
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги з офіційного погодження зайняття  

проповідуванням релігійних віровчень, виконанням  релігійних обрядів 

чи іншою канонічною діяльністю священнослужителями, релігійними 

проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних  

організацій,  які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в 

Україні лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони 

прибули 

 

Закарпатськаобласнадержавнаадміністрація 

__________________________________________________________________ 

(найменуваннясуб’єктанаданняадміністративноїпослуги) 

  

Інформація про суб’єктанаданняадміністративноїпослуги 

1. Місцезнаходженнясуб’єктанаданняадміністративноїпо

слуги 

88008 Закарпатська область, м. Ужгород, пл. 

Народна, 4, каб. 350 

2. Інформаціящодо режиму 

роботисуб’єктанаданняадміністративноїпослуги 

З понеділка до п’ятниці – з 8.00 до 17.00 год., 

з перервою на обід з 12.00 до 13.00 год.  

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронноїпошти та 

веб-сайтсуб’єктанаданняадміністративноїпослуги 

Тел. (0312) 69-60-98; 69-60-76. 

Електронна пошта: admin@carpathia.gov.ua 

офіційний веб-сайт: www.carpathia.gov.ua 

Нормативніакти, якимирегламентуєтьсянаданняадміністративноїпослуги 

4. ЗакониУкраїни Стаття24  Закону України„Про свободу 

совісті та релігійніорганізації”, 

частинашостастатті 4, частиа шоста статті 5 

Закону України „Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства” 

5. АктиКабінетуМіністрівУкраїни – 

6. Актицентральнихорганіввиконавчоївлади – 

Умовиотриманняадміністративноїпослуги 

7. Підстава для одержанняадміністративноїпослуги Клопотаннярелігійнихгромад про отримання 

офіційного погодження 

зайняттяпроповідуваннямрелігійнихвіровчен

ь, виконанням релігійних обрядів чи 

іншоюканонічноюдіяльністю 

священнослужителями, 

релігійнимипроповідниками, наставниками, 

іншимипредставникамизарубіжнихорганізаці

й,  які є іноземнимигромадянами і 

тимчасовоперебувають в Українілише в тих 

релігійних організаціях, за запрошенням яких 

вони прибулиі 

статутиякихзареєстрованіоблдержадміністра

цією у встановленому законодавством 

порядку 

8. Вичерпнийперелікдокументів, необхідних для 

отриманняадміністративноїпослуги, а такожвимоги до 

1. Перелік документів, що подаються: 

http://www.carpathia.gov.ua/


2 
 

них – клопотаннярелігійноїгромади 
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. 

Порядок та спосібподаннядокументів, необхідних для 

отриманняадміністративноїпослуги 

Клопотання у паперовій формі подається 

 керівникомрелігійноїгромади(уповноважено

ю особою) чи надсилаються поштою   
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. 

Платність (безоплатність) 

наданняадміністративноїпослуги 

Безоплатність  
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. 

Строк наданняадміністративноїпослуги Строк надання адміністративної послуги – 30 

календарних днів 
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. 

Перелікпідстав для відмови у 

наданніадміністративноїпослуги 

Священнослужителі, релігійніпроповідники, 

наставники, 

іншіпредставникизарубіжнихорганізацій,  які 

є іноземнимигромадянами мають намір 

займатися 

проповідуваннямрелігійнихвіровчень, 

виконанням релігійних обрядів чи 

іншоюканонічноюдіяльністю: 

у релігійних громадах, які їх не запрошували 

у встановленому законодавством порядку 

 у релігійних організаціях, статути яких не 

реєструвалися в облдержадміністрації у 

встановленому законодавством порядку 
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. 

Результат наданняадміністративноїпослуги Отримання офіційного погодження 

зайняттяпроповідуваннямрелігійнихвіровчен

ь, виконанням релігійних обрядів чи 

іншоюканонічноюдіяльністю 

священнослужителями, 

релігійнимипроповідниками, наставниками, 

іншимипредставникамизарубіжнихорганізаці

й,  які є іноземнимигромадянами і 

тимчасовоперебувають в Українілише в тих 

релігійних організаціях, за запрошенням яких 

вони прибулиі статутиякихзареєстровані в 

облдержадміністрації 
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. 

Способиотриманнявідповіді (результату) Видача на руки 

 


