
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 02 листопада  2018 р.                   м. Бережани                                       № 233-р 
 

Про внесення змін до інформаційних карток з 

надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, 

громадських формувань, що не мають 

статусу юридичної особи, та фізичних осіб – 

підприємців 
  

Відповідно  до наказу Міністерства юстиції України від 01.10.2018 року    

№3104/5/5 «Про внесення змін до типових інформаційних карток 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних 

осіб – підприємців», листа Головного територіального управління юстиції у 

Тернопільській області від 08.10.2018 року № 23-4, керуючись ст. 12 ст., 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні: 

 

1. Затвердити зміни до Інформаційних карток адміністративних послуг у 

сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, затверджених 

розпорядженням міського голови від 11 січня 2018 року № 8, виклавши їх у 

новій редакції, що додаються: 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з видачі виписки з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля; 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з видачі витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань; 

- інформаційну  картку 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; 

- інформаційну  картку 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); 

- інформаційну  картку 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); 

- інформаційну  картку 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; 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

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

юридичної особи (крім громадського формування); 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі 

власного установчого документа (крім громадського формування); 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім 

громадського формування); 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування); 

- інформаційну  картку 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; 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її 

рішенням; 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського 

формування); 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування); 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім 

громадського формування); 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування); 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування); 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

створення юридичної особи (крім громадського формування); 



- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

фізичної особи підприємцем; 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з видачі документів, що 

містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця; 

- інформаційну  картку адміністративної послуги з державної реєстрації 

припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського 

формування). 

2. Відділу  «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

міської ради розмістити дане розпорядження у місці здійснення прийому 

звернень та інформаційних стендах міської ради. 

3.  Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Тиманського О.С. 

 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                               

 Суховінська Н.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


