
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови 

Верхнянської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

від 18.11.2019 р. № 51 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування) 
 

Етапи послуги Відповідальна 
посадова  

Дія *  Строк виконання етапів 

1. Заповнення форм заяви про державну 
реєстрацію – уразі подання документів 
особисто заявником (за бажанням 
заявника) 

Державний 
реєстратор 

В Протягом 24 годин після 
надходження 
документів, поданих для 
державної реєстрації та 
проведення інших 
реєстраційних дій, крім 
вихідних та святкових 
днів 

2. Прийом документів за описом – у разі 
подання документів у паперовій формі  

Державний 
реєстратор 

В   Протягом 24 годин 
після надходження 
документів, поданих для 
державної реєстрації та 
проведення інших 
реєстраційних дій, крім 
вихідних та святкових 
днів 

3. Виготовлення копій документів в 
електронній формі – у разі подання 
документів у паперовій формі. 

Державний 
реєстратор 

В Протягом 24 годин після 
надходження 
документів, поданих для 
державної реєстрації та 
проведення інших 
реєстраційних дій, крім 
вихідних та святкових 
днів 

4. Перевірка документів, які подані для 
проведення державної реєстрації на 
наявність підстав для зупинення розгляду 
документів. 

Державний 
реєстратор 

В Протягом 24 годин після 
надходження 
документів, поданих для 
державної реєстрації та 
проведення інших 
реєстраційних дій, крім 
вихідних та святкових 
днів 

5. За наявності підстав для зупинення 
розгляду документів, повідомлення про 
зупинення розгляду документів із 
зазначенням строку та виключного 
переліку підстав для його зупинення та 
рішення суб’єкта державної реєстрації 
про зупинення розгляду документів 
розміщуються на порталі електронних 
сервісів у день зупинення  та 
надсилаються заявнику на адресу його 
електронної пошти. 

Державний 
реєстратор 

В   Протягом 24 годин 
після надходження 
документів, поданих для 
державної реєстрації та 
проведення інших 
реєстраційних дій, крім 
вихідних та святкових 
днів 



 

 

 

6. Документи, що потребують усунення 
підстав для зупинення розгляду 
документів, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) 
заявнику. 

Державний 
реєстратор 

В Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження заяви про 
їх повернення. 

7. У разі подання документів, необхідних 
для усунення підстав для зупинення 
розгляду документів, протягом 
встановленого строку (15 календарних 
днів з дати подання документів ) розгляд 
документів поновлюється. 

Державний 
реєстратор 

В  Протягом 24 годин 
після надходження 
документів, поданих для 
державної реєстрації та 
проведення інших 
реєстраційних дій, крім 
вихідних та святкових 
днів 

8. Перевірка  документів, які подані для 
проведення державної реєстрації на 
відсутність підстав для відмови у 
проведенні державної реєстрації – у разі 
відсутності підстав для зупинення 
розгляду документів. 

Державний 
реєстратор 

В Протягом 24 годин після 
надходження 
документів, поданих для 
державної реєстрації та 
проведення інших 
реєстраційних дій, крім 
вихідних та святкових 
днів 

9. 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 
державної реєстрації про відмову у 
державній реєстрації розміщуються на 
порталі електронних сервісів у день 
відмови у державній реєстрації. 

Державний 
реєстратор 

В   Протягом 24 годин 
після надходження 
документів, поданих для 
державної реєстрації та 
проведення інших 
реєстраційних дій, крім 
вихідних та святкових 
днів 

10. У разі відмови у державній реєстрації 
документи, подані для державної 
реєстрації (крім документа про сплату 
адміністративного збору), повертаються 
(видаються, надсилаються поштовим 
відправленням заявнику. 

Державний 
реєстратор 

В Не пізніше наступного 
робочого дня з дня 
надходження від 
заявника заяви про їх 
повернення. 

11. Прийняття рішення про проведення 
реєстраційної дії (у тому числі з 
урахуванням принципу мовчазної згоди) 
за відсутності підстав для зупинення 
розгляду документів та відмови в 
державній реєстрації шляхом внесення 
запису до Єдиного державного реєстру. 

Державний 
реєстратор  

В Протягом 24 годин після 
надходження 
документів, поданих для 
державної реєстрації та 
проведення інших 
реєстраційних дій, крім 
вихідних та святкових 
днів 

Загальна кількість днів надання послуги – 24 години 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 24 години 

* Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до 
Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 



 

 

 

 


