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СЕКЦІЯ 6 

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 
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ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ 

ФОРМУВАНЬ» 

Ушко А. П. 

студент юридичного факультету коледжу 

Сумського аграрного університету 

Науковий керівник: Ярем О. А. 

викладач правових дисциплін юридичного факультету коледжу 

Сумського аграрного університету 

 

З 1 січня 2016 року набрала чинності нова редакція Закону України “Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань"(надалі - Закон про реєстрацію). Задекларовано, що внесені зміни 

спрямовані на реформування системи надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації і забезпечення її відкритості та прозорості, оперативності та 

своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, 

оптимізацію витрат державних коштів. 

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої 

символіки (у випадках передбачених законом), громадських формувань, що не мають 

статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, відтепер регулюються 

єдиним Законом про реєстрацію. 

Якщо раніше окремими законами встановлювалися особливості державної реєстрації 

громадських формувань, як-от політичних партій, громадських об'єднань, 

третейських судів тощо, то тепер у нас є єдиний комплексний нормативно-правовий 

акт, яким врегульовано державну реєстрацію, як юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, так і громадських формувань. Закон про реєстрацію дає виключний 

перелік громадських формувань, на яких поширюється його дія. Так, до громадських 

формувань віднесено політичні партії, структурні утворення політичних партій, 

громадські об'єднання, місцеві осередки громадського об'єднання із статусом 

юридичної особи, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілки, 

передбачені статутом профспілки та їх об'єднання, творчі спілки, місцеві осередки 

творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх 

об'єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, 

представництва, філії іноземних благодійних організацій 

Відтепер функції з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців передаються від органів юстиції до виконавчих органів місцевих рад та 

місцевих державних адміністрацій. Перехідний період встановлено до 30 квітня 2016 

року. Функції державної реєстрації зможуть здійснювати нотаріуси, а також 

акредитовані суб’єкти публічного права. Також слід звернути увагу, що Законом 

визначено, що державним реєстратором може бути громадянин України, який має 

вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції 

України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім 

нотаріусів), та нотаріус. Державному реєстратору відкритий Державний реєстр актів 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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цивільного стану громадян, відомості з якого останній має право використовувати у 

своїй діяльності. 

До основних нововведень Закону в першу чергу змінено перелік суб’єктів 

державної реєстрації. 

Так, відтепер державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців може здійснюватись: 

 виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською 

та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі 

державними адміністраціями 

 нотаріусами 

Під час проведення державної реєстрації і надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру нотаріус використовує печатку нотаріуса, визначену Законом 

України "Про нотаріат", та доступ до Єдиного державного реєстру на підставі 

договору, укладеного між державною нотаріальною конторою або приватним 

нотаріусом та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців. 

Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її 

проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, 

відповідному державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або 

місцем проживання фізичної особи - підприємця 

 акредитованими суб’єктами. Відповідно до Закону про реєстрацію 

акредитованим суб'єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових 

відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори та яка до 

початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації уклала: договір 

страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової 

суми у тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

календарного року; договір з іншим суб'єктом державної реєстрації та/або нотаріусом 

(у разі коли акредитований суб'єкт здійснює повноваження виключно в частині 

забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації) 

Запроваджено портал електронних сервісів, який повинен забезпечувати: 

подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів 

господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру; контроль за 

повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, ліцензування видів 

господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру; перегляд стану 

розгляду поданих документів; доступ до відомостей та документів, визначених 

Законом про реєстрацію; оприлюднення результатів надання адміністративних 

послуг; формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів; 

перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та 

відомостей з Єдиного державного реєстру; сплату адміністративного збору та оплату 

надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем 

через мережу Інтернет у режимі реального часу; функціонування персонального 

кабінету; доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, 

органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру; 

проведення інших операцій, визначених Законом про реєстрацію. 

Запроваджено процедуру зупинення розгляду документів, поданих для 

державної реєстрації. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 

календарних днів з дати їх подання. 
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Законом визначено виключний перелік підстав для зупинення розгляду 

документів. 

Змінено розмір адміністративного збори за проведення реєстраційних дій. 

Так, зокрема, встановлено наступні ставки адміністративного збору: 

 0,3 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, 

крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою; 

 75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною, за 

державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі; 

 0,05 мінімальної заробітної плати - за надання виписки для проставлення 

апостилю та витягу в паперовій формі; 

 0,07 мінімальної заробітної плати - за надання документа в паперовій 

формі, що міститься в реєстраційній справі; 

 75 відсотків плати, встановленої цією частиною за надання відповідного 

документа в паперовій формі - за надання витягу в електронній формі та документа в 

електронній формі, що міститься в реєстраційні справі. 

Запроваджено процедуру оскарження рішень, дій або бездіяльності державного 

реєстратора, суб'єкта державної реєстрації до Міністерства юстиції України та його 

територіальних органів. 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної 

реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його 

територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення, що 

оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її 

прав відповідною дією чи бездіяльністю. 

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції 

України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 

календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа 

дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи 

бездіяльністю. 

У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності 

державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, а також залучення скаржника 

чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть 

встановити інші строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це 

скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може 

перевищувати 45 календарних днів. 
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