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юридичну особу - релігійну організацію, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
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Департаменту культури та туризму 
Тернопільської обласної державної адміністрації

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження Департамент культури та туризму Тернопільської

обласної державної адміністрації
вул. М. Г'рушевського, 8, каб. 120, м. Тернопіль, 46021

2. Інформація щодо 
прийому

Понеділок -  четвер з 09:00 -  16:00 
Обідня перерва з 13 :00- 13:45 
І Гятниця -  архівний день

лJ . Телефон, адреса Тел.: (0352) 52-1 1-98
електронної пошти Г- m а і 1: m а і 1 (с0е її 11 u re. te. go v . иа
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної

послуги
Закони України Закон України ,,І Іро державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань” (далі -  Закон)

Закон України „Про свободу совісті та релігійні 
Організації” .

5. Акти Кабінету 
Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 
№ 1133 „Про надання послуг у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань у скорочені 
строки” (зі змінами).

6 . Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 
№ 359/5 „І Іро затвердження 1 Іорядку державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи” , зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за



№ 200/28330 (зі змінами);
наказ Міністерства юстиції України від 06.01.2016 

№ 15/5 "Про затвердження форм заяв у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань” , 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
06.01.2016 за № 14/28144 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 
№ 368/5 „Про затвердження Вимог до написання 
найменування юридичної особи, її відокремленого 
підрозділу, громадського формування, що не має 
статусу юридичної особи, крім організації 
профспілки” , зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 05.03.2012 за № 367/20680 (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги
7. Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення у п о в н о важе ного 11 редста в н и ка ю р и д и ч і юї 
особи (далі -  заявник).

8. Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Для державної реєстрації змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань (далі -  
Єдиний державний реєстр), у тому числі змін до 
установчих документів юридичної особи, 
подаються:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей! 
про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного 
державного реєстру, крім внесення змін до інформації, 
про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з 
юридичною особою;

установчий документ юридичної особи в новій 
редакції. -  у разі внесення змін, що містяться в 
установчому документі; * 

документ про сплату адміністративного збору. •
У  разі подання документів, крім випадку. коли 

відомості про повноваження нього представника 
містяться в Єдиному державному реєстрі. 
представником додатково подасться примірник' 
оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа,



що засвідчує його повноваження.
Якщо документи подаються особисто, заявник 

пред'являє свій паспорт громадянина України, або 
тимчасове посвідчення громадянина України. або 
паспортний документ іноземця, або посвідчення особи 
без громадянства, або посвідку на постійне або 
тим часове проживання.

9. Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

У  разі подання заяви про державну реєстрацію 
поштовим відправленням справжність підпису 
заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

10. 1 Ілатність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

За державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі, крім внесення змін до інформації про 
здійснення зв’язку з юридичною особою, справляється 
адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб.

Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені 
строки проводиться виключно за бажанням заявника у 
разі внесення ним додатково до адміністративного 
збору відповідної плати:

у подвійному розмірі адміністративного збору -  за 
проведення державної реєстрації змін до відомостей 
протягом шести годин після надходження документів;

у п’ятикратному розмірі адміністративного збору 
за проведення державної реєстрації змін до відомостей 
протягом двох годин після надходження документів.

При виправленні помилок з вини заявника 
сплачується адміністративний збір у розмірі 30%.

Адміністративний збір та плата за державну 
реєстрацію змін до відомостей у  скорочені строки 
справляється у  відповідному розмірі від 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб . 
встановленому законом на 01 січня календарного року, 
в якому подаються відповідні документи для 
проведення реєстраційної дії, т а округлюється до 
найближчих 10 грн.

Адміністративний збір не справляється за державну 
реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, у  
тому числі змін до установчих документів, пов ’язаних 
з приведенням їх у  відповідність із законами України у  1 
строк, визначений цими законами.
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11. Строк надання
адміністративної 
послуги

12. Перелік підстав для 
зу п и н е н н я роз гл я ду 
документів, поданих 
для державної

Державна реєстрація проводиться за відсутності 
підстав для зупинення розгляду документів та відмови 
у державній реєстрації протягом 24 годин після 
надходження документів, крім вихідних та святкових 
днів.

Скорочені строки: протягом 2 або 6 годин після 
надходження документів, поданих для державної 
реєстрації крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у 
строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з
дати їх подання.__________________________________________

Подання документів або відомостей, визначених 
Законом, не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону;

реєстрації невідповідність реєстраційного номера облікової 
картки платника податків або серії та номера паспорта 
(для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про 
право здійснювати платежі за серією та номером 
паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 
Закону;

Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

несплата адміністративного збору або сплата не в 
повному обсязі;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання._________________

Документи подано особою, яка не має на це 
повноважен ь;

у Єдиному державному реєстрі містяться відомості 
про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;
.документи подані до неналежного суб’єкта 

державної реєстрації;
не усунуто підстави для зупинення розгляду 

документів протягом встановленого строку;
документи суперечать вимогам Конституції та 

законів України;
невідповідність найменування юридичної юсоби 

вимогам закону;
щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному 

державному реєстрі міститься запис про судове 
рішення щодо визнання повністю або частково 
недійсними ріше нь засновник і в (учасників) юридичної
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особи або уповноваженого ними органу, визнання 
повністю або частково недійсними змін до установчих 
документів юридичної особи, якщо таке рішення або 
його частину визнано недійсними, зміни до 
установчих документів юридичної особи є підставою 
для проведення реєстраційних дій;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 
державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у 
документах, поданих для державної реєстрації, або 
відомостям, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі чи інших інформаційних системах, 
використання яких передбачено Законом;

невідповідність відомостей, зазначених у 
документах, поданих для державної реєстрації, 
відомостям, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі чи інших інформаційних системах, 
використання яких передбачено Законом.

Документи для державної реєстрації припинення 
юридичної особи подані: 

раніше строку, встановленого цим Законом; 
щодо юридичної особи, що припиняється в 

результаті ї ї  ліквідації та є засновником (учасником) 
інших юридичних осіб та/або мас не закриті 
відокремлені підрозділи, та/або є засновником 
третейського суду;

в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про 
державну реєстрацію юридичної особи, утвореної 
шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання 
або поділу;

щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно 
якої надійшли відомості про наявність заборгованості 
із сплати податків і зборів та/або наявність 
заборгованості із сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

щодо юридичної особи, що реорганізується, 
стосовно якої надійшли відомості про наявність 
заборгованості із сплати податків і зборів та/або 
наявність заборгованості із сгідати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
та відсутні відомості про узгодження плану 
реорганізації юридичної особи;

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли 
відомості про наявність заборгованості із сплати 
страхових коштів до Пенсійного фонду України та
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фондів соціального страхування;
щодо юридичної особи, що припиняється в 

результаті ліквідації, стосовно якої надійшли 
відомості про відкрите виконавче провадження.

14. Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного 
державного реєстру;

виписка з Єдиного державного реєстру у разі 
внесення змін до відомостей, що відображаються у 
виписці;

установчий документ юридичної особи в 
електронній формі, виготовлений шляхом сканування 
- у разі внесення змін до установчого документа;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для 
відмови.

15. Способи отримання
відповіді
(результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру та установчий документ 
юридичної особи) в електронній формі 
оприлюднюються на порталі електронних сервісів та 
доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру 
надається виписка у паперовій формі з проставленням 
підпису та печатки державного реєстратора -  у разі 
подання заяви про державну реєстрацію у паперовій 
формі.

У  разі відмови у державній реєстрації документи, 
подані для державної реєстрації (крім документа про 
сплату адміністративного збору), повертаються 
(видаються, надсилаються поштовим відправленням) 
заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня 
надходження від заявника заяви про їх повернення.

Засту її її ик ди ректора
департаменту - начальник
управління етнополітики, свободи 
совісті та цифрових
трансформацій департаменту
культури га туризму
Тернопільської обласної
де ржа вy(fy\ а д м і н і стр а п ії Ігор КУЛЬЧИЦ ЬКИИ

Орій Заруцький 
Марія Ігнатюк


