
ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про 

громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін 

до установчих документів  
 

Головне територіальне управління юстиції у Львівській області 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  
та/або центру надання адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження  79040 м.Львів, вул.Городоцька, 299 

2 Інформація щодо режиму 
роботи  

   Пн.-чт.: 9.00 – 18.00 год., пт.: 9.00 – 16.45 год. 
обідня перерва: 13.00 – 13.45 год. 

3 Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної пошти 
та веб-сайт  

(032) 255-25-40, 255-25-45 
097-471-85-20 – начальник відділу 
097-981-91-98 – заступник начальника відділу 
095-103-92-55 – телефон «гарячої лінії» 
Електронна пошта: reg_lvivjust@ukr.net 
                                  go@lv.minjust.gov.ua 
Веб-сайт: http://just.lviv.ua 
Facebook: www.facebook.com/lvivjust 

       www.facebook.com/justice.registration 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про громадські об'єднання» 
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»  
Закон України «Про адміністративні послуги» 

5 Акти Кабінету Міністрів 
України 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 
№523-р «Про деякі питання надання адміністративних послуг 
органів виконавчої влади » 

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3268/5 
«Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
18.11.2016 за №1500/29630. 

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 
№359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, що не мають статусу юридичної особи», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за 
№ 200/28330. 

Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 
№ 368/5 «Про затвердження Вимог до написання 
найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, 
громадського формування, що не має статусу юридичної 
особи, крім організації профспілки», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680. 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання Звернення уповноваженого представника юридичної особи 
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адміністративної послуги (далі – заявник) 

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги 

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань (форма 3). 

2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
рішення уповноваженого органу управління юридичної 
особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного 
реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих 
бенефіціарних власників (контролерів) юридичної 
особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична 
особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку 
з юридичною особою. 

3. Реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні 
уповноваженого органу управління юридичної особи. 

4. Документ, що підтверджує правомочність прийняття 
рішення відповідно до статуту громадського 
формування про внесення змін до Єдиного державного 
реєстру. 

5. Відомості про керівні органи громадського формування 
(ім’я, дата народження керівника, членів інших 
керівних органів, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (за наявності), посада, контактний 
номер телефону та інші засоби зв’язку) (у разі внесення 
змін до складу керівних органів).  

7) Документ про сплату адміністративного збору. 
8) Установчий документ юридичної особи в новій редакції 

(у разі внесення змін, що містяться в установчому документі). 
Рішення уповноваженого органу управління юридичної 

особи, що подається для державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, викладається у письмовій формі, 
прошивається, пронумеровується та підписується 
засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами 
або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття 
такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на 
такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, 
передбачених законом. 
         Справжність підписів на рішенні, що подається для 
державної реєстрації змін до відомостей про громадське 
об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується лише 
у разі наявності такої вимоги в установчих документах 
відповідного громадського об’єднання чи благодійної 
організації. 
         Внесення змін до установчого документа юридичної 
особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого 
третейського суду, статуту (положення) громадського 
формування, що не має статусу юридичної особи, 
оформляється шляхом викладення його в новій редакції. 

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 

У паперовій формі документи подаються заявником особисто 
або поштовим відправленням. 
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для отримання 
адміністративної послуги 

 

10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги 

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань (крім внесення змін до інформації про здійснення 
зв’язку з юридичною особою),  сплачується адміністративний 
збір у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати - 140 грн. 

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі 
мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, 
встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому 
подаються відповідні документи для проведення реєстраційної 
дії, та округлюється до найближчих 10 гривень. 
Рахунок: 
Банк: ГУДСКУ у Львівській області  
МФО: 825014 
Код платежу: 22010300 
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38007573 
Отримувач платежу: УДКСУ у Галицькому районі м.Львова 
Рахунок: 31111170700004. 

11 Строк надання 
адміністративної послуги 

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для 
зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації не пізніше 3 робочих днів з дати подання документів 
для державної реєстрації. 

Строк розгляду документів може бути продовжений 
суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше 
ніж на 15 робочих днів. 

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації. 

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх 
подання 

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації 

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному 
обсязі; 

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 
15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; 

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну 
реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для 
державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань; 

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань; 

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган 
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і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за 
серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно 
до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань»; 

несплата адміністративного збору або сплата не в повному 
обсязі; 

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання 

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації 

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії; 

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку; 

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України; 

документи суперечать статуту громадського формування; 
невідповідність найменування юридичної особи вимогам 

закону; 
щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про 

державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного 
реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) 
юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про 
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 

14 Результат надання 
адміністративної послуги 

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань; 

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в 
електронній формі – у разі внесення змін до відомостей, що 
відображаються у виписці; 

установчий документ юридичної особи в електронній формі, 
виготовлений шляхом сканування – у разі внесення змін до 
установчого документа; 

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови 

15 Способи отримання 
відповіді (результату) 

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань та установчий 
документ юридичної особи) оприлюднюються на порталі 
електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом 
доступу. 

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для 
державної реєстрації (крім документа про сплату 
адміністративного збору), повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше 
наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви 
про їх повернення 

 


