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Щодо розгляду звернення

Міністерство юстиції України розглянуло Ваше звернення від 24.11.2020 

щодо деяких питань у сфері державної реєстрації юридичних осіб                    

(вх. № ПІ-Г-4387 від 24.11.2020), у зв’язку з чим у межах компетенції 
повідомляє.

Згідно пункту 6 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту» 

заклад освіти – юридична особа публічного чи приватного права.
Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа 

публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних               

осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний 

реєстр), зокрема, статуту Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького (далі – Університет), затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України № 881 від 11.05.2018, Університет є 

правонаступником Львівського державного медичного університету імені 
Данила Галицького, утворений згідно з постановою Ради народних комісарів 

Української РСР від 19.08.1944 «Про поновлення роботи Львівського 

медичного інституту».
Центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого 

належить Університет як юридична особа публічного права, є Міністерство 

охорони здоров’я України. 
Статтею 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) 
визначено, що організаційно-правова форма юридичної особи визначається 

відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, 
затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
Згідно Класифікації організаційно-правових форм господарювання   (ДК 

002:2004), затвердженою наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 № 97 

(далі – Класифікація), відсутня така організаційно-правова форма, як 

«юридична особа публічного права», натомість до класифікатора за кодом 425 
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включена організаційно-правова форма – «державна організація (установа, 
заклад)».

Згідно пункту 3.4.4 Класифікації державна організація (установа, заклад) 
утворюється органом державної влади в розпорядчому порядку на базі 
відокремленої частини державної власності та входить до сфери його 

управління.
Враховуючи викладене, організаційно-правова форма Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького може бути 

визначена як «державна організація (установа, заклад)» (код 425). 

«Юридична особа публічного права» – не є організаційно-правовою 

формою юридичної особи, а є її правовим статусом, видом юридичної особи.
Відповідно до частини другої статті 9 Закону Єдиний державний реєстр 

не містить відомості про вид юридичної особи (крім виду релігійної організації 
та виду громадського формування).

Відомості про правовий статус Університету можна отримати у вигляді 
документів, які містяться в реєстраційній справі.

Такі документи, відповідно до пункту 1 розділу III Порядку надання 

відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969 (зі змінами) (далі – Порядок), 
отримуються у паперовій формі за запитом заявника про надання документів, 
що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, шляхом 

звернення до центру надання адміністративних послуг, утвореного при суб’єкті 
державної реєстрації, що уповноважений зберігати реєстраційні справи у 

паперовій формі.
Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку разом із запитом заявник 

подає документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в 

паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі. Плата справляється за 

кожен отриманий документ.
Станом на 09.12.2020 місцезнаходження реєстраційної справи 

Університету визначено за Управлінням державної реєстрації юридичного 

департаменту Львівської міської ради. 
При цьому зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не 

встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра
з питань державної реєстрації                                                     Ольга ОНІЩУК

Катерина Бровко 233 65 39

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


