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Відомості про громадське формування

Найменування

Скорочене найменування (за наявності)

Вид громадського формування:

представництво, філія іноземної благодійної організації відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації

тип (місто, селище міського типу чи село) та назва населеного пункту (крім м. Києва та Севастополя)

назва району в населеному пункті (для міст з районним поділом)

назва іменованого об'єкта (за наявності)

постійно діючий третейський судгромадське об'єднання структурне утворення політичної партії

тип (площа, вулиця, провулок тощо) та назва площі, вулиці, провулку тощо

в актуальному стані потребують оновлення (сторінки 2 або 3)

Зміна місцезнаходження

Зміна особи, яка може вчиняти дії від імені громадського формування, або відомостей про таку особу

Зміна мети діяльності

Зміна суддів третейського суду Зміна інформації для здійснення зв'язку

Зміна території, в межах якої діє структурне утворення 

Прим. Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника для відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії

іноземної благодійної організації заповнюється завжди, у тому числі у разі державної реєстрації створення такого громадського формування.

Відомості про найменування громадського формування заповнюються незалежно від обраних змін. Для відображення змін необхідно заповнити поля заяви

щодо відомостей, що зазнали змін, з урахуванням таких змін.  

(з 01 жовтня 2020 року)

Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника:  

ЗАЯВА

щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи  

Зміна відомостей про іноземну неурядову організацію/благодійну організацію

форма 7

Прим. Заява заповнюється друкованими літерами. У разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються. 

Зміна керівника/членів керівного органу або відомостей про таку особу

Відомості про реєстраційну дію (обирається одна із реєстраційних дій)

Державна реєстрація створення громадського формування Державна реєстрація змін до відомостей про громадське формування

Зміна установчих документівЗміна найменування

Відомості про зміни (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу)

номер будинку номер корпусу тип приміщення номер приміщення

Місцезнаходження громадського формування/керівного органу структурного утворення політичної партії:

індекс Автономна Республіка Крим область м. Київ м. Севастополь

назва області (крім Автономної Республіки Крим, м. Києва та Севастополя)

назва району (для населених пунктів районного підпорядкування)


