ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ» 

22 березня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про громадські об’єднання», який вступив у дію з 1 січня 2013 року.
Закон України «Про об’єднання громадян» втратив чинність з дня введення  нового Закону в дію.
Розглянемо деякі питання застосування  Закону України «Про громадські об’єднання».
 	Якими саме органами буде здійснюватися реєстрація громадських об’єднань?
Відповідно до Указу Президента України № 401 від 06.04.2011 р., Державна реєстраційна служба України є головним органом з питань легалізації громадських об’єднань, реалізує державну політику в цій сфері, безпосередньо легалізує (реєструє) громадські об’єднання їх всеукраїнським або міжнародним статусом, а також реєструє символіку всіх громадських об’єднань, забезпечує публікацію відмов у легалізації (реєстрації) і здійснює деякі інші функції. 
Відповідно до пункту 7 цього Указу, Укрдержреєстр здійснює свої повноваження також через структурні підрозділи головних управлінь Міністерства юстиції України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських, міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції. 
Таким чином, реєстрацію громадських об’єднань  мають здійснювати управління юстиції за місцезнаходженням громадського об’єднання за вибором засновників, якщо інше не встановлено законом, адже підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання відбувається після його реєстрації як юридичної особи (пункт 4 статті 3 та стаття 19 Закону).
Виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад втратили повноваження щодо легалізації (реєстрації) громадських об’єднань з 1 січня 2013 року. 
 	Чи потрібно здійснювати перереєстрацію громадських організацій?
Ні. Відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень до Закону, громадські організації та їх спілки або інші об’єднання, зареєстровані до тридцять першого грудня 2012 року (включно), не потребують перереєстрації.
Приведення статутів громадських організацій у відповідність до вимог Закону, зокрема, статті 11 про статут, може відбуватися безоплатно протягом п’яти років, тобто до 1 січня 2018 року.
 	На відповідність яким актам законодавства працівники Державної реєстраційної служби (управлінь юстиції) можуть вичитувати статут громадської організації?
Правова експертиза статуту громадської організації та інших документів, поданих для її легалізації, здійснюється стосовно їх відповідності лише Конституції України та Закону України «Про громадські об’єднання». Порушення інших законів не є підставою для відмови в легалізації.
Згідно з пунктом 14 статті 12 Закону, підставою для направлення статуту на доопрацювання може бути, зокрема, наявність положень, що суперечать іншим законам України. 
 Скільки разів реєстратори можуть повертати статут громадської організації з вимогами внести поправки?
Відповідно до пункту 12 статті 12 Закону, наказ про відмову в реєстрації громадської організації супроводжується висновок за результатами правової експертизи, який повинен містити вичерпні підстави для відмови.
Таким чином, правова експертиза відповідності Конституції України, а також статтям 4, 7 та 10 (мета і цілі, воєнізовані формування; кількість і статус засновників; найменування) проводиться один раз.
Аналогічно, пункт 15 статті 12 Закону вимагає, що наказ про направлення документів громадської організації на доопрацювання супроводжується висновком правової експертизи, який повинен містити вичерпні та вмотивовані посилання на порушення конкретних норм законів.
Строк подання доопрацьованих документів не повинен перевищувати шестимісячного строку після отримання копії наказу (пункт 19 статті 12 Закону). Інакше орган реєстрації матиме право залишити подані документи без розгляду відповідно до пункту 17 статті 12 Закону.
 Чи можна перереєструвати громадську організацію в громадську спілку?
Ні, Закон України «Про громадські об’єднання» не передбачає такої можливості, що є дискримінаційним обмеженням права на об’єднання. 
По-перше, в новостворених громадських спілках засновниками мають бути лише дві чи більше юридичні особи приватного права (пункт 4 статті 1 та стаття 7 Закону).
По-друге, реорганізація раніше легалізованих (зареєстрованих) громадських об’єднань дозволяється лише шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого саме статусу (пункт 1 статті 25, пункт 1 статті 27 Закону). Тобто громадська організація має право приєднатися до іншої громадської організації, а не до громадської спілки, і навпаки, громадська спілка не може приєднатися до громадської організації.
Щоправда, вступ громадської організації до громадської спілки прямо дозволено, і він не вважається реорганізацією громадської організації та не є підставою для її припинення (пункт 2 статті 27 Закону).
Таким чином, громадська організація має право стати засновником або членом громадської спілки, але реорганізація громадської організації на громадську спілку шляхом перетворення Законом прямо обмежується.
Як у статуті громадської організації визначити право на підприємницьку діяльність, щоб отримати код неприбутковості 0006?
В Податковому кодексі України термін «підприємницька діяльність» не застосовується до юридичних осіб – йдеться тільки про «господарську діяльність». Очевидно, що статус громадського об’єднання як непідприємницького товариства, основною метою якого не є одержання прибутку (пункт 5 статті 1 Закону), насамперед потребує узгодження видів діяльності зі статутною метою (цілями) такого об’єднання, а також того, щоб вони сприяли досягненню такої мети (цілей) (пункт 2 статті 21 Закону; стаття 86 Цивільного кодексу України).
На підставі аналізу норм Податкового кодексу, рекомендуємо для одержання коду неприбутковості 0006 включити до статуту такі визначення:
	Метою (цілями) громадської організації, зокрема, можуть бути надання соціальних послуг, благодійної допомоги, правової допомоги, екологічна, оздоровча, аматорська спортивна, культурна, наукова, просвітня або освітня діяльність, надання реабілітаційних або фізкультурно-спортивних послуг для інвалідів або дітей-інвалідів (пункти 157.1 та 157.3 ПК).     В статуті необхідно спеціально указати, що основною метою громадської організації не є одержання прибутку.
Серед джерел доходів та майна громадської організації окремо згадуються доходи від її основної діяльності. Вичерпний перелік видів основної діяльності, вказаних у відповідних законах (наприклад, про освіту, видавничу справу, фізичну культуру та спорт, тощо), має бути вказаний у статуті (пункт 157.15 ПК).

До доходів від основної діяльності включається також доходи від продажу товарів, робіт або послуг, які пропагують ідеї або принципи, задля захисту яких створено громадську організацію, або які є тісно пов’язаними з її статутною метою (завданнями) (пункт 157.15 ПК). Типовими прикладами є сувеніри (футболки, запальнички, календарі тощо) із символікою чи гаслами організації, благодійні гастрольні заходи (концерти, виставки тощо) та благодійні розіграші (в межах одного приміщення), друковані видання.
Для звільнення доходів від товарів і послуг у межах основної діяльності від податку на прибуток підприємств, їх ціна не повинна перевищувати «звичайну ціну» (пункт 157.15 ПК). Тобто, дещо спрощуючи положення статті 39 Податкового кодексу, націнка не повинна перевищувати 20% собівартості  або ціни придбання відповідних товарів або послуг.
Одержання прибутку від неосновної діяльності (види якої не передбачено в законах або статутах громадських організацій) як таке сумісне зі статусом неприбутковості (пункти 133.1.4, 157.11 ПК), але при цьому не враховуються амортизаційні відрахування та збитки.
Нарешті, для одержання доходів від неосновної діяльності заборонено використовувати кошти, звільнені від податку на прибуток (безоплатно передані, пасивні доходи, державні субсидії, гранти міжнародної технічної допомоги тощо) (пункт 157.14 ПК). Таке порушення може призвести до виключення громадської організації з Реєстру неприбуткових організацій та установ.
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