
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
Установчих зборів засновників  

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ХХХХХХ» 
 

«___» ___________ 20__ р.                                                    місто/населений пункт ________  
 
 
 
На Установчих зборах засновників присутні з правом голосу засновники згідно з реєстром 
присутніх, які беруть участь в Установчих зборах засновників: 
1. ПІБ повністю, дата народження, адреса реєстрації, РНОКПП. 
2. ПІБ повністю, дата народження, адреса реєстрації, РНОКПП. 
3. ПІБ повністю, дата народження, адреса реєстрації, РНОКПП. 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про обрання голови та секретаря Установчих зборів засновників. 
2. Про утворення громадського об’єднання  - громадська організація «ХХХХХХ» 

(надалі – Організація), визначення мети Організації. 
3. Про визначення найменування та скороченого найменування Організації. 
4. Про визначення місцезнаходження Організації. 
5. Про затвердження Статуту Організації. 
6. Про утворення керівних органів Організації. 
7. Про обрання керівника Організації, членів керівних органів Організації. 
8. Про визначення осіб, уповноважених представляти Організацію у правовідносинах 

з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені Організації. 
9. Про визначення особи, яка має право представляти ГО «ХХХХХХ» для здійснення 

реєстраційних дій, як організації, що має намір здійснювати діяльність зі статусом 
юридичної особи. 

 
Розгляд питань: 
 
1. Про обрання голови та секретаря Установчих зборів засновників: 
 
Слухали: 
ПІБ, який запропонував обрати головою Установчих зборів засновників ПІБ повністю, 
секретарем Установчих зборів засновників — ПІБ повністю, а також уповноважити їх на 
підписання цього протоколу та Статуту Організації, засвідчення копій протоколу та 
Статуту Організації, інших документів. 
 
Голосували: 
3 - «за»; 
0 - «проти»; 
0 - «утримались». 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: 

1. Обрати головою Установчих зборів засновників ПІБ повністю, 
2. Обрати секретарем Установчих зборів засновників – ПІБ повністю. 



3. Уповноважити голову Установчих зборів ПІБ і секретаря Установчих зборів ПІБ на 
підписання цього протоколу та Статуту Організації, засвідчення копій протоколу і 
Статуту Організації, інших документів. 

 
2. Про утворення громадського об’єднання - громадська організація «ХХХХХХ», 
визначення мети Організації: 
 
Слухали: 
ПІБ, який запропонував утворити громадську організацію «ХХХХХХ», головною метою 
якої є задоволення та захист законних соціальних, освітніх, економічних, творчих, 
наукових та інших спільних інтересів членів Організації, всебічне сприяння розвитку 
громадянського суспільства. 
 
Голосували: 
3 - «за»; 
0 - «проти»; 
0 - «утримались». 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: 
Утворити громадську організацію «ХХХХХХ», основною метою діяльності якої є 
задоволення та захист законних соціальних, освітніх, економічних, творчих, наукових та 
інших спільних інтересів членів Організаціі, всебічне сприяння розвитку громадянського 
суспільства. 
 
3. Про визначення найменування та скороченого найменування Організації. 
 
Слухали: 
ПІБ, який запропонував визначити таке повне найменування Організації українською 
мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ»;  
повне найменування Організації англійською мовою - «NONGOVERNMENTAL 
ORGANIZATION»; скорочене найменування Організації українською мовою - ГО 
«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ»; скорочене найменування Організації англійською 
мовою - «NGO». 
 
Голосували: 
3 - «за»; 
0 - «проти»; 
0 - «утримались». 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: 

1. Визначити повне найменування Організації українською мовою: ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ». 

2. Визначити скорочене найменування Організації українською мовою: ГО 
«ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ». 

3. Визначити повне найменування Організації англійською мовою: 
«NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION». 

4. Визначити скорочене найменування Організації англійською мовою: «NGO». 
 
 
4. Про визначення місцезнаходження Організації: 



 
Слухали: 
ПІБ, який запропонував визначити місцезнаходження ГО «ХХХХХХ» приміщення за 
адресою: ХХХ (адреса школи). 
 
Виступили: 
Жодного виступу. 
 
Голосували: 
3 - «за»; 
0 - «проти»; 
0 - «утримались». 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: 
визначили місцезнаходженням ГО «ХХХХХХ» приміщення за адресою: ХХХ (адреса 
школи). 
 
 
5. Про затвердження Статуту ГО «ХХХХХХ»: 
 
Слухали: 
ПІБ, яка запропонувала взяти за основу та обговорити запропонований проєкт Статуту 
громадської організації «ХХХХХХ» і після обговорення прийняти в цілому, надавши 
проєкту статусу головного документа Організації. 
 
Виступили: 
ХХХ, який зазначив, що проєкт Статуту ГО «ХХХХХХ» на його думку, цілком логічний і 
обґрунтований, тому його можна приймати в цілому без особливих поправок. Іншими 
словами, зауважень до нього немає. 
 
Голосували: 
3 - «за»; 
0 - «проти»; 
0 - «утримались». 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: 
Затвердити Статут громадської організації «ХХХХХХ». 
 
6. Про утворення керівних органів Організації 
 
Слухали:  
ПІБ, який запропонував утворити керівні органи Організації. Згідно зі Статутом 
Організації її керівними органами є Загальні збори, Правління та Наглядова рада. ПІБ 
повідомив присутніх, що згідно із затвердженим Статутом Організації Загальні збори 
уповноважені визначити склад і чисельність керівних органів Організації. Зважаючи на 
це, ПІБ запропонував утворити керівні органи Організації згідно із затвердженим 
Статутом: Правління у складі трьох членів (голова Правління, заступник голови 
Правління і член Правління), Наглядову раду у складі трьох осіб (голова Наглядової ради і 
двоє членів  Наглядової ради). 
 



Виступили: 
Жодного виступу. 
 
Голосували: 
3 - «за»; 
0 - «проти»; 
0 - «утримались». 
Рішення прийнято. 
 

Ухвалили: 
Утворити керівні органи Організації згідно зі Статутом Організації:  
1. Правління у складі 3 (трьох) осіб — голова Правління, заступник голови 

Правління, член Правління. 
2. Наглядова рада у складі 3 (трьох) осіб — голова Наглядової ради та двоє членів 

Наглядової ради. 
 
 
7. Про обрання керівника Організації, членів керівних органів Організації: 
 
Слухали: 
ПІБ, яка запропонувала обрати головою Правління Організації, який згідно зі Статутом 
Організації є керівником Організації - ПІБ, який буде діяти від імені Організації без 
довіреності. Відповідно до Статуту та законодавства України з головою Правління, 
членами Правління не буде укладатися трудовий договір та вони не отримуватимуть 
винагороду за виконання своїх обов’язків, оскільки виконують їх безоплатно, якщо інше 
рішення не буде прийняте у подальшому Загальними зборами Організації. До складу 
Наглядової ради ПІБ запропонував обрати ПІБ як голову Наглядової ради, ПІБ, ПІБ як 
членів Наглядової ради.  
 
Виступили: 
ПІБ, який запропонував обрати заступником голови Правління ПІБ, а членом Правління – 
ПІБ. А також запропонував обрати головою Наглядової ради ПІБ, членами Наглядової 
ради - ПІБ та ПІБ. 
 
Голосували: 
3 - «за»; 
0 - «проти»; 
0 - «утримались» 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: 

1. Обрати головою Правління, керівником Організації (ПІБ повністю у родовому 
відмінку). 

2. Обрати заступником голови Правління (ПІБ повністю у родовому відмінку). 
3. Обрати членом Правління (ПІБ повністю у родовому відмінку). 
4. Обрати головою Наглядової ради (ПІБ повністю у родовому відмінку). 
5. Обрати членом Наглядової ради (ПІБ повністю у родовому відмінку). 
6. Обрати членом Наглядової ради (ПІБ повністю у родовому відмінку). 
7. Передбачити, що голова Правління, заступник голови Правління, члени 

Правління виконують свої обов’язки безоплатно, з ними не буде укладатися трудовий 
договір та вони не отримуватимуть винагороди за виконання своїх обов’язків. 
 



 
8. Про визначення осіб, уповноважених представляти Організацію у правовідносинах 
з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені Організації: 
 
Слухали: 
ПІБ, який запропонував визначити особу, яка має право представляти Організацію у 
правовідносинах з державою й іншими особами і вчиняти дії від імені Організації без 
додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти Організацію) —
ПІБ повністю, керівника Організації. 
 
Виступили: 
Жодного виступу. 
 
Голосували: 
3 - «за»; 
0 - «проти»; 
0 - «утримались». 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: 
Визначити особою, уповноваженою представляти Організацію, ПІБ повністю - керівника 
Організації. 
 
 
9. Про визначення осіб, які матимуть право представляти Організацію для 
здійснення реєстраційних дій як організації, що має намір здійснювати діяльність зі 
статусом юридичної особи: 
 
Слухали: 
ПІБ, яка запропонувала обрати ПІБ особою, що матиме право представляти громадське 
об'єднання для здійснення реєстраційних дій. 
 
Виступили: 
ПІБ, який підтримав запропоновану кандидатуру. 
 
Голосували: 
3 - «за»; 
0 - «проти»; 
0 - «утримались». 
Рішення прийнято. 
 
Ухвалили: 
Затвердити (ПІБ повністю у родовому відмінку) особою, яка має право представляти 
громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. 
 
 
 
Протокол № 1 Установчих зборів засновників громадської організації «ХХХХХХ» 
складено у двох примірниках. 
 



Невід’ємною частиною Протоколу № 1 Установчих зборів засновників громадської 
організації «ХХХХХХ» є реєстр осіб, які брали участь в Установчих зборах засновників 
громадської організації «ХХХХХХ»  (Додаток 1). 
 
 
Підписи: 
 
Голова Установчих зборів         ___________________________  ПІБ 
 
Секретар Установчих зборів     ___________________________  ПІБ 
 
 
  



Додаток 1 до протоколу № 1 
Установчих зборів засновників громадської організації «ХХХХХХ»  

від «___» ________ 20___ р.        
 
 

Реєстр осіб, які брали участь в Установчих зборах 
 

№п/п прізвище, ім'я та по батькові особи 
 

дата народження 
 

підпис 

1 ХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ  
2 ХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ  
3 ХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ  
  
 
 
Підписи: 
 
Голова Установчих зборів      ___________________________  Прізвище, ініціали 
 
Секретар Установчих зборів     ___________________________  Прізвище, ініціали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


