
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
міжрегіонального 
Міністерства
(м. Харків) 

Східного 
управління 

юстиції

23 грудня 2021 р.№ 1663/АГ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної мослуги з державної реєстрації змія до статуту територіальної громади 

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (через відділ державної 
реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Донецькій 

області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Харків))

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг)

інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та центру надання адміністративних послуг
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Місцезнаходження
Інформація щодо режиму 
роботи
Тел ефо н /фа кс (до в і д кп), 
адреса електронної пошти 
та всб-сайт

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції 
(м. Харків) (через відділ державної реєстрації друкованих 
засобів масової інформації та громадських формувань у 
Донецькій області Управління державної реєстрації 
Східного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м, Харків))
вул. Ярослава Мудрого, буд. 48а, м. Краматорськ, Донецька 
обл., 84301 (адреса для поштового відправлення)
бул. Машинобудівників, буд. 32, каб. 406, м. Краматорськ, 
Донецька обл., 84313 (адреса для особистого відвідування) 
понеділок - четвер 08.00 - 17.00, п'ятниця 08.00 - 15.45, 
перерва 12.00- 12.45 
телефон: 062641 7446
електронна пошта: reg_druk@dn.minjust.gov.ua 
веб-сайт: https://kharkivobljust.gov.ua/

Центри надання адміністративних послуг*

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони України Закон України «Про місцеве самоврядування»

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 
№ 1150 «Про затвердження Положення про державну 
реєстрацію статутів територіальних громад»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 
№ 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»

Умови отримання адміністративної послуги

6 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Звернення уповноваженого представника (далі - заявник)

mailto:reg_druk@dn.minjust.gov.ua
https://kharkivobljust.gov.ua/
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7 Вичерпний перелік 
до к ум СИТІВ, НС О б X І Д И11X 
для отримання 
адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію змін до статуту 
терито ріал ьної гро мади;

статуг територіальної громади у двох примірниках та на 
cj і ектроні і их носія х;

копія рішення представницького органу місцевого 
самоврядування про затвердження змін до статуту
територіальної громади, оформлена відповідно до 
зако нодавства;

витяг з протоколу пленарного засідання
представницького
органу місцевого самоврядування щодо затвердження змін 
до статуту територіальної громади.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє 
свій паспорт громадянина України, або тимчасове 
посвідчення громадянина України, або паспортний 
документ іноземця, або посвідчення особи без 
громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове 
проживання

8 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адмін істрати вної послуга і

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються з 
використанням Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг, а щодо послуг, надання яких 
зазначений вебпортал не забезпечує, - через портал 
електронних сервісів**

9 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

10 Строк надання 
адміністративної послуги

Державна реєстрація змін до статуту територіальної 
громади проводиться за відсутності підстав для відмови у 
державній реєстрації не пізніше ЗО календарних днів з дати 
подання документів

11 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Невідповідність статуту вимогам Конституції та законів 
У країн и

12 Результат надання 
адміністративної послуги

Рішення про проведення державної реєстрації змін до 
статуту територіальної громади;

свідоцтво про державну реєстрацію статуту
територіальної громади встановленого зразка;

один примірник статуту територіальної громади;
внесення відомостей про державну реєстрацію змін до 

статуту територіальної громади до реєстру статутів 
територіальних
громад, який ведеться органом, що здійснює
реєстрацію статутів, за встановленою формою та


