
 
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

  РІШЕННЯ 
 

19 травня  2020 року                                                                             № 134 

 

Про затвердження інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації статутів територіальних громад, юридичних 

осіб, громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, що 

надаються безпосередньо виконавчим комітетом 

Комсомольської селищної ради  

 

Відповідно до статей 8, 20 Закону України «Про адміністративні послуги», Наказу 

Міністерства юстиції України «Про затвердження типових інформаційних карток 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад, 

юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та 

фізичних осіб – підприємців» від 19.03.2020 р. № 1040/5,  на виконання делегованих 

повноважень зазначених у пп. 4 п. б статті 27 та пп. 7 п. б частини першої статті 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Комсомольської 

селищної  ради 

 

                                                                    В И Р ІШ И В: 

1. Затвердити  Перелік адміністративних послуг, у сфері державної реєстрації статутів 

територіальних громад, юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, що надаються безпосередньо в (додаток 

№ 1). 

2.  Затвердити інформаційні картки та технологічні картки адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації статутів територіальних громад, юридичних осіб, громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців 

(додаток № 2-43). 

3. Вважати такими що втратили чинність: 

- пункти 11-24 Додатку № 1 Переліку адміністративних послуг, що надаються  

безпосередньо  виконавчим   комітетом Комсомольської селищної ради, затверджених рішенням 

виконавчого комітету від 19 квітня 2016 р. № 49; 

- додатки 12-25 та 36-49, затверджені до рішення виконавчого комітету від 19 квітня 

2016 р. № 49 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Комсомольської селищної ради Хабарову Я.О. 

 

 

Комсомольський   

селищний голова                                                                                                     Дмитро ДІХТЯР 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 19 травня 2020 р. № 134  
 

Перелік адміністративних послуг, що надаються  безпосередньо  виконавчим 

  комітетом Комсомольської селищної ради  

 

 

№ 

п/п 

  Найменування 

послуги 

Правова підстава послуг 

 

1 Державна реєстрація 

створення юридичної 

особи (крім 

громадського 

формування) 

 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за  № 427/28557; 

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  

2 Державна реєстрація 

включення відомостей 

про юридичну особу, 

зареєстровану до 01 

липня 2004 року, 

відомості про яку не 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань (крім 

громадського 

формування) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016№ 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичнихосіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 



юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557 

3 Державна реєстрація 

змін до відомостей про 

юридичну особу, що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань, у тому 

числі змін до 

установчих документів 

юридичної особи (крім 

громадського 

формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

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»; 

 наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичнихосіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за№ 427/28557; 

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 

4 Державна реєстрація 

переходу юридичної 

особи з модельного 

статутуна діяльність на 

підставі власного 

установчого 

документа(крім 

громадського 

формування) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016№ 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичнихосіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557 

5 Державна реєстрація 

переходу юридичної 

особи на діяльність на 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 



підставі модельного 

статуту(крім 

громадського 

формування) 

 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016№ 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичнихосіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557 

6 Державна реєстрація 

рішення про виділ 

юридичної особи  

(крім громадського 

формування) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016№ 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонуванняпорталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичнихосіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557 

7 Державна реєстрація 

рішення про 

припинення юридичної 

особи (крім 

громадського 

формування) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557  

8 Державна реєстрація 

рішення про відміну 

рішення про 

припинення юридичної 

особи (крім 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 



громадського 

формування) 

 

що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557  

9 Державна реєстрація 

зміни складу комісії з 

припинення (комісії з 

реорганізації,ліквідацій

ної комісії) юридичної 

особи (крім 

громадського 

формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016№ 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичнихосіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557  

10 Державна реєстраціїя 

припинення юридичної 

особи в результаті її 

ліквідації (крім 

громадського 

формування) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016№ 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557  

11 Державна реєстраціїя 

припинення юридичної 

особи в результаті її 

реорганізації (крім 

громадського 

формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016№ 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 



наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичнихосіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають 

статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557 

12 Державна реєстрація 

створення 

відокремленого 

підрозділу юридичної 

особи (крім 

громадського 

формування) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за№ 427/28557; 

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  

13 Державна реєстрація 

внесення змін до 

відомостей про 

відокремлений 

підрозділ юридичної 

особи (крім 

громадського 

формування) 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичнихосіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557; 

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  

14 Державна реєстрація 

припинення 

відокремленого 

підрозділу юридичної 

особи (крім 

громадського 

формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557 

15 Державна реєстрація 

фізичної особи 

підприємцем 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557  

16 Державна реєстрація 

включення відомостей 

про фізичну особу – 

підприємця,зареєстрова

ну до 01 липня 2004 

року, відомості про яку 

не містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016№ 359/5 

«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 



підприємців та 

громадських 

формувань 

що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016№ 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичнихосіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557 

17 Державна реєстраціїя 

змін до відомостей про 

фізичну особу – 

підприємця, що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

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»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557  

18 Державна реєстрація 

припинення 

підприємницької 

діяльностіфізичної 

особи – підприємця за її 

рішенням 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630; 

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016№ 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557 

19 Видача витягу з 

Єдиного державного 

реєстру юридичних 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 



осіб, фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969  

20 Виправлення помилок, 

допущених у 

відомостях Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»  

21 Підтвердження 

відомостей про 

кінцевого 

бенефіціарного 

власника юридичної 

особи 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»  

наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 

3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 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; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 23.03.2016 за № 427/28557 

 

 

 

                                                                           

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради       Яна  ХАБАРОВА 

 

 


