

Способи виконання обов'язків різні. Одні виконуються за допомогою активних дій, інші —

 утриманням від дій, заборонених нормами права. Відхилення від виконання обов'язків може 

спричинити застосування уповноваженим на те органом або посадовою особою до 

порушника заходів державного примусу (адміністративну чи дисциплінарну відповідальність). 

Випадки й порядок їх застосування визначені законодавством. 

Загальні права й обов'язки громадян поширюються на всі галузі й сфери 

управління (наприклад, відносяться: право на участь у державному управлінні й право на 

оскарження дій державних органів і посадових осіб, що порушують права й свободи громадян, 

дотримання законів) 

Спеціальні права й обов'язки — це права й обов'язки громадян у тій або іншій сфері або галузі 

або групі галузей управління.(наприклад, у сфері економіки кожний громадянин має право на вільне 

використання своїх здібностей і майна для підприємницької й іншої, не забороненої законом 

економічної ; обов'язок одержати середню загальну освіту тощо) 

Як загальні, так і спеціальні права й обов'язки громадян у сфері державного управління 

похідні від основних прав, свобод і обов'язків громадян, закріплених у Конституції України. В 

адміністративно-правових нормах вони конкретизуються й деталізуються.  

 

Ситуація № 1 

Громадянин України Матвієнко О.Л., 1973 р.н., який працює інженером на державному 

підприємстві «Січ» прийняв рішення про зміну громадянства, у зв’язку з сімейними обставинами. 

Він подав документи до відповідного державного органу. Але через 10 днів його викликали керівник 

підприємства і пояснили, що його рішення порушує Статут підприємства, який забороняє працювати 

на підприємстві іноземцям, а тому він буде звільнений.  

Вам необхідно проаналізувати ситуацію і надати відповідь.. 

1. Чи підлягає погодженню з державними та іншими органами рішення громадянина України  

про зміну громадянства? 

2. Чи правомірні дії керівника підприємства? 

3. Як в подальшому діяти гр. Матвієнку О.Л.? 

 

Ситуація № 2 



 Мешканці будинку №9 по вул. Набережній, м. Новомосковська звернулися до заступника 

міського голови зі скаргою. Питання зазначене у скарзі стосувалося  будівництва  на території біля 

їхнього будинку автомобільної стоянки. Мешканці зазначали, що ця територія планувалась для 

будівництва дитячого майданчика. 

Заступник міського голови у відповіді на звернення зазначив, що у нього визначені дні 

прийому громадян. Крім того зазначив, що це питання не належить до його компетенції, а тому 

мешканцям необхідно звернутися до суду.    

 Вам необхідно проаналізувати ситуацію і надати відповідь.. 

1.Чи належить до компетенції місцевих органів влади вирішення даного питання? 

2. В якій формі громадяни можуть захищати свої права та інтереси? 

3. Чи законними є дії посадової особи, і як громадянам вирішити це  питання? 

 

Ситуація № 3 

 Громадянин України Ткаченко О.Д. та громадянин Німеччини Захаров Н.Т., які мешкають у 

м. Харків вирішили створити громадське об’єднання, метою діяльності якого буде патріотичне 

виховання молоді. Громадське об’єднання буде мати статус юридичної особи. Вони звернулися до 

відповідної установи з метою проведення державної реєстрації громадського об’єднання. Але їм 

було відмовлено в проведенні даної процедури у зв’язку з тим, що гр. Захаров Н.Т. є громадянином 

іншої держави. 

 Також, їх повідомили, що у м. Харків існує велика кількість громадських об’єднань, які 

здійснюють подібну діяльність, а тому не має необхідності реєструвати ще одне  громадське 

об’єднання. 

Вам необхідно проаналізувати ситуацію і надати відповідь.. 

1.Чи законною є відмова у реєстрації  громадського об’єднання? 

2. На яких принципах здійснюється діяльність  громадських  об’єднань? 

3. Як захистити свої права гр. Ткаченко О.Д. та гр. Захарову Н.Т.? 

1. Термін виконання – не пізніше наступного дня, після дати проведення заняття. 

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ  

ВИТЯГ 

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити 

громадянство. 

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. 

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. 

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних 

підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і 

громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними 

договорами України. 

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому 

законом. 

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та 

громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, 

економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених 

законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або 

захисту прав і свобод інших людей. 

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть 

участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження 

щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами 

України. 

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і 

соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що 

об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. 

Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі 

професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках 

встановлюються виключно цією Конституцією і законами України. 



Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у 

правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. 

Усі об'єднання громадян рівні перед законом. 

 

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 

яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-

технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова 

або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за 

вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом. 

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах 

забороняється. 

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. 

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. 

 

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 55 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп 

від 25.12.97} 

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

{Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 6-зп 

від 25.11.97, № 19-рп/2011 від 14.12.2011} 

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини. 

Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду 

України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. 

{Статтю 55 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1401-VIII від 02.06.2016} 

Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

{Частина п'ята статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1401-VIII від 02.06.2016} 

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи 

від порушень і протиправних посягань. 

 

 

Насамперед слід звернути увагу, що Конституція України проголошує народ носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади в Україні (ст. 5), визнає принцип верховенства права (ст. 8). Громадяни 

України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (ст.24), вони мають 

право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38). 

Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових 

осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений 

законом строк (ст.40). 

Насамперед потрібно визначитися до якого саме органу звернутися особисто або направити 

звернення чи скаргу, щоб вони були розглянуті компетентно і швидко. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», передбачає, що вони забезпечують додержання 

прав і свобод громадян, розглядають звернення громадян, не стягуючи плати (ст. 21). 

Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до 

сфери повноважень місцевих державних адміністрацій (ст. 38) 
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Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути звернення громадян і не 

пізніше, ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обґрунтовану відповідь. 

Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом. 

Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту 

України,органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав 

людини або до суду. 

Основним правовим актом, що регулює спосіб улагодження справ через органи державної 

виконавчої влади є Закон України «Про звернення громадян». Закон регулює питання практичної 

реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи 

державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх 

діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських 

органів (ст.1). Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними 

і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання 

своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення. 

У сфері управлінської діяльності можуть бути оскаржені такі рішення, дії (бездіяльність), внаслідок 

яких: 

 порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); 

 створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; 

 незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до 

відповідальності (ст.4). 

Вимоги до звернення (ст. 5) 

Звернення адресуються органам державної влади, до повноважень яких належить вирішення 

порушених у зверненнях питань. 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, 

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на 

особистому прийомі) чи письмовим, надісланим звичайною чи електронною поштою або переданим 

громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці 

повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. 

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними 

роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених 

частиною першою статті 7 цього Закону. 

Звернення, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов'язковому 

прийняттю та розгляду (ст. 7). 

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, 

партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови 

звернення. 

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян 

або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів 

пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється 

громадянину, який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для 

прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же 

термін повертаєтьсягромадянину з відповідними роз'ясненнями. 

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи 

рішення яких оскаржуються. 

Законодавчо визначено звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (ст. 8). Так, письмове 

звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого 

неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з 

одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких 

передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80


Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що 

повідомляється особі, яка подала звернення. 

Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

об'єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень. 

Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або 

участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій (ст. 9). 

Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без 

їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та 

іншої інформації, якщо це обмежує права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування 

даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в 

усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце 

проживання та роботи. Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що 

міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи (ст. 10). 

Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно 

від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані об'єктивно і вчасно розглянути 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), перевіряти викладені в них факти, приймати рішення 

відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про 

наслідки розгляду. 

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, 

який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) 

питань, за підписом керівника або особи, яка виконує й 

 

 

Закон «Про громадські об’єднання»  

Стаття 1. Поняття громадського об'єднання 

1. Громадське об'єднання - це 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. 

2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська 

організація або громадська спілка. 

3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) 

якого є фізичні особи. 

4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи 

приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні 

особи. 

5. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без 

такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким 

товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. 

{Частину шосту статті 1 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014} 

Стаття 2. Сфера дії Закону 

1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, 

діяльності та припинення громадських об'єднань в Україні. 

2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, 

діяльності та припинення: 

1) політичних партій; 

2) релігійних організацій; 

3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 

4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань; 

5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування; 

6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі 

інших законів. 

3. Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та 

припинення окремих видів громадських об'єднань можуть визначатися іншими законами. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-18#n294


4. Неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (далі - іноземні 

неурядові організації) діють на території України відповідно до цього та інших законів України, 

міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань 

1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 

1) добровільності; 

2) самоврядності; 

3) вільного вибору території діяльності; 

4) рівності перед законом; 

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); 

6) прозорості, відкритості та публічності. 

2. Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у громадському 

об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання або припиненні членства (участі) 

в ньому. 

3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання самостійно 

здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання відповідно до його мети (цілей), 

визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність 

громадського об'єднання, крім випадків, визначених законом. 

{Зміни до частини третьої статті 3 див. в Законі № 5026-VI від 22.06.2012} 

4. Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об'єднань самостійно 

визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом. 

5. Рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та 

обов'язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової форми, виду та/або статусу 

такого об'єднання. 

6. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не 

мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. 

Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами 

(учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) 

громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні 

заходи). 

Для громадських об’єднань, які мають статус організації колективного управління відповідно 

до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 

авторського права і (або) суміжних прав", відсутність майнового інтересу їхніх членів передбачає 

здійснення виплат на користь членів (правовласників) після розподілу організацією колективного 

управління доходу від прав. 

{Частину шосту статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2415-VIII від 

15.05.2018} 

7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об'єднання 

мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським 

об'єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання забезпечувати 

такий доступ. Публічність означає, що громадські об'єднання інформують громадськість про свої 

мету (цілі) та діяльність. 

Стаття 4. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань 

1. Утворення і діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на 

ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної 

влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, забороняються. 

{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014- 

втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 767-VII від 23.02.2014, № 317-VIII від 09.04.2015} 

2. Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань. 
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3. Інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і діяльність 

громадських об'єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної 

безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших 

людей. 

4. Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, 

передбачених законом. 

Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання 

1. Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об'єднання. Належність чи 

неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод 

особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг. 

2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у 

громадському об’єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадського 

об’єднання. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не 

потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена громадського 

об’єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об’єднанні. 

Дія абзацу першого цієї частини не поширюється на членів громадського об’єднання, обраних на 

посади керівника громадського об’єднання чи заступника такого керівника. Членство в 

громадському об’єднанні зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання 

нового керівника чи його заступника. 

{Частину другу статті 5 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1666-VIII від 

06.10.2016} 

{Частина друга статті 5 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 

3. Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи у громадському об'єднанні, 

якщо така вимога не пов'язана з реалізацією особою своїх прав як особи, яка має право представляти 

громадське об'єднання, або члена (учасника) громадського об'єднання, не допускається, крім 

випадків, визначених законом. 

 

Стаття 6. Спільна реалізація громадськими об'єднаннями своєї мети (цілей) 

1. Громадські об'єднання мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між 

собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення 

відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом. 

2. Громадські об'єднання можуть здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими 

організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та 

міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 7. Засновники громадського об'єднання 

1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та 

дитячої громадської організації - 14 років. 

2. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому 

числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не 

можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх 

припинення або які перебувають у процесі припинення. 

3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи. 

4. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним 

засновником яких є одна і та сама особа. 

5. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо 

засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі 

здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.  

6. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною. 

7. Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації 

громадського об’єднання в установленому законом порядку. 

{Частина сьома статті 7 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 

Примітка. Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, 

самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) 
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капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від 

формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. 

Стаття 8. Члени (учасники) громадського об'єднання 

1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути 

особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік членів 

молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом. 

2. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у 

тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років 

та не визнані судом недієздатними. 

Стаття 9. Утворення та реєстрація громадського об’єднання 

{Назва статті 9 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 

1. Утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та 

оформлюється протоколом. 

2. Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про: 

1) дату та місце проведення установчих зборів; 

2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті); 

3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності; 

4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування 

громадського об'єднання; 

5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання; 

6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання 

відповідно до затвердженого статуту; 

7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у 

правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без 

додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для 

громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо 

утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання; 

8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для 

здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі 

статусом юридичної особи. 

3. Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської спілки через свого 

керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій 

щодо утворення громадської спілки. 

4. У разі утворення громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу 

юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 частини другої цієї статті, приймаються, 

якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про 

утворення такого об'єднання. 

5. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих 

зборах рішення стосовно утворення та/або діяльності громадського об'єднання. 

6. Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського 

об'єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення 

реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за 

наявності її особистої згоди. 

7. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів. 

8. Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи 

або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", 

протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. 

У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 

60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним. 

{Частина восьма статті 9 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 

9. Дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання, крім дій, пов’язаних з реєстрацією 

такого об’єднання, забороняються. 

{Частина дев'ята статті 9 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015} 
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10. Вимоги цієї статті застосовуються також щодо рішень стосовно створення нового 

громадського об'єднання, які приймаються у зв'язку з реорганізацією громадського об'єднання. 

11. Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, 

які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості: 

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та 

осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про 

особу засвідчуються її особистим підписом; 

2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, 

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані 

засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах. 

12. Громадське об’єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об’єднання, 

зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої 

представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання протягом 60 

днів з дня прийняття відповідного рішення. 

{Статтю 9 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015} 

13. Для отримання статусу юридичної особи громадське об’єднання, що здійснює діяльність без 

статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення 

процедури реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм 
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