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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) 

релігійноїгромади та реєстрації статуту (положення) релігійної громади 

у новій редакції  

 

Закарпатськаобласнадержавнаадміністрація 

__________________________________________________________________(

найменування суб’єктанаданняадміністративноїпослуги) 
  

Інформація про суб’єктанаданняадміністративноїпослуги 

1. Місцезнаходженнясуб’єктанаданняа

дміністративноїпослуги 

88008 Закарпатська область, м. Ужгород, пл. 

Народна, 4, каб.350 

2. Інформаціящодо режиму 

роботисуб’єктанаданняадміністрати

вноїпослуги 

Зпонеділка 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’єктанаданняадміністративн

оїпослуги 

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 Статті 6 і  25 Закону України „Про 

місцевідержавніадміністрації”; 

Стаття 14  Закону України „Про свободу совісті 

та релігійніорганізації” 

Стаття 15 Закону України „Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань” 

5. АктиКабінетуМіністрівУкраїни – 

6. Актицентральнихорганіввиконавчої

влади 

– 

Умовиотриманняадміністративноїпослуги 

8. Підстава для 

одержанняадміністративноїпослуги 

Заява засновників релігійної громади – у разі 

реєстрації статуту (положення) новоутвореної  

релігійної громади 

Заява керівника або уповноважених 

представників релігійної громади – у разі 

реєстрації статуту (положення) релігійної 

громади у новій редакції 

9. Вичерпнийперелікдокументів, 

необхідних для 

1. Для реєстрації статуту (положення) 

новоутвореної релігійноїгромадигромадяни в 

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

а такожвимоги до них 

кількості не менше десяти осіб, якіутворилиїї і 

досягли 18-річного віку, подаютьзаяву та статут 

(положення) 

До статуту (положення) релігійноїгромади на 

підтвердженнявідомостей, викладених у ньому, 

додатковоподаютьсяналежним чином 

засвідченікопії:  

1) рішення (витягу) про 

утвореннярелігійноїгромади, їїнайменування, 

затвердження статуту, обраннякерівних 

(виконавчих) органів - протокол 

загальнихзборіввіруючихгромадянабоустановчо

горелігійногоз’їзду, конференціїтощо (далі - 

протокол загальнихзборів). 

Зазначенерішенняприймається у порядку, 

передбаченому статутом (положенням) 

релігійноїгромади, та оформлюєтьсязгідно з 

внутрішніминастановамицієїрелігійноїгромади; 

2) документа про право 

власностічикористуванняприміщеннямабопись

мовоїзгодивласникаприміщення на 

наданняадреси за 

місцезнаходженнямрелігійноїорганізації, 

зазначеним у статуті (положенні) 

релігійноїгромади. 

Для реєстрації статуту (положення) 

релігійноїгромади у новійредакції до органу 

реєстрації статуту подаються: 

1) заява за 

підписомкерівникаабоуповноваженогопредстав

никарелігійноїгромади; 

 2) статут (положення) релігійноїгромади у 

новійредакції. 

До статуту (положення) релігійноїгромади у 

новійредакціїдодатковоподаються: 

1) належним чином засвідченакопія протоколу 

(абовитяг з протоколу) 

загальнихзборіврелігійноїгромади про 
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внесеннязмін і доповнень до статуту 

(положення) релігійноїгромади, 

ухваленихвідповідно до порядку, визначеного у 

чинному на момент внесеннязмінстатуті 

(положенні) релігійноїгромади, іззазначенням 

списку учасниківцихзагальнихзборів; 

2) оригіналчиналежним чином 

засвідченакопіячинної на дату 

поданнядокументівредакції статуту 

(положення) релігійноїгромади, до якогомають 

бути внесенізміни і доповнення, з відміткою 

про державнуреєстрацію (з усімазмінами, що до 

нього вносились), та оригіналсвідоцтва, 

виданого органом реєстрації 

(якщотакевидавалося). 

У 

разізмінимісцезнаходженнярелігійноїгромадима

є бути подано належним чином 

засвідченукопію документа про право 

власностічикористуванняприміщеннямабопись

мовоїзгодивласникаприміщення на 

наданняадреси за 

місцезнаходженнямрелігійноїгромади, 

зазначеним у статуті (положенні). 

1

0. 

Порядок та 

спосібподаннядокументів, 

необхідних для 

отриманняадміністративноїпослуги 

Пакет документіву паперовій формі 

подаєтьсяуповноваженою особою (особами) чи 

надсилається поштою   

 

1

1. 

Платність (безоплатність) 

наданняадміністративноїпослуги 

Безоплатність  

1

2. 

Строк 

наданняадміністративноїпослуги 

Строк надання адміністративної послуги – 30 

календарних днів. Примітка: за 

умовинеобхідностіотриманнявисновкумісцевоїд

ержавноїадміністрації – строк до трьохмісяців 

(частина 4 статті 14 Закону України „Про 

свободу совісті та релігійніорганізації”) 

1

3. 

Перелікпідстав для відмови у 

наданніадміністративноїпослуги 

Поданнянеповногоперелікудокументів, 

зазначеногоупункті 9 Інформаційноїкартки 

Невідповідність документів вимогам, 

установленим статтею 15 Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
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осіб – підприємців та громадських формувань” 

1

4. 

Результат 

наданняадміністративноїпослуги 

 Реєстрація статуту (положення) релігійної 

громади 

Повідомлення про відмову у реєстраціїстатуту 

(положення) релігійної 

громадиіззазначеннямвиключногоперелікупідстав 

для відмови 

1

5. 
Способиотриманнявідповіді 

(результату) 

Видача на руки 

 


