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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій  
   

Закарпатська обласна державна адміністрація 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

   

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги  

88008 Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Народна, 4, каб. 350 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

У понеділок, вівторок,  середу, четвер – з 8.30 до 17.30 год., у 

п’ятницю  – з 8.30 до 16.15 год., з перервою на обід  

з 12.00 до 12.45 год.  

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел. (0312) 69-60-98; 69-60-76. 

Електронна пошта: admin@carpathia.gov.ua 

офіційний веб-сайт: www.carpathia.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Статті 6 і  39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”; 

Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації”; 

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”; 

Закон України „Про адміністративні послуги” (зі змінами) 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України  

– 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

– 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування 

– 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Звернення суб’єкта отримання адміністративної послуги  

9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Перелік документів, що подаються: 

1. заява про державну реєстрацію (підписується заявником). 
(Форми заяв про державну реєстрацію затверджуються 

Міністерством юстиції України, наказ від 18 листопада 2016 року 

№ 3268/50). 

 2. рішення уповноваженого органу управління юридичної особи 

(оформлене з дотриманням вимог, встановлених законом, та 

повинно відповідати законодавству). Рішення уповноваженого 

http://www.carpathia.gov.ua/


органу управління юридичної особи, що подається для державної 

реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, 

прошивається, пронумеровується та підписується головою та 

секретарем загальних зборів. Справжність підписів на такому 

рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням 

спеціального бланку нотаріальних документів 

3. установчий документ (статут), підписаний головою та 

секретарем загальних зборів 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Пакет документів подається уповноваженою особою  

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб – релігійних організацій 

  У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

Стаття 36  Закону України „Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” 

11.2. Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

Плата 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 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. 

11.3. Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

Номер рахунку: UA348999980313040170000007002, УК у                                               

м. Ужгороді/м.Ужгород/22010300 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

24 години 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

Підстави для відмови у державній реєстрації: 

1) документи подано особою, яка не має на це повноважень; 

2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове 

рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії; 

3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 

протягом встановленого строку; 

4) документи суперечать вимогам Конституції та інших 

нормативно-правових актів України 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Набуття релігійними громадами прав і обов’язків юридичних осіб 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Листування, видача на руки 

16. Примітка –  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 


