
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16 лютого 2017 року  Старокостянтинів   № 50/2017-р 

 

Про затвердження типових інформаційних 

та технологічних карток адміністративних 

послуг у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців 

 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги», Наказу 

Міністерства юстиції України від 20 грудня 2016 року №3874/5 «Про затвердження 

типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

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

фізичних осіб - підприємців», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

Затвердити такі типові інформаційні та технологічні картки адміністративних 

послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації створення юридичної особи (крім громадського формування); 

інформаційна та технологічна картка 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 (крім громадського 

формування); 

інформаційна та технологічна картка 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 (крім 

громадського формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі 

власного установчого документа (крім громадського формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної реєстрації 

переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім 

громадського формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім 

громадського формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної реєстрації 

зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) 

юридичної особи (крім громадського формування); 
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інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського 

формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського 

формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи 

(крім громадського формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування); 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації фізичної особи підприємцем; 

інформаційна та технологічна картка 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; 

інформаційна та технологічна картка 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; 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її 

рішенням; 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з видачі витягу з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань; 

інформаційна та технологічна картка адміністративної послуги з видачі 

документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, 

громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - 

підприємця. 

 

 

 

Міський голова                                     підпис                                          М. Мельничук 

 



 


