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[СА
) відомостей про фізичну особу 
юридичних осіб, фізичних осіб

их ф ор^ 'вань 
ої послуги) 

и реєстратор
реєстрації Ч еркаської іміської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної посл}ти)

Етапи опрацювання заяви 
про надання 

адміністративної послуги

Відповідальна осс ба Сіругстуїзний підрозділ,
відповідальний за етап

(дію рішення)

Ст{)оки виконання 
етапів 

(дію, рішення)

Ур азі отримання документії у паперовій формі

1. Прийом за ОПИСОМ 
документів, які подаються 
для проведення державної 
реєстрації змін до 
відомостей про фізичну 
особу -  підприємця, пю 
містяться в Єдиному 
державному реєстрі 
юридичізих осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Дерясавний
адміністратор

Е
уп

Че

шравлі 
адміні 
ОСЛ}Т 
оавлінж 

юрц 
забе 

зкаськбї

ння надання 
тративних 

департаменту 
я справами та 
дичного 
зпечення 

міської ради

В день надходження 
заяви.

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

Державний
адміністратор

п

Чер

}чі]завлі 
адміні 
ослзт 
равлінй 

юри 
забе 

каськ

ння наданї|я 
тративник 

департаз»іен[Г)" 
я справамії та 
дичного і 
зпечення і 
)ї міської ріали

13 дфїь надходження 
заяви.

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

Державний
адміністратор

щ]завлшня надання 
адміні стративних 

ііослзт департамент}" 
управління справами та 

юридичного 
забезпечення 

Чфкаської міської ради

В день надходження 
заяви.



4. Перевірка доку^лентів, 
які подані для проведення 
державної реєстрації змін 
до відомостей про фізичну 
особу -  підприємця, що 
містяться в Єдиному 
державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань, яг. 
відсутність підстав 
зупинення їх розглядуй

Дер^зсавний
реєстратор

Че

А правління з питань 
державної реєстрації 

ркаської міської ради

Протягом
ГОДИІН піс

24 робочих
[ІЯ

надходження 
док^ентів, поданих 
для| державної 
реєсіфаціїта 
проведення інших 
реєстраційних дій, 
крім вихідних та
святісови> ДНІВ.

5. Перевірка документів, 
які подані для проведення 
державної реєстрації змін 
до відомостей про фізичну 
особу -  підприємця, ГДО 
містяться в Єдиному 
державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формупвань, на. 
відсутність підстав для 
відмови у проведенні 
державної реєстрації.

Дерл^авний
реєстратор

Щравл ння з питань 
державної реєстрації 

каської міської ради

Протягом 
годин піс

24 робочих 
тя

надходження
докугмент
ДЛЯ! державної 
реєбірації та 
прореденф інших 
реєсіраційних дій, 
кріЬі вихідаих та
святтсови>,

в, поданих

днів

6. Повідомлення про 
зупинення розгляду 
документів із зазначенням 
строку (15 календарних 
днів з дати їх зупинення) та, 
виключного переліку 
підстав для його зупинення 
та рішення суб’єкта 
державЕ[ої реєстрації про 
зупинення розгляду 
документів розміиїуються 
на порталі електронних; 
сервісів у день зугшнення 
та надсилаються заявнику 
на адресу його електронної 
пошти, (до впроваджеьшя 
програмного забезпечення 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємці^ 
та громадських формуїзань, 
створеного відповідно до

Дерлсавний
реєс'Г]затор

Щравл 
^:ержавє 

Яеркаськ

ння з питань
01 реєстрації 
ої міської ради

зучіиненняУ дЬнь 
розгляду доку'ментів



Закону України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та 
громадських формувань», 
повідомлення про 
зупинення розгляду 
документів, здійснюютася 
без використання 
програмних засобів веденн. 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців 
та громадських формуїзань)

7. Повідомлення про 
відмову у державній 
реєстрації із зазначенням 
виключного переліку 
підстав для відмови та 
рішення суб’єкта державно|ї 
реєстрації про відіуюву у 
державній реєстрації 
розміщ}тоться на порталі 
електронних сервісів у ДЄНІ> 
відмови у державній 
реєстрації.

Деря;<авний
реєс'цзатор

правління з питань 
державної реєстрації 

Чфкаськоі міської ради

У дЬ]ть відмови

8. Внесення до Єдиного 
державного реєст|)у 
юридичних осіб та 
фізичних осіб -  
підприємців запису 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

Державний
реєс'цзатор

^правління з гоїтань 
^;ержавно1 реєстрації 

Черкаської міської ради

Протягом 
годйл ніс

24 робочих 
ля

надходження
І

документів, поданих
для державної
реєсіфащї та 
про*веденпя ішшіх 
реє<лфаці:іних дій, 
крнії вихішшх та
святісовю днів.

9. Інформаційна взаємодія 
між Єдиним державнїтм 
реєстром та
інформаційними системамті 
державних органів у 
випадках, визначених

Технічний 
І адміністратор 

Єдиного державнфо 
реєстру

У деізь пр 
реєсіфаці

оведення 
йних дій



статтею 13 ЗУ "Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та 
громадських формувань", 
здійснюється 
інформаційно- 
телекомунікаційними 
засобами в електронній
формі у ПОРЯДКУ.
визначеному Міністерствої» 
юстиції України спільно з 
відповідними державними 
органами.

У

10. Формування виписки з 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців 
та громадських форм}ч$ань 
в паперовій та електронній 
формі

Державний
реєстратор

п]завління з питань
державн

Черкаської міської ради
01 реєстрації

В день
підтвердження про
взяття на ООЛ1К
центітальними 
оргатіами виконавчої 
влаЦі згц що ст. 13 
ЗУ "Про лержавну 
реєстрацію 
юридичних осіб,
фІЗШПЕШХ ЗСІб-
підгфщємців та
гроліадсьь
форм}щан

их
ь".

11 Видача виписки з 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичнвгх осіб-підприємців 
та громадських формувань 
в паперовій та електронній 
формі заявнику або : 
уповноваженій ним особі.

Державний
адмініс'фатор

п

'’п]завліцня Бцданкя 
атіімшіскративник 
ос.іі)т департгамент}'

управ лшня.спріавами та
юридичніаго 
забезпечення | 

Черкаської міської рф и

Не пізніш 
насфтшог 
дня з дня 
над^оджец 
Угфавлі

о рооочого

ння
державної 
департаме 
орггяізаці|і 
забезпече 
Черкасько 
раді^

НЯ ВІД
з питань 

реєстрації
НТ}'
їного

дня
ї  міської

12. За заявою заявникаІ ;
повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим 
відправленням):

документи, шо потребують 
усунення підстав для 
зупинення розгляду 
документів;

документи, при ВІЛМОВІ у 
проведенні державної

І Дер;жавний 
адміністратор

п
ал;мші 
ас.п[зт л 

упфвлінь 
юри 
забе 

ЧеЬкаськб'

Зріравлшня надання 
їтративних 
епартамент}'

Не пізніше 
насіГ}тгаого робочого

спр-авамі|
дня

та
з дня

дичного 
шечення І 
ї міської ради

надходження від
заявника
повернеш :Я.

аяви про їх



реєстраідії, 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 прийняття та 
зберігання таких 
документів, протягом трьо 
років

у  разі отримання документів у електронній фррмі

1 .Одержання від заявника • 
особи, яка подає 
державному реєстратору 
електронні документи для 
проведення державної 
реєстрації змін до 
відомостей про фізичну 
особу -  підприємця, що 
містяться в Єдиному 
державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань 
відповідно до Закону 
України «Про державну 
реєстрацію юридичнінс 
осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадський 
формувань» (далі -  
заявник) заяви в 
електронній формі з 
обов’язковим накладенням 
заявником власного 
електронного цифрового 
підпису та долученням до 
неї електронних копій 
оригіналів документів для 
державної реєстрації, 
виготовлених шляхом 
сканування, або оригіналів 
таких електронних 
документів, а також опису

Державний
реєстратор

Управління з питань 
державної реєстрації

ЧфЕ:аськ01 МІСЬКОЇ ради

В дішь 
заяви.

форм}щання



поданих заявником 
документів для державної 
реєстрації, сформованого з; 
допомогою програмних 
засобів ведення Єдиного 
державного реєстру.

2. Перевірка документів, 
які подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для відмови у 
проведенні державної 
реєстрації та зупинення їх 
розгляду

Державний
реєс'г]затор

^правл ння з питань
державної реєстрації 

Черкаської міської ради

В дфіь формування 
заяви

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

Державний
реєст|)атор

правлщня з питань 
Державі :ої реєстрації 

Черкаської міської ради

В дрнь фо 
заяви

рмування

4. Перевірка документів, 
які подані для проведеїшя 
державної реєстрації, на 
відсутність підстав для 
відмови у проведенні 
державної реєстрації та 
відсутності підстав для 
зупинення розгляну 
документів.

Державний
реєстратор

правлі 
державв: 

Че зкасько

ння з питань 
ої реєстрації 
ї міської ради

Зупиінення розгляд}^ 
док;^лентш та
відаїова у 
деркавно 
здійснюєт 
проФігтом

проведенні
реєстрації

ься
24 робо^шх

годщі, крім вихідних
та святкоЕ
П1СЛ
док
ДЛЯ

янад>
агенті

держа
реєстрації

ІІХ ДНІВ,
юдження 
в, поданих 
вної

5.У разі зупинення 
розгляд}^ документів, які 
подані для державної 
реєстрації, повідомлення 
про зупинення розгляд}^ 
документів із зазначенн5ім 
строку та виключного 
переліку підстав для його 
зупинення та рішення 
суб’єкта державної 
реєстрації про зупинення 
розгляд}^ документів 
розміщуються на порталі 
електронних сервісів у день

Дер>Б:авний
реєстратор

правління з питаїііь 
їржавБ ої реєстрації 

Черкаської місіької ради

У день з\тіинення.



зупинення та надсилаються 
заявнику на адресу його 
електронної пошти.

•V '7: “ - ' - А  “..ї

6. За наявності підстав для 
відмови у державній 
реєстрації, повідомлення 
про відмову у державній 
реєстрації із зазначенням 
виключного переліку 
підстав для відмови та 
рішення суб’єкта державно' 
реєстрації про відмову у 
державній реєстрації 
розміщуються на порталі 
електронних сервісів у денк 
відмови у державній 
реєстрації.

Державний
реєстратор

^правління з питань 
державної реєстрації 

Чфкаської міської ради

У дЬізь відмови

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 електроннюс 
документів з накладеним 
заявником власним 
електронним цифровим 
підписом.

Дерлсавний
реєс'ціатор

Vтп]равлшня з питань 
державі [ОЇ реєстрації 

Черкаської міської ради

Протягом 24 робочих
ГОДШЗ ПІСЛЯ
надходже
документі

ння
в, поданих

для і державної 
реєсіраціі та 
проведення інших 
реєспраціиних дій.
крім вихідних та
святьювих днів

8. Формування виписіш за 
допомогою програмнігх 
засобів ведення ЄДР, яка 
розмішується на порта.п[і 
електронних сервісів.

За результатом проведеної 
державної реєстрації за 
бажанням заявника вшіискк 
з Єдиного державного 
реєстру надається у 
паперовій формі з

Державний
реєсціатор

п]равл] 
:ержавЕ[ 

Чфкаськ

ння з питань 
ої реєстрації 
)ї міської р|ади

В день фсрмлівання 
виписки за 
рез])Ч[ьтатами 
провіїдення 
реєсіраційної дії 
піс-*̂ я постановки на 
облік згідяо ст.13 ЗУ 
"Пріо дерїсавну 
реєсіраціїо 
юридичних осіб, 
фізшших осіб- 
підп])иємців та



проставленням підпису та 
печатки державного 
реєстратора або печатки, 
визначеної Законом 
України «Про нотарігіт» (у 
випадку якщо державним 
реєстратором є нотаріус).

громадсь 
формувань

ких

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

Державний
адміністратор

^піравлшня надання

послуг департаменту 
управління справами та 

юридичного 
забезпечення ; 

Чфкаськ^ої міської ради

діщш: стратавних
Протягох
років

трьох

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

документи, що потреб}лоть 
усуненг[я підстав для 
зупинення розгляду 
документів;

документи, при відмові у 
проведенні державної 
реєстрації, подані для 
державної реєстрації (крім 
документа про сплат)^ 
адмініс-гративного збору)

Державний
адміністізатор

п
уг

ЧФ

^шравлі: 
адаїін: 
о слуг 
равлінн 

юри 
забе: 

рв:аськ

ння надання 
страі'ивних 

департаменту 
я справамр та 
дичного 
зпечення 
ої міської ради

Не пізніш!
нас|гупно 
дня з дня
надходже1
заявника
побернен

■о рооочого

ння від 
заяви про їх
НЯ.

Оскарження дій Рішення, дії, бездіяльніст:
оскаржені у встан звлено

ь держ 
цу зако

авноі'о реєстратора
нодавство)

МІ0Ж\ЧЬ о\ти
І порядку

*Прнмітка (відповідно д 
реєстрації юридичних осіб, ф 
юридичної особи):

До впровадження програм, 
підприємців та громадських 
юридичта осіб, фізичних осіб - 
юридичних осіб, фізичніа осіб 
випадках, передбачених законам 
повідомлення про зупинення р, 
Єдиного державного реєстру 

Документи для державної 
сервісів юридичних осіб, фізичн 
особи.

) В:аказу МЮУ від 09.02ДОК .4: 359/: 
ізнчних осіб - підприємців Т£ громад

фо,
'лХ

ного забезпечення Єдгіного дер. 
формувань, створеного відповіде 

підприємців та громадських 
— підприємців та громадські, 

и, підготовка та формування щ  
,7згляду документів, здійснюют 
)ридичних осіб, фізичних осіб - піс 
иеєстраціїу вчектроннгі формі 
их осіб - підприємгрв та громаО

Начальник управління 
з питань державної реєстрації

5̂ Про затВ|Єрдження Поря^ 
:ськпх фор.уувань, ш|о не .л

к\' державної 
ають статлсу

жавног 
о до 3_ 
>рмувані  ̂

форм] 
авового 
ься без 
приємцЩ 
подают 
ських ф

; І
1 реєстру юридичних осіб, у 

' ікону України «Про держав,

іюань, симво 
висновку, рій 
використай, 
та громадє 

'ЬСЯ ПІС.ЧЯ впровадження 
армувань, що не мают

•», під час Проведення держав 
ііки громадських 
сення державного 
НЯ програшних з$, 
оких форм

ізичних осіо - 
'йу реєстрацію 
ної реєстрації 

формувань у  
реєстратора, 
собів ведення

юань, 
порта 
ь етап

у  електронних 
усу юридичної

С.ІБ Крамар


