
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У м. КИЄВІ  

ДНІПРОВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У м. КИЄВІ 

 

НАКАЗ 

 

______________                                                                                  № ________ 

 

 

 

Про затвердження Технологічних 

та Інформаційних карток  

адміністративних послуг, які 

надаються у сфері легалізації 

громадських формувань та  

державної реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог до підготовки 

технологічної картки адміністративної послуги» від 30.01.2013 №44, Наказу 

Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві « Про затвердження  

графіку прийому громадян з питань реєстрації (легалізації) громадських 

об’єднань та громадських формувань в Дніпровському районному управлінні 

юстиції у м. Києві» № 286/01 від 02.10.2014 року, пункту 4.16 Положення про 

районні, районні у містах, міські(міст обласного значення), міськрайонні, 

міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 23.06.2011 N 1707/5 та зареєстрованого Міністерством юстиції 

України 23 червня 2011 року за N 760/19498   

 

Н А К А З У Ю: 

1.Затвердити Технологічні та Інформаційні картки адміністративних послух у 

сфері легалізації громадських формувань: 

1. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги з видачі свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання; 



2. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо припинення діяльності громадського об'єднання шляхом 

саморозпуску; 

3. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки  адміністративної 

послуги щодо реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського 

об'єднання такого самого статусу; 

4. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги з видачі дублікату свідоцтва та/або статуту громадського об'єднання; 

5. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо внесення змін до відомостей про склад керівних органів 

громадського об'єднання; 

6. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання; 

7. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо внесення змін до відомостей про місцезнаходження 

громадського об'єднання; 

8. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо внесення відомостей про утворення шляхом повідомлення 

громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань; 

9. Затвердити  Інформаційну картку адміністративної послуги щодо закриття 

відокремленого підрозділу громадського об'єднання; 

10. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги з видачі свідоцтва про реєстрацію структурного утворення 

політичної партії; 

11. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги з видачі дублікату свідоцтва про реєстрацію структурного утворення 

політичної партії; 

12. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо зміни керівних органів структурного утворення політичної 

партії; 

13. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо зміни найменування структурного утворення політичної партії; 



14. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо зміни юридичної адреси структурного утворення політичної 

партії; 

15. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги з видачі свідоцтва про реєстрацію громадської спілки; 

16. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо внесення змін до відомостей про склад керівних органів 

громадської спілки; 

17. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги з видачі дублікату свідоцтва та/або статуту громадської спілки; 

18. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо повідомлення про зміни до статуту громадської спілки; 

19. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо внесення змін до відомостей про місцезнаходження 

громадської спілки; 

20. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги з видачі свідоцтва про легалізацію профспілок; 

21. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги з видачі дублікату свідоцтва про легалізацію профспілок; 

22. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо зміни керівних органів профспілки; 

23. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо внесення змін до статуту профспілки; 

24. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо зміни найменування профспілки; 

25. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо зміни юридичної адреси профспілки; 

26. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо видачі довідки про належність до всеукраїнської профспілки 

чи профспілки іншого статусу; 

27. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо зміни керівних органів первинної профспілкової організації; 



28. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо зміни юридичної адреси первинної профспілкової організації; 

29. Затвердити Технологічну та Інформаційну картки адміністративної 

послуги щодо зміни назви первинної профспілкової організації. 

2.Визнати таким, що втратив чинність наказ Дніпровського районного 

управління юстиції у м. Києві від 15.05.2013 року № 76/30 «Про 

затвердження Технологічних та Інформаційних карток адміністративних 

послуг, які надаються у сфері легалізації громадських формувань та 

державної реєстрації друкованих засобів масової інформації». 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник управління                                                    Г.М. Суховерська 


