
(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Найменування:

Респондент:

Подають:

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою

 відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ, 

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ, ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ 

ТА БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства 

юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 

містах Києві та Севастополі, а також районні, районні у містах, 

міські (міста обласного значення), міськрайонні, міжрайонні 

управління юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень 

Укрдержреєстру -

- органу державної статистики за 

місцезнаходженням

Термін подання:

не пізніше 

20 січня

№ 1-ПГО

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату України

30.10.2013 р. № 330

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Державна реєстраційна служба України -

Державній службі статистики України

рікза

не пізніше 

20 січня

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Місцезнаходження (юридична адреса):

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):



А Б 1 2 3 4 5

260

270

Професійні спілки

Об'єднання профспілок

Із графи 1 - 

кількість 

центральних 

органів 

профспілок, їх 

об'єднань, які 

були 

легалізовані за 

звітний рік 

Кількість 

органі-

заційних 

ланок 

профспілок на 

кінець року, 

всього

Із графи 1 - 

із всеукра-

їнським 

статусом

Кількість 

централь-

них органів 

проф-

спілок, їх 

об'єднань 

на кінець 

року, всього

 № 

ряд-

ка

Х

ІІ. Кількість легалізованих профспілок, їх об'єднань відповідно до 

Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

(одиниць)

(одиниць)

Кількість 

центральних 

органів 

профспілок, їх 

об'єднань, які 

припинили 

діяльність за 

звітний рік

І. Кількість громадських об'єднань, зареєстрованих та утворених шляхом повідомлення

відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання"

  по захисту населення 

  від наслідків аварії на ЧАЕС

  науково-технічні товариства, 

  творчі об'єднання

  освітні, культурно-виховні

  інші громадські організації

Громадські спілки 

230

240

250

  молодіжні організації

           з них студентські

  дитячі організації

  жіночі організації

  об'єднання ветеранів та інвалідів

           з них ветеранів та інвалідів 

           війни

  професійної спрямованості170

180

190

200

210

220

130

131

140

150

160

161

7

100

110

120

Громадські організації, всього

  у тому числі: 

  громадські рухи

  національних та дружніх зв'язків

А Б 1 2 3 4

Із графи 2 - 

кількість 

централь-

них органів 

громад-

ських 

об'єднань, які 

були зареєс-

тровані та 

утворені за 

звітний рік 

із всеук-

раїнсь-

ким 

стату-

сом

зі стату-

сом 

юри-

дич-

ної 

особи

5 6

Кількість 

централь-

них органів 

громад-

cьких 

об'єднань, 

які припи-

нили 

діяльність за 

звітний рік

Кількість 

центра-

льних 

органів 

громад-

ських 

об'єд-

нань на 

кінець 

року, 

всього (гр. 

2 + гр. 4)

 № 

ряд-

ка

у тому числі

з них

без 

стату-

су 

юри-

дич-

ної 

особи

Кількість 

відокрем-

лених 

підрозділів 

громад-

ських 

об'єднань 

на кінець 

року, всього

  організації (товариства) охорони 

  природи (екологічні)

  організації (товариства) охорони 

  пам'ятників історії та культури

  оздоровчі та фізкультурно-

  спортивні



А

Додаток 1 до розділу І. (кількість реєстраційних записів переліку зареєстрованих громадських

організацій має дорівнювати даним показника за рядком 100 графи 2)

Місце перебування 

керівного органу 

(повна адреса, тел.)

Д

Назва громадської організації

зі статусом юридичної особи

Г

Дата 

реєстрації

В

№ свідоцтва

Б

№ 

рядка

№ 

рядка

А

290

291

292

293

 

Б

Благодійні організації, всього

   у тому числі 

   благодійне товариство

   благодійна установа

   благодійний фонд

Кількість 

благодійних 

організацій на 

кінець року, всього

1

(одиниць)

ІV. Кількість зареєстрованих благодійних організацій відповідно до 

Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

(одиниць)

Із графи 1 - кількість 

благодійних організацій, 

які були зареєстровані за 

звітний рік 

2

Кількість 

політичних 

партій на 

кінець року, 

всього 

1Б

Політичні партії

Із графи 2 - 

первинні 

осередки

3

Кількість структурних 

утворень (обласні, міські, 

районні організації, 

первинні осередки та інші 

структурні утворення) 

політичних партій на 

кінець року, всього

2

ІІІ. Кількість зареєстрованих політичних партій 

та їх структурних утворень відповідно до 

Закону України "Про політичні партії в Україні"

№ 

рядка

А

280

Кількість 

політичних партій, 

які припинили 

діяльність за 

звітний рік

5

Із графи 1 - 

кількість 

політичних 

партій, які 

зареєстровані 

за звітний рік

4

3

Кількість благодійних 

організацій, які 

припинили діяльність за 

звітний рік



факс: електронна пошта:

1

ЕДГВБ

№ 

рядка

А

Додаток 2 до розділу І. (кількість реєстраційних записів переліку громадських організацій, які припинили 

діяльність за звітний рік, має дорівнювати даним показника за рядком 100 графи 7)

Дата прийняття 

рішення про 

скасування запису в 

реєстрі (припинення 

діяльності)

Місце перебування 

керівного органу 

(повна адреса, тел.)

Назва громадської організації зі статусом 

юридичної особи
Дата реєстрації№ свідоцтва

(П. І. Б.)

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації

 телефон:

(П. І. Б.)


