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Наказ 
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23 грудня 2021 р.№ 1663/АГ

А- ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги зі скасування державної реєстрації 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

1
2

3

М ісцезнаходжен н я 
інформація щодо режиму 
роботи
Т ел ефо н/факс (до в і дки), 
адреса електронної пошти 
та веб-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., 843 13 (адреса для особистого відвідування) 
понеділок - четвер 08.00 - 17.00, п’ятниця 08.00 - 15.45, 
перерва 12,00- 1 2.45 
телефон: 0626417446
електронна пошта: reg_druk@dn.minjust.gov.ua 
веб-сайт: https://kharkivobljust.gov.ua/

Центри надання адміністративних послуг*

Нормативні акти, якими регламентується падання адміністративної послуги

4 Закони України Закон України «Про місцеве самоврядування»

5 Акти Кабінету Міністрів 
У країн и

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 
документів, необхідних 
для отримання 
адмін істрати вної послуга і

Заява про скасування державної реєстрації статуту 
і' с р и т о р і а л ь н о ї г р о м а д и;

рішення представницького органу місцевого
самоврядування про скасування державної реєстрації 
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 
11 ос в і дч еи н я гро м адя н и н а У країн и, або паспорти и й 
документ іноземця, або посвідчення особи без 
громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове 
проживання

8 Спосіб подання 
документів, н е 0 б х ід них 
для отримання 
ад м і н і страти в н ої послуги

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 П л ат 11 ість (без о п л ат н і сть) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

-іо Сірок надання 
адміністративної послуги

Скасування державної реєстрації проводиться не пізніше 
ЗО календарних днів з дати подання документів

1 1 Результат надання 
адміністрати вної послуги

Рішення про скасування державної реєстрації статуту 
тер ито ріал ь н ої гро м ад и;

виключення відомостей про статут територіальної 
громади з реєстру статутів територіальних громад

12 Способи отримання 
в і дно в ід і (резуі і ьгату)

Видача документів здійснюється через центр
надання адміністративних послуг або територіальний орган 
Міністерства юстиції України

* Інформація про центри надання алміністра!пвнгіх послуг, що забезпечують прийняття та видачу документів під час державної реєстрації статутів 
територіальних громад сіл, селиш, місі, затверджена наказом Східної о міжреї іональної о управління Міністерства юстиції (м. Харків);

**Після впровадження програмною забезпечення Слиною державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 
створеною відповідно до Закону України «І Іро державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»


