
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від __________________ Київ № __________________

Про затвердження типових 
інформаційних карток 
адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації статутів 
територіальних громад, 
юридичних осіб, громадських 
формувань, що не мають статусу 
юридичної особи, та фізичних 
осіб – підприємців 

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України 
«Про адміністративні послуги»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації статуту територіальної громади;
типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації змін до статуту територіальної громади;
типова інформаційна картка адміністративної послуги зі скасування 

державної реєстрації статуту територіальної громади;
типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дубліката 

свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади;
типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 

реєстрації створення юридичної особи (крім громадського формування та 
релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації включення відомостей про юридичну особу (крім громадського 
формування та релігійної організації), зареєстровану до 01 липня 2004 року, 
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відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського 
формування та релігійної організації), 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 та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на 
підставі власного установчого документа (крім громадського формування 
та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного 
статуту (крім громадського формування та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування 
та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про припинення юридичної особи (крім громадського 
формування та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи 
(крім громадського формування та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора юридичної особи 
(крім громадського формування та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 
(крім громадського формування та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації 
(крім громадського формування та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи 
(крім громадського формування та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи 
(крім громадського формування та релігійної організації);
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типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи 
(крім громадського формування та релігійної організації);

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації фізичної особи підприємцем;

типова інформаційна 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;

типова інформаційна 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;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – 
підприємця за її рішенням;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок 
творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які 
не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок 
творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін 
до установчих документів;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку 
творчої спілки;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки 
в результаті ліквідації;
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типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки 
в результаті реорганізації;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації створення професійної спілки, організації професійних спілок, 
об’єднання професійних спілок;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації включення відомостей про професійну спілку, об’єднання 
професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 
2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних 
спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань, у тому числі змін до установчих документів;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про припинення професійної спілки, організації 
професійних спілок, об’єднання професійних спілок;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора професійної спілки, 
організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення професійної спілки, організації професійних спілок, 
об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення професійної спілки, організації професійних спілок, 
об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації створення організації роботодавців, об’єднання організацій 
роботодавців;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації адміністративної послуги з державної реєстрації включення 
відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, 
зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання 
організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
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юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 
у тому числі змін до установчих документів;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання 
організацій роботодавців;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора організації роботодавців, 
об’єднання організацій роботодавців;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій 
роботодавців в результаті ліквідації;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій 
роботодавців в результаті реорганізації;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації створення громадського об’єднання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване 
до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань;

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;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про виділ громадського об’єднання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про припинення громадського об’єднання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про відміну рішення про припинення громадського 
об’єднання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора громадського об’єднання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації;
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типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
громадського об’єднання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації створення структурного утворення політичної партії;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації включення відомостей про структурне утворення політичної партії, 
зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про припинення структурного утворення політичної партії;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора структурного утворення 
політичної партії;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення структурного утворення політичної партії в результаті 
його ліквідації;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення структурного утворення політичної партії в результаті 
його реорганізації;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу 
юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної 
особи;
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типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має статусу 
юридичної особи;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що 
не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має 
статусу юридичної особи;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації постійно діючого третейського суду;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації припинення постійно діючого третейського суду;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі виписки 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з видачі документів, 
що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського 
формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з виправлення 
помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з підтвердження 
відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; 

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки; 
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типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, 
організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок; 

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про відміну рішення про припинення організації 
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; 

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про відміну рішення про припинення структурного 
утворення політичної партії;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про виділ творчої спілки, територіального осередку творчої 
спілки;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про виділ професійної спілки, організації професійних 
спілок, об’єднання професійних спілок;

типова інформаційна картка адміністративної послуги з державної 
реєстрації рішення про виділ організації роботодавців, об’єднання організацій 
роботодавців.

2. Визнати такими, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції 
України від 09 квітня 2021 року № 1318/5 «Про затвердження типових 
інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 
статутів територіальних громад, юридичних осіб, громадських формувань, 
що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців».

3. Департаменту державної реєстрації (Хардіков В.) забезпечити 
розміщення типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації статутів територіальних громад, юридичних осіб, 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних 
осіб – підприємців на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра юстиції України Горовця Є.

Міністр                                                                                 Денис МАЛЮСЬКА

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-12


.  

СЕД АСКОД
Міністерство юстиції України
№ 112536/19.2.1/32-22 від 28.11.2022
Підписувач Хардіков В'ячеслав В'ячеславович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000B8E430009F108E00 
Дійсний з 11.01.2021 0:00:00 по 11.01.2023 0:00:00

..

Щодо інформування

Міністерство юстиції України доводить до відома про прийняття 
Мін’юстом наказу від 25.11.2022 № 5277/5 «Про затвердження типових 
інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 
статутів територіальних громад, юридичних осіб, громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців». 

Просимо розмістити вказану інформацію на офіційних сайтах 
міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України та довести її до 
відома суб’єктів надання адміністративних послуг. 

Додаток: на 292 арк. в 1 прим.

Директор Департаменту 
державної реєстрації                                                          В’ячеслав ХАРДІКОВ
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