Додаток l 0
до накaву .Щепартаменту з питань
ресстрацii виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi рми (Киiвськоi
Micbkoi державноi адмiнiстрацii.1
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IНФОРМАЦIЙНАКАРТКА

адмiнiстративноi пос.пуги з дерясавноi ресстрацii внесепня змiн до вiдомостей про
вцокремлеrrий пiдроздiл юридичноi - релiгiйно[ органiзацii
!епартаментv

з

питань peccTp.auii в.икондвчого органу КиiвськоТ MicbKoi рали (КиiЪськоi
Micl'кoi державноI адмiнiстраuii)

вайменування суб'скта надання адмiнiстративноТ послуги та,/або чентрУ налання алм

iH

iстративних послуг)

lнформацiя про с5zб'скта наддння адмiнiстратнвноi послуги
(Центр)
надання адмiнiстративних послуг виконавчого органу КиiЪськоI MicbKoi
ffепартамент
Киiвськоi MicbKoT ,,te ,liaBHol адмlн
llll
l

Найменування
м iсцезнаходження

надання

послуги

та .Щепартамент (Щентр) наданЕя адмiнiстративних послуг
центрiв виконавчого органу Киiвськоi Micbкo'ii ради (КиiЪськоi MicbKoi
алм iнiстрати вноi державноТ адмi HicTpauii)
м. КиiЪ, вул. [нiпровська набережна, l9-б

(Цент) надання адмiнiстративних послуг
Голосiiвськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii

Управлiння

м. КиiЪ, проспекг ГолосiiЪський, 42

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних послуг
!арниrrькоi районноi

м. КиТв, вул. Олiйника.2l

в MicTi

Кисвi державноТ адмiнiстрацii

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних послуг

.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
м. КиТв, лроспект Маяковського, 29
м. КиТв, проспект Лiсовкй, З9-а

Управлiння (Щентр) надання

адм iнiстративних послуг
в
MicTi
Киевi
державноi адмiнiстрачii
.Щнiпровськоi районноi
м. КиТв, xapкiBcbKe цосе.l 8

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних послуг
Оболонськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii
lб

м. Кпiв, вул. Маршала Тимошенка,

Управлiння (Центр) наJIання адмiнiстративних послуг
Печерськоi районноi в MicTi Киевi лержавноi адмiнiстрацiI
м. Киiв, вул. М. Омеляновича - Павленка, l5

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних послуг
Подiльськоi районноi в MicTi Киевi державноi адлriнiстрацiI

м. Киiв, вул. Костянтинiвська-Хорива,

9/6

Управлiння (IJeHTp) надання адмiнiстративних послуг
Святошинськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

м. КиТв, лрослект Перемоги,97

2

Управлiяня (I{eHTp) надання адмiнiстративних послуг
солом'янськот районноii в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
м. КиТв, проспект Повiтрофлотський. 4l
м. Киiв, бульвар Чоколiвський,40

Управлiння (I{eHTp) надання адмiнiстративних послуг
Шевченкiвськоi районноi в MicTi Кисвi державно'ii адмiнiстрацii
м. КиТв, бульвар Т. Шевченка,2614
м. Киiв, вул.. Б.Хмельвицького.24

2
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щодо
роботи центрiв
Iнформацiя

режиму
надання
адмiнiстративноi послуги

Графiк прийому документiв
тижня
Часи прийому
!ень
:
понедlлок четвер
9:00-20:00
п ятниця
9:00- I6:45
9:()()- l8:()0
субота
недlля
вихlднии

Телефони/факси

(довiдки), .Щепартамент (Центр) надання адмiнiстративних послуг
адреси електронноi пошти та виконавчого органу Киiвськоji Micbкoii ради (Киiвськоi мiськоi
веб-саЙти центрiв надання державноi адмiнiстрачii)

адмiнiстративноi послуги

(044) 202-60-38, 202_60_з9
e-mail: nap@kievcity.gov.ua
http://ac.dozviI-kiev.ua

Управлiння (I]eHTp) надання адмiнiстративних посл}т
Голосiiвськоi районноi

в MicTi

Кисвi державноi адмiнiстрачii

(044) 281-66-66, 281_66_64
e-mail: dozvil_golos@ukr.net
http://kyivcnap. gоч. ча

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних
!арничькоi районноi

(м4) 564_90-26, 565-00-1 l

в

посл},г

Micтi Кисвi лержавноi адмiнiстрацii

e-maiI: zastypnik@kmda.gov.ua
http:// kyivcnap,gov.ua

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг

.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

(и4) 546_99-00, 548-29_0l
e-mail: cnap@desn.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

(м4) 518-м-76, 5l8-и-79, 5l8-M-62

e-mail: cnap@desn.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (Центр) надання адмlнrстративних послуг

.Щнiпровськоi районноi в MicTi Ки€вi
(м4) з66-86-02. з66-86-01
e-mail: dozvid

державноТ адмiнiстрацii

ukr,net

http:// kyivcnap,gov.ua

управлiння

(цент) над,lння

адмiнiстративних послуг

Оболонськоi районноI в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
(м4) 426-56-65, 426-85_55
e-mail: оЬоlопсепtrе @i,ча
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (I{eHTp) надання адмlнlстативних послуг
Печерськоi районноI в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

(044) 280-4l -97
e-mail: cnap@pechrda.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

з

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних

посл}.г

Подiльськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
(м4) 42542-,и, 482-55_41,

425-51-49
e-mail: dozvilpodil@ukr,net
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних послуг

святошинськоi районноi в Micтi
Ф44) 424_01-0lt, 424-15-98. 299-08-65
e-maiI: dozvil-center sv@ukr.net
http:// kvivcnap.gov.ua

Ки€вi державноi адмiнiстрацiт

Управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг
Солом'янськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

(и4) 207-09-б8

e-mail: спар@sоlоr.доч,ча
http:// kyivcnap.gov. ua

(и4) 207-3940

e-mail: cnap@solor.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних послуг
Шевченкiвськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ

(044) 278-7 l -60, 226-з l -9,|
e-mail: cnap@shev.sov.ua
http:// kyivcnap.gov. ua
(044) 235-32- 1 6, 288-22-62.2з4-92-7 2

e-mail: cnap@shev.gov.ua
http:// kyivcnap.gov.ua

Нормаr,ивнi акти, якими регJ-Iаменry€ться
1 Закони Украiни
5

надання адмiнiстратпвноi послуги

Закон Украiни (Про державну ре€страцiю юридичних осiб.
фiзичних осiб - пiдпри€мцiв та громадських формувань)

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

6 Акти центральних органiв
виконавчоi влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд l 8.1 l .20l б JYq 3268/5
кПро затверлження форм заяв у сферi державноi ресстрацii
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських
формувань>, заре€стрований у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
Nр l 500i296З0:
наказ MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд 09.02.20lб

l 8. l 1.20l б за

359/5 <Про
затвердження Порядку державноi реестрацii юридичних осiб.
пiдпри€мцiв та громадських формувань, що не
фiзичних осiб
мають статусу юридичноi особи), зареестрований у MiHicTepcTBi
юстицiii Украiни 09.02.2016 за Nл 200/28330;
наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 23.03.20lб Nэ 784/5 <Про
}..lЪ

-

затвердження Порядку функчiонування лортiшу електонних
cepBiciB юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань. що не мають статусу юридичнот особи),
зареестрований у MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 23.03.20lб за

Ns 42712855'7:'
наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраIни вiд 05.03.2012 Nэ 368/5 <Про
затвердження Вимог до написання найменування юридичноi особи,
'ti вiлокремленого пiдроздiлу, громадського
формування, що не мас
профспiлки),
органiзашii
kpiM
юридичноi
особи.
статусу
зареестрованиЙ у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 05.03.2012 за
ль з67l20680

1

Умови отриманпя адмiнiстративноi послуги
1

tJ

Пiдстава для отримання
адмiнiстративноi послуги

Звернення уповноваженого представника юридичноТ особи
релiгiйноi органiзацii (далi - заявник)

Вичерпний перелiк
докрлентiв, необхiдних д;rя
отримання адм iнiстративноi
послуги

Заява про державну ресстрацiю змiн до вiдомостей про
вiдокремлений пiдроздiл юридичноi особи. що мiстяться в

-

Сдиному державному peccTpi юридичних осiб. фiзичних
- пiдприсмцiв та громадських формувань.
Якщо документи подаються особисто. зzulвник пред'являе

осiб

документ. що вiдповiдно до закону посвiдчус особу.
У разi подання докlшентiв представником додатково пода€ться
примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, що
пiдтверджуе його повноваження (KpiM випадку. коли вiдомостi про
повноваження цього представника мiстяться
Сдиному
державному peecтpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiлприсмчiв
та громадських формувань)

в

9

Спосiб подання документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги

l0 Платнiсть (безоплатнiсть)

У

паперовiй формi локументи подаються зtulвником особисто
або поштовим вiдправленням.
2. В електроннiй формi документи подаються через портаJI
електронних cepBiciB
l.

Безоплатно

надання адмiнiстративноi
послуги

ll

Строк надання
адмiнiстративноi послуги

.Щержавна ресстрацiя проводиться за вiдсутностi пiдстав дrя
зупинення розгляду доку,ментiв та вiдмови у лержавнiй ресстрачiТ
протягом 24 годин пiсля надходження докуъlентiв, KpiM вихiдних та
святкових днiв.
строк,
Зупинення розгляду документiв здiйснюсться
встановлений для державноi ресстрацii.
Строк зупинення розгляду документiв. подilних для державноТ
ресстрацii, стalновить l5 каленларних днiв з дати iх зупинення

у

l2 Перелiк пiдстав для зупинення
розгJIяду докрrентiв, поданих
для державноi ресстрачii

Подання док}шентiв або вiдомостей. визначених Законом

Украiни <Про лержавну ресстрачiю юридичних осiб. фiзичних осiб
- пiдприсмцiв та громадських формувань>. не в повному обсязi;
невiдповiднiсть документiв вимогам. установленим статтею 15
Закону УкраiЪи кПро державну ресстрачiю юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань>;
невiдповiднiсть вiдомостей. зазначених у заявi про державну
реестрацiю, вiдомостям, зазначеним у документirх. поданих для
державноТ реестрацii, або вiдомостям, що мiстяться в €диному
державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв
та громадських формувань;
невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах. поданих
для державноi ресстрацii. вiдомостям. що мiстяться в единому
державному peccTpi юриличних осiб. фiзичних осiб - пiдприсмцiв
та громадських формувань;

невiдповiднiсть ресстрацiйного номера облiковоI картки

платника податкiВ або cepii та номера паспорта (для фiзичних осiб.
якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття
ресстрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв,
повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган мають
вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiсю та

i

5

номером паспорта) вiдомостям, наданим вiдповiдно до cTaTTi l3
Закону Украiни кПро державну реестрачiю юридичних осiбл
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань>;

подання документiв з

порушенням

законодавством строку дrя iх подання

lз перелiк

пiдстав для вiдмови у
державнiй реестрачii

l4 Результат надання
адмiнiстративноi послуги

встановленого

.Щокументи подано особою, яка не мае на це повноважень;

у

€диному

державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
пiдприсмцiв
та громадських формувань мiстяться вiдомостi
про судове рiшення щодо заборони проведення ресстрацiйноi дi'i;
не усунуто пiдстави для зупинення розгляду документiв
протягом встановленого строку;
документи суперечать вимогzlм Конституltii та законiв Украiни;
невiдповiднiсть найменувalння вимогам закону
осiб

Внесення вiдповiдного запису до д
€ иного державного ресстру
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських

формувань;

виписка з д
€ иного державного ресстру юридичних осiб,
фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань- у разi
внесення змiн до вiдомостей, що вiдображаються у виписцi;
повiдомлення про вiдмову у державЕiй ре€страцii iз зазначенням

виключного перелiку пiдстав для вiдмови та рiшення суб'скта
державноi реестрацiТ про вiдмову у державнiЙ ре€страцiI
l5 Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Результати надаIlня адмiнiстративноi послуги у сферi державноi
ресстрацii (у тому числi виписка з Сдиного державного ресстру
пiдприсмцiв та громадських
юридичних осiб, фiзичних осiб
формувань) в електроннiй формi оприлюднюються на порталi
електронних cepBiciB та доступнi для ii пошуку за кодом доступу.
За бажанням з,uIвника з €диного державного ресстру юридичних
пiдприсмцiв та громадських формувань
осiб. фiзичних осiб
надаеться виписка у паперовiй формi з проставленням пiдпису та
печатки державного ре€стратора у разi полання заJI ви про державну
ресстраuiю у паперовiй формi.
У разi вiдмови у лержавнiй peccTpauii документи. поданi для
державноi peecTpauii. повертаються (видаються. надсилаються
поштовим вiдправленням) заявнику не пiзнiше наступного
робочого дня з дня надходження вiд заявника заяви про ix
повернення

-

-

о
В.о директора

CBiT;laHa .tЕЛl

нкА

