
адміністративної посл;у"ги з державної реєстрапії змін
містяться в Єдиному держ
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явному реєстрі іоридични
громадських формувань, у тому числі змін до у

громадського формування)
станов
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ВЕРДЖ Н О  
каз управління з питань державної 

реєстрації Черкаської міської ради 
від 05.092019 № 19

до відомостей про юридичну особу, що 
X осіб, фізичних осіб -  підприєлрців та 
ЧЕ[Х ДОК}"МЄНТІВ юридичної особи (крім

(назва адміністративної

Державний реєстратор
Управління з питань держ авної рекстраїкії Черкасіької м іської ради

(найменування суб’єкта надан НЯ адміністративної послуги)

послуїщ)

Етапи опрацювання заяізи 
про надання 

адміністративної послуги

Відповідальна особа Стру
відп

лстурнии під]:)озділ, 
звідаііьний за етап 
(дію, рішення)

Строїш виконання 
етапів

(дівз, рішення)

У разі отримання докумфтів у паперовій формі

1, Прийом за описом 
док}"ментів, які подаються 
для проведення державної 
реєстрації змін до 
відомостей про юридізчну 
особу

2. Виготовлення 
електронних копій поданих 
документів шляхом їх 
сканування, що 
долучаються до заяви, 
зареєстрованої у Єдиному 
державному реєстрі.

Державний
адміністратор

Державний
адмініст]затор

адмів

>шра

забез

аішіння надання 
істративних пс'слуг 
департаменту 
злЕіння |зправами та 
ісіридичного 

печенвЕЯ Черісаської 
міської ради

управління надаїгЕЕя 
адмініс'Еративних послуг 

департргешу 
управління рправами та 

юридичного 
забезреченБя Черкаської 

міської ради

В день надхрдження 
заяви.

В день надх 
заяви.

одження

3. Видача заявнику опису, 
за яким приймаються 
документи, з відміткою про 
дату їх отримання та кодом 
доступу в той спосіб, 
відповідно до якого були 
подані документи.

Державний
адмініс'Г]ратор

управ лінЕш налдння 
адмішс'фативних. послуг 

денар’гаменЕу"
упра,вління:

забез

В день нащодженші 
заяви.

справами та 
юридичного 

деченнк Черкаської 
міської ради

4. Перевірка документів, 5гкі 
подані для проведення 
державної реєстрації змін 
до відомостей про 
юридичну особу на 
відсутність підстав

Державний
реєст^іатор

Управлін]^ з шшінь 
жіївної реєстрації 
депаг

дер:

забе2
ррганізацшн'ого 
печення Черкаської 
Х!ЕІСЬКОЇ рацд

Протягом 24 робочих 
годин після 
надходження
документів, поданих 
дляд^)жавно^ 
реєстрації та



зупинення IX розгляду.

т

проведення інших 
реєстрадійних дій, 
крім вихідних та 
святкових днів:

5. Перевірка документів, які 
подані для проведення 
державної реєстрації змін 
до відомостей про 
юридичну особу, на 
відсутність підстав для 
відмови у проведенні 
державної реєстрації.

Державний
реєстратор ;ДЄр:

Черккі

ав:Л1Н
«авної
сіжої

ня з пита;нь 
реєстрації 

міської ради

Протягом 24 робочих 
годин після 
надходзкення; 
документів, поданих
для державЕ^оі 
реєстрації та І-
проведення інших 
реєстраційних дій, 
крім вихідних: та
святкових д^ів

6. Повідомлення про 
ззшинення розгляду 
документів із зазначенням 
строку (15 календарних днів 
з дати їх зупинення) та 
виключного переліку 
підстав для його зупинення 
та рішення суб’єкта 
державної реєстрації про 
ззттинення розгляду 
документів розміщуються 
на порталі електронних і

сервісів у день зупинення та
Інадсилаються заявниБ:у на 

адресу його електронної 
пощти. (до впровадження 
програмного забезпечення 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців 
та громадських форм}^ань., 
створеного відповідно до 
Закону України «Про

Держаїзізий
реєстратор

Хпранління з пита:нь
дер кавної реєстрації

Черкасіжої міської ради

державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань», 
повідомлення про 
зупинення розгляду 
документів, здійснюються 
без використання 
програмних засобів ведення 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб,

у  день ;зуцинення 
розгляду документів

г;

І



фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань)

7. Повідомлення про 
відмову у державній 
реєстрації із зазначенням 
виключного переліку 
підстав для відмови та 
рішення суб’єкта державної 
реєстрації про відмову у 
державній реєстрації 
розміщуються на порталі 
електронних сервісів у день 
відмови у державній 
реєстрації.

Державний
реєстратор

І
Управ ління з питаїть
дер кавної реєстрації 

Черкась.кої міської ради

У день відмови

8. Внесення до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних 
осіб -  підприємців запис)^ 
про проведення державної 
реєстрації на підставі 
відомостей заяви про 
державну реєстрацію -  у 
разі відсутності підстав для 
відмови у проведенні 
державної реєстрації та 
зупинення розгляду 
документів

Держаїзний
реєстратор

Управління з пЕЕтань
державної

Черкаської міської ради
реєстраіщї

Протягом 24 робочих 
годин після 
надхощкення
документів, поданих; 
для державної 
реєстрації та 
провед(їння інших 
реєстраційних дій, 
крім вихідних та 
святкових днів.

9. Інформаційна взаємодія 
між Єдиним державним 
реєстром та
інформаційними системами 
державних органів у 
випадках, визначених; 
статтею 13 ЗУ "Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та 
громадських формувань", 
здійснюється інформаційно- 
телекомунікаційними 
засобами в електронній 
формі у порядку, 
визначеному Міністерством 
юстиції України спільно з 
відповідними державниіуЕИ 
органами.

Технічішй 
адміністратор 

ЄдїЕного державного 
реєсцзу

10. Формування виписки з Державший

У день державної' 
реєстрації змін до 
відомо(н:ей про 
юридшш)" особу

Управління з шїтсшь В день



Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань в 
паперовій та електронній 
формі

реЄСТрЕІТОр кержаїзної реєсцраїцї 
Черке ської міської ради

підгвердження про 
взяття на облік 
центральними 
органами виконавчої 
влади згідно ст.ІЗ 
ЗУ "Про державну 
реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб- 
підпрйємців та- 
громадських 
формувань".

11 Видача виписки з 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань в 
паперовій та електронній 
формі заявнику або 
уповноваженій ним особі. 
Надіслання поштовим 
відправленням з описом 
вюіадення виписки з 
Єдиного державного 
реєстру заявнику, 
товариству, особам, які 
були зазначені у цьому 
реєстрі як учасники 
товариства до проведення 
реєстраційної дії, та особам, 
які зазначені у цьому 
реєстрі як учасники 
товариства після 
проведення реєстраційгної 
дії (тільки для товариств з 
обмеженою та додатковою 
відповідальністю).

Державний
адміністратор

Управління надання 
адміністративних послуг 

департі^ент}^ 
управління справЕїмн та 

Ю]ШДИЧНОГО'
забезпечення Черв:ас]ької 

МІСЬКОЇ ради:

Не пізніше 
наступного роОочого 
дняздая
надходження від ■ 
Управління з питань 
державЕЕої реєстрації 
департаменту 
організаційнЬго 
забезпе^іення 
Черкаської міської 
ради

12. За заявою заявника 
повертаються (видаються, 
надсилаються поштовіам 
відправленням):

документи, що потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів;

документи, ;при відмові у 
проведенні державної

Державний
а,цміністратор

Упр авління надання 
адміністратквних ;[юсл>т 

департамент}^ 
управління управами та

Ю]ШДИріОГО'
забезпеч:ення Червіаської 

міської ради:

Не пізніше 
наступного рооочого 
дня з дня 
надхода^ення від
заявника заяви про їх 
повернення.



реєстрації, подані для 
державної реєстрації (крім 
документа про сплату 
адміністративного збору)

У разі відмови у державній 
реєстрації документи, 
подані для державної 
реєстрації, зберігаються 
фронт-офісом, що 
забезпечував прийняп:я та 
зберігання таких 
документів, протягом трьох 
років

у  разі отримання документів у еі[Єь:тро]|іній формі

1 .Одержання від заявника -  
особи, яка подає 
державному реєстратору 
електронні документи для: 
проведення державної 
реєстрації змін до 
відомостей про юридичну 
особу відповідно до Закону 
України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців 
та громадських формувань» 
(далі -  заявник) заяви в 
електронній формі з 
обов’язковим накладенням 
заявником власного 
електронного цифрового 
підпису та долученням до 
неї електронних копій 
оригіналів документів ДЛ5І 
державної реєстрації, 
виготовлених ШЛ5ІХ0М 
сканування, або оригіналів 
таких електронних 
документів, а також опису 
поданих заявником 
документів для державної 
реєстрації, сформованого за 
допомогою програмних 
засобів ведення Єдиного 
державного реєстру.

ДержавнЕЕЙ
реєстратор

2. Перевірка документів, які

Упр 
держ; 

Черкаської IV

авління з питань 
:авної реєст]:іації 

іської ради

Державний

В день формування 
заяви.

Уіфаь!лішія з питаЕїь В день форм)"вання



подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для відмови у 
проведенні державної 
реєстрації та зупинення їх 
розгляду

і . :

реєстргітор державної реєст];:)ацїї 
Черкаської міської р,зди

заяви

3. Реєстрація заяви, 
накладення власного 
електронного цифрового 
підпису, надсилання 
примірника опису з кодом 
доступу до результатів 
розгляду документів.

Державний
реєстратор

авління з пи'гагЕьУпр
дер^савної реєст^)ан;и 

Черкасьіїсої міської ради

В день і  формування 
заяви

І

4. Перевірка документів, які 
подані для проведення 
державної реєстрації, на 
відсутність підстав дші 
відмови у проведенні 
державної реєстрації та 
відсутності підстав для 
зупинення розгляду 
документів.

Державний
реєстратор

Упр а; 
деря 

Черка

влшня з питань 
:авної реєст^іації 
ької міської ради

3}тіинення розгляду 
документів т а : 
відмова у проведенні 
державної реєстрації
ЗДІЙСНЮІЕПЬСЯ

протягбіл 24 робо̂ г̂их
і  .  ' - І - - -  .  -  -  ■годіга, црім вихідних 

та святкових днів.
ПІСЛЯ надходження 
документів, поданих 
для державної 
реєстрапД.

5.У разі зупинення розгляд}>̂  
документів, які подані для 
державної реєстрації, 
повідомлення про 
зупинення розгляду 
документів із зазначенням 
строку та виютючного 
переліку підстав для його 
зупинення та рішення 
суб’єкта державної 
реєстрації про зупинення 
розгляду документів 
розміїдзлоться на порпші 
електронних сервісів у день 
зупинення та надсилаються 
заявнику на адресу його 
електронної пошти.

Державний
реєстратор

Управління з питань 
дерипвної реєстрації 

Черка шкої міськоіі ради!

У день ізупинення.

6. За наявності підстав для: 
відмови у державній 
реєстрації, повідомлен:ня

Державний
реєстратор

У правлін^
дер»

Черка

з питань
авної |)еєстраціі 
іької міської раїди

У день відмови



!

Про відмову у державній 
реєстрації із зазначенням 
виключного переліку 
підстав для відмови та 
рішення суб’єкта державної 
реєстрації про відмову у 
державній реєстрації 
розміщуються на порталі 
електронних сервісів у день 
відмови у державній 
реєстрації.

7. За відсутності підстав для 
зупинення розгляду 
документів та підстав для 
відмови у проведенні 
державної реєстрації, 
проведення державної 
реєстрації виключно на 
підставі електронних копій 
оригіналів документів для 
державної реєстрації 
виготовлених шляхом 
сканування, або оригіналів 
таких електронних 
документів з накладеним 
заявником власним 
електронним цифровим 
підписом.

Державний
реєстратор

Упр
дер

Черкг

авлшш 
Жаїзної 
•СЬКОЇ м

з питань 
реєстрації 
іської ради

Протягом 24 робочих 
годин після 
надходженн^ 
документів, поданих 
для державної 
реєстрадії тк 
проведі;ення інших, 
реєстрфійшрс дій, 
крім вщхідних та 
святкових днів

8. Формування виписіш за 
допомогою програмних 
засобів ведення ЄДР, яка 
розміщується на порталі 
електронних сервісів.

За результатом проведеної 
державної реєстрації за 
бажанням заявника виписка 
з Єдиного державного 
реєстру надається у 
паперовій формі з 
проставленням підпису та 
печатки державного 
реєстратора або печатки, 
визначеної Законом

Державний
реєстратор

|Упї)аЕі.лшия з пЕ[га;нь
жавної реєстраідидер:

Черкфі>кої шської ради

В день форм)"вання
І

виписки за 
резулктагами 
проведення 
реєстріаційної дп 
після ікіставовки на 
облік зіідно стЛЗ 33'' 
"Про д̂ е:ржавн}* 
реєст^іацію 
юридЕнших зсіб, 
фізичних осіб- 
ігідприЕЗищів та
ГрОМаГїеЬКЕО
формфань"



України «Про нотаріат» (у 
випадку якщо державним 
реєстратором є нотаріус).

•ііі- і Ш . - у . . г ,  л ' - д

9. У разі відмови у 
державній реєстрації 
документи, подані для 
державної реєстрації, 
зберігаються фронт-офісом, 
що забезпечував прийняпгя 
та зберігання таких 
документів

Державний
адмініст]ратор

управлшБн надання 
адміні страта ших ігюслуг 

І департтіенту^ 
управіління с̂ правЕїмїг та 

юридичного 
забезпечення Черк:ас]ької 

мі'Зької ради:

Протягом трьох рокЬв

10. За заявою заявника 
повертаються (видаються., 
надсилаються попітовим 
відправленням):

документи, що потреб;ують 
усунення підстав для 
3}НИНЄННЯ розгляду 
документів;

документи, при відмові у 
проведенні державної 
реєстрації, подані для 
державної реєстрації (крім 
документа про сплату 
адміністративного збору)

Державний
адміністратор

■управління надання
адміні|Стратавних послуг 

дегсартаменту 
ління оправЕїми та 
юііидичного

Черк:аської

управ

забезцІ ечення
міської ради

Не пізніше 
наступного рооочого 
дня з дня 
надходясення від 
заявника заяви про їх 
повернення.

Оскарження дій Рі
ос

шеиня, дії, бездіяльї їсть дер»:авного реєспратора можуть бути
каржені у встановле ному законодавством порядку
казу МЮУ під 09.02.

забезпечення Єдиного

*Прнмітка (відповідно до На 
реєстрації юридичних осіб, фізичгіих осіб - паприємції 
юридичної особи):

До впровадження програ:чного 
підприємців та громадських формувань,' створеного відпс 
юридичних осіб, фізичних осіб - підг.риємців та громадські^ 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємгрв та громадських 
передбачених законами, підготовка та формування пр

016 № 359/5 Про затвердження Пофідку Державної 
та їромадськііх форхгуьань, що не мають статусу

повідомлення про зупинення розгляду 
державного реєстру юридичних осіб, 

Документи для державної реєсп 
сервісів юридичних осіб, фізичних ос 
особи.

Начальник управління 
з питань державної реєстрації

документів, здійснюють 
фізичних осіб - підприєл- 
ірації у  електронній фо, 
іб - підприєлщів та гр

держав 
тдтіо д 

фор} 
рормуві

ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -

муз>
ань,

з Закону іУкрсшш «Про державну р 
ань», т д ; час проведення держхшної

еєстраііпо

авового 
ся без в!
ців та г̂  
омі пода

бмадсьюїх форму

реєстрації
сгсмвЬяікгі громадськгос форлгуваньу> випадках, 

висиоб)<у, ' рішення державного реєстратора, 
тсрист^ання прюграмнихзасобіг веденгрі Єдиного 

тадських формувань, 
ються теля впровадження портату електронних 

вань, що не мають статусу юридичної

гро.

С.Й. Крамар


