
      

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Від 16.04.2020 р.                м. Бурштин                  № 195 

 

Про затвердження інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг з державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які 

надаються відділом державної реєстрації  

 

 

 Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної 

картки адміністративної послуги», Наказу Міністерства юстиції України від 19.03.2020 № 1040/5 

«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», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань»: 
 

 1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг з державної 

реєстрації юридичних осіб (крім громадських формувань), фізичних осіб-підприємців (додається), 

а саме: 

 - адміністративної послуги з державної реєстрації створення юридичної особи; 

 - адміністративної послуги з державної реєстрації 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; 

 - адміністративної послуги з державної реєстрації 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; 

 - адміністративної послуги з державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі власного установчого документа; 

- адміністративної послуги з державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність 

на підставі модельного статуту; 

- адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи; 

- адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення юридичної 

особи; 

- адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи; 

 - адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи; 

- адміністративної послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації; 

 - адміністративної послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації; 



- адміністративної послуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи; 

- адміністративної послуги з державної реєстрації внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи; 

- адміністративної послуги з державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи; 

- адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем; 

- адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про фізичну 

особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань; 

- адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

 - адміністративної послуги з державної реєстрації припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її рішенням; 

- адміністративної послуги з видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 

- адміністративної послуги з видачі документів, що містяться в реєстраційній справі 

відповідної юридичної особи, фізичної особи – підприємця; 

 - адміністративної послуги з виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 
 

 2. Здійснити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг 

з державної реєстрації юридичних осіб (крім громадських формувань), фізичних осіб-підприємців 

на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради та у місцях здійснення прийому звернень та 

надання адміністративних послуг. 
 

 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету міської ради С.Видай. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Роксолана Джура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

 

Начальник відділу  

державної реєстрації, 

державний реєстратор     _______________    Р.Іванюк               «____» ______________ 2020 

 

 

 

Погоджено: 

 

Керуюча справами  

виконавчого комітету  

міської ради                      _______________    С.Видай                «____» ______________ 2020 

 

 

Юридичний відділ           _______________     М.Михайлишин    «____» ______________ 2020 


