
Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 
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 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для видачі 

документів, що містяться в 

реєстраційній справі 

відповідної юридичної особи, 

громадського формування, що 

не має статусу юридичної 

особи, фізичної особи – 

підприємця 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

видачі документів 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Видача документів, що 

містяться в реєстраційній справі 

відповідної юридичної особи, 

громадського формування, що 

не має статусу юридичної 

особи, фізичної особи – 

підприємця 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації  

створення юридичної особи (крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації створення 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрація створення 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  
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 № 320 від 25.07.2016 

 
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) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

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) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрація 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) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  

 



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 
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) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

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) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрація 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) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на 

діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на 

підставі власного установчого 

документа (крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на 

підставі власного установчого 

документа (крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на 

діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на 

підставі власного установчого 

документа (крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на 

підставі власного установчого 

документа (крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації  

рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації рішення 

про виділ юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації рішення 

про виділ юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації рішення  

про припинення юридичної особи (крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації рішення 

про припинення юридичної 

особи (крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації рішення 

про припинення юридичної 

особи (крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації рішення 

про відміну рішення про 

припинення юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації рішення 

про відміну рішення про 

припинення юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації  

зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації,  

ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації зміни 

складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації,  

ліквідаційної комісії) 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації зміни 

складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації,  

ліквідаційної комісії) 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 

(крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації 

припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації 

припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  



 
Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації 

припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації 

припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи 

(крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації створення 

відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації створення 

відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  

 



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 

 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації внесення 

змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації внесення 

змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи 

(крім громадського формування) 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації 

припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації 

припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  



Розпорядження міського  голови  

 № 320 від 25.07.2016 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації фізичної 

особи підприємцем 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації фізичної 

особи підприємцем 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 
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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 

 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

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 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна 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 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та 

оприлюднення на порталі 

електронних сервісів,  

результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 
Відділ державної 

реєстрації 
Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 
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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 

 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації змін до 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб,  фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації змін до 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб,  фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  
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адміністративної послуги з державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи 

– підприємця за її рішенням 

 

Відділ державної реєстрації Бережанської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для проведення 

державної реєстрації 

припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи – 

підприємця за її рішенням 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

державній реєстрації. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів 

із зазначенням строку та 

виключного переліку підстав 

для його зупинення та рішення 

про зупинення розгляду 

документів або повідомлення 

про відмову. 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день відмови у державній 

реєстрації. 

Державна реєстрації 

припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи – 

підприємця за її рішенням 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Формування та оприлюднення 

на порталі електронних 

сервісів,  результату надання  

адміністративної послуги 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  
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адміністративної послуги з видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

 

Відділ державної реєстрації Бережансько міської  ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)  

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за етап  

(дію, рішення) 

Строки виконання етапів  

(дії, рішення) 

Прийом за описом документів, 

які подані для видачі витягу з 

Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань 

Державний 

реєстратор відділу 

державної 

реєстрації 

Відділ державної 

реєстрації  

В день надходження 

документів.  

  

Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів 

або підстав для відмови у 

видачі витягу 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

Видача витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань 

Державний 

реєстратор 

Відділ державної 

реєстрації 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути 

оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.  

 


