
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Воскресенської селищної ради

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

 надання адміністративної послуги
05-01 -   Д  ержавної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу,   

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Етапи опрацювання заяви про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Дія (В, 
У, П, З)*

Строки виконання
етапів (днів)

1. Прийом за описом документів, які
подані для державної реєстрації змін
до відомостей про юридичну особу,
які містяться  в  Єдиному
державному реєстрі  юридичних
осіб,  фізичних  осіб–підприємців  та
громадських формувань

Державний
реєстратор 

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

В В день
надходження
документів.

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

Державний
реєстратор 

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

В Протягом 24 годин,
крім вихідних та

святкових днів, після
надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації змін

3.  Перевірка  документів,  які  подані
державному  реєстратору,  на
відсутність підстав для зупинення їх
розгляду  та  відмови  у  державній
реєстрації змін

Державний
реєстратор 

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

В Протягом 24 годин,
крім вихідних та

святкових днів, після
надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації змін

4.  Оприлюднення  на  порталі
електронних  сервісів
(https://usr.minjust.gov.ua).
(надсилання  на  електронну  пошту
заявнику)  повідомлення  про
зупинення  розгляду  документів,  із
зазначенням  підстав  зупинення
розгляду документів

Державний
реєстратор 

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

В В день зупинення
розгля у документів

5.  Повернення  (видача,  надсилання
поштовим  відправленням  з  описом
вкладення) заявнику документів, що
потребують  усунення  підстав  для
зупинення розгляду документів

Державний
реєстратор 

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

В Не пізніше наступного
робочого дня з дати

надходження від
заявника заяви про їх

повернення.



6.Повернення  (видача,  надсилання
поштовим  відправленням  з описом
вкладення)  заявнику  документів,
поданих для державної реєстрації  у
разі відмови у державній реєстрації
(крім  документа  про  сплату
адміністративного  збору) та
розміщення  (оприлюднення)
повідомлення  та  рішення  суб’єкта
державної  реєстрації  про відмову у
державній  реєстрації  на  порталі
електронних  сервісів
(https://usr.minjust.gov.ua

Державний
реєстратор 

В Не пізніше наступного
робочого дня з дня
надходження від

заявника заяви про
повернення документів,
поданих для державної

реєстрації
Повідомлення

розміщується на
порталі електронних

сервісів у день відмови
у державній реєстрації

7. Внесення до Єдиного державного
реєстру  юридичних  осіб,фізичних
осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань  запису  про  зміну  до
відомостей про юридичну особу, які
містяться  в  Єдиному  державному
реєстру  юридичних  осіб,  фізичних
осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань  –  у  разі  відсутності
підстав  для  зупинення  розгляду
документів.

Державний
реєстратор
юридичних

осіб, фізичних
осіб–

підприємців

В Протягом 24 годин,
крім вихідних та

святкових днів, після
надходження

документів, поданих
для державної

реєстрації змін.

8.  Оприлюднення  на  порталі
електронних  сервісів
(https://usr.minjust.gov.ua)
результатів  надання
адміністративних  послуг  у  сфері
державної реєстрації.

Заявник за кодом, розміщеним на
описі  наданих  документів,
виконує  пошук  відомостей  на
сайті  Міністерства  юстиції
України (https://usr.minjust.gov.ua).

   В  результаті  пошуку  можна  
отримати:

-  виписку  в  електронному
вигляді (у випадках передбачених
законодавством)

Державний
реєстратор
юридичних

осіб та
фізичних осіб
– підприємців

В Протягом 24 годин,
крім вихідних та

святкових днів після
надходження

документів у сфері
державної реєстрації



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги
05-02 -  Державної реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Етапи опрацювання заяви про
надання адміністративної послуги

Відповідальн
а особа

Структурні підрозділи
суб’єкта надання
адміністративної

послуги

Дія (В,
У, П,
З)*

Строки виконання
етапів (дії, рішення)

1. Заповнення  форми  заяви  про
державну реєстрацію - у разі подання
документів  особисто  заявником  (за
бажанням заявника).

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» Воскресенської
селищної ради

В день надходження
документів.

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

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» Воскресенської
селищної ради

В день надходження
документів.

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

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

4. Внесення копій документів в 
електронній формі до Єдиного 
державного реєстру.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

5. Перевірку  документів  на
наявність  підстав  для  зупинення
розгляду документів.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

6. Перевірку  документів  на
наявність  підстав  для  відмови  в
державній реєстрації.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших



реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

7. 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

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

8. Формування  та
оприлюднення  на  порталі
електронних  сервісів  результатів
надання  адміністративних  послуг  у
сфері державної реєстрації.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг» Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

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



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги
05-03 - Д  ержавної реєстрації фізичної особи підприємця  

Етапи опрацювання заяви про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Дія (В, У,
П, З)*

Строки виконання
етапів (дії, рішення)

1.Заповнення  форми  заяви  про
державну реєстрацію - у разі подання
документів  особисто  заявником  (за
бажанням заявника).

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

В день надходження
документів.

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

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

В день надходження
документів.

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

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

4.  Внесення  копій  документів  в
електронній  формі  до  Єдиного
державного реєстру.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

9. Перевірку  документів  на
наявність  підстав  для  зупинення
розгляду документів.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

10. Перевірку  документів  на
наявність  підстав  для  відмови  в
державній реєстрації.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та



селищної ради проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

11. 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

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

12. Формування та оприлюднення на
порталі  електронних  сервісів
виписки,  результатів  надання
адміністративних  послуг  у  сфері
державної реєстрації.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

Протягом 24 годин
після надходження

документів, поданих
для державної
реєстрації та

проведення інших
реєстраційних дій,
крім вихідних та
святкових днів.

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



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

   Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  
   виконавчого комітету   Воскресенської   селищної ради  

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

надання адміністративної послуги
05-04 - Д  ержавної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу –  

підприємця, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Етапи опрацювання заяви про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Дія (В, У, 
П, З)*

Строки
виконання

етапів (днів)
1. Прийом за описом документів, які
подаються  для  проведення
державної  реєстрації  змін  до
відомостей  про  фізичну  особу  –
підприємця.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг»
Воскресенської
селищної ради

В В день
надходження
документів.

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

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг»
Воскресенської
селищної ради

В В день
надходження
документів.

3.  Перевірка  документів,  які
подаються  державному
реєстратору,  на  відсутність
підстав  для  зупинення  розгляду
документів.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг»
Воскресенської
селищної ради

В Протягом 24
годин, крім
вихідних та
святкових
днів після

надходження
документів

4.  Оприлюднення  на  порталі
електронних сервісів 
((https://usr.minjust.gov.ua).
(надсилання на електронну пошту
заявнику)  повідомлення  про
зупинення розгляду документів, із
зазначенням  підстав  зупинення
розгляду документів

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг»
Воскресенської
селищної ради

В В день
зупинення

розгляду
документів

5. Повернення (видача, надсилання
поштовим відправленням з описом
вкладення)  заявнику  документів,
що  потребують  усунення  підстав
для  зупинення  розгляду
документів

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг»
Воскресенської
селищної ради

В Не пізніше
наступного

робочого дня з
дня надходження

від
заявника заяви

про їх
повернення

6.  Перевірка  документів,  які
подаються  державному
реєстратору, на відсутність підстав
для відмови у проведенні
державної реєстрації змін

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг»
Воскресенської
селищної ради

В Протягом 24
годин після

надходження
документів,
поданих для
державної

реєстрації, крім
вихідних та

святкових днів



7.Повернення (видача, надсилання
поштовим відправленням з описом
вкладення)  заявнику  документів,
поданих  для  державної  реєстрації
у  разі  відмови  у  державній
реєстрації  (крім  документа  про
сплату адміністративного збору) та
розміщення  (оприлюднення)
повідомлення та рішення суб’єкта
державної реєстрації про відмову у
державній  реєстрації  на  порталі
електронних  сервісів
(https://usr.minjust.gov.ua)

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг»
Воскресенської
селищної ради

В Не пізніше
наступного

робочого дня з
дня надходження

від заявника
заяви про

повернення
документів,
поданих для
державної
реєстрації

Повідомлення
розміщується на

порталі
електронних

сервісів у день
відмови у
державній
реєстрації

8. Внесення до Єдиного державного
реєстру  запису  про  проведення
державної  реєстрації  змін  до
відомостей  про  фізичну  особу  –
підприємця  на  підставі  відомостей
заяви

Державний
реєстратор

Відділ «Центр
надання

адміністративних
послуг»

Воскресенської
селищної ради

В Протягом 24
годин після

надходження
документів,
поданих для
державної

реєстрації, крім
вихідних та

святкових днів
9.  Оприлюднення  на  порталі
електронних  сервісів
(https://usr.minjust.gov.ua)
результатів  надання
адміністративних  послуг  у  сфері
державної реєстрації.

Державний
реєстратор

Відділ «Центр надання
адміністративних

послуг»
Воскресенської
селищної ради

В Протягом 24
годин, крім
вихідних та
святкових
днів після

надходження
документів у

сфері
державної
реєстрації


