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Щодо розгляду запитів
 

Міністерство юстиції України розглянуло Ваші запити1 від 28.02.2021                            

(вх. № ПІ-Б-894 від 01.03.2021) та від 01.03.2021 (вх. № ПІ-Б-898 від 

01.03.2021) щодо надання інформації про Львівську міську раду та виконавчий 

комітет Львівської міської ради,  у зв’язку з чим та в межах компетенції 
повідомляє.

Відповідно до статті 80 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) 
юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому 

законом порядку.
Згідно статті 81 ЦК України юридична особа публічного права 

створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, 
органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування.
Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (далі – Закон) сільські, селищні, міські ради є 

органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні 
територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і 
повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, 
цим та іншими законами.  

Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються 

цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють 

самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону 

(частина перша статті 16 Закону).
Відповідно до положень статей 1 та 11 Закону виконавчими органами 

сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є, 
зокрема, їх виконавчі комітети, які створюються радами для здійснення 

виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, 
визначених цим та іншими законами. 

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних 
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осіб – підприємців (далі – державна реєстрація), регулюються Конституцією 

України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон1) та 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону1.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону1 державна 

реєстрація, зокрема, – офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту 

створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань (далі – ЄДР), а також проведення інших реєстраційних 

дій, передбачених Законом1.

Частиною першою статті 9 Закону1 визначено, що відомості про 

юридичну особу вносяться до ЄДР на підставі, зокрема відповідних заяв про 

державну реєстрацію та документів, що подаються для проведення інших 

реєстраційних дій.
Для державної реєстрації створення, припинення юридичної особи – 

місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, а також змін до відомостей 

про неї подається заява про державну реєстрацію створення, припинення 

юридичної особи, внесення змін до відомостей про неї (частина друга статті 17 

Закону1).

Подання інших документів для державної реєстрації місцевої ради, 
виконавчого комітету місцевої ради  Законом1 не вимагається.

    Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними (крім 

реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних 

даних) та у випадках, передбачених Законом1, за їх надання стягується плата 

(частина перша статті 11 Закону1).

Відомості з ЄДР, надаються у вигляді безоплатного доступу через портал 

електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – Портал) 
до відомостей з ЄДР, які актуальні на момент запиту, шляхом їх пошуку, 
зокрема, за повним чи скороченим найменуванням, ідентифікаційним кодом з 

можливістю перегляду, копіювання та роздрукування 

(https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search); документів у паперовій та 

електронній формі, що містяться в реєстраційній справі; витягів у паперовій та 

електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на 

визначену дату (пункти 1, 4, 6 частини другої статті 11 Закону1).

Процедура отримання витягу у паперовій та/або електронній формі та 

документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі, визначена 

Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом 

Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969 (зі змінами) (далі – 

Порядок).
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Згідно з пунктами 1, 4 розділу ІІ Порядку витяг з ЄДР в паперовій формі 
надається за запитом заявника про надання витягу з ЄДР шляхом звернення до 

уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання 

адміністративних послуг або нотаріуса разом з документом, що підтверджує 

внесення плати за його надання.
Витяг з ЄДР в електронній формі надається через Портал виключно за 

умови реєстрації користувача на відповідному Порталі та справляння плати за 

надання таких відомостей з використанням платіжних систем через мережу 

Інтернет (розділ IV Порядку).
За надання витягу в паперовій формі справляється плата в розмірі 0,05 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб; за надання витягу в електронній 

формі – в розмірі 75 відсотків плати, встановленої Законом1 за надання 

відповідного документа в паперовій формі (частина четверта статті 36 Закону1).

Відповідно положень розділу ІІІ Порядку документи, що містяться в 

реєстраційній справі, у паперовій формі, надаються за запитом заявника про 

надання документів, шляхом звернення до центру надання адміністративних 

послуг, утвореного при суб’єкті державної реєстрації, що відповідно до Закону1 

уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі та документа, 
що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що 

міститься у реєстраційній справі. 
За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній 

справі, справляється плата в розмірі – 0,07 прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб (частина четверта статті 36 Закону1).

Реєстраційна справа в паперовій формі щодо юридичної особи 

зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної 
особи – у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або 

республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, 
Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі 
державних адміністраціях (частина третя статті 29 Закону1).

Враховуючи зазначене, чинним законодавством передбачена можливість 

самостійного отримання відомостей з ЄДР про юридичну особу в порядку, 
встановленому вище.

Звертаємо увагу, що Мін’юст здійснює свої повноваження на підставі та в 

спосіб, що визначені Положенням про Міністерство юстиції України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228              

(зі змінами), відповідно до якого не являється суб’єктом державної реєстрації 
органу місцевого самоврядування, а також не наділений повноваженнями щодо 

надання відомостей з ЄДР. 
При цьому зазначаємо, що згідно частин першої та другої статті 8 Закону 

загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої 
участі у вирішенні питань місцевого значення.

Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого 

самоврядування в їх діяльності. Порядок проведення загальних зборів громадян 
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за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної 
громади. 

Конституцією України та Законом не передбачено можливості створення 

місцевих рад рішенням прийнятим на загальних зборах громадян.
Закон визначає, що рада є виборним органом, який складається з 

депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси 

територіальної громади і приймати від її імені рішення. 
Інформуємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють 

норм права, а мають інформаційний характер.

Заступник Міністра 

з питань державної реєстрації                                                    Ольга ОНІЩУК

Марія Суворова 233 65 39

_______________________________________________________________________
1Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це 

відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана 

або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим законом. Питання, порушені у Вашому зверненні, за своїм змістом не є 

публічною інформацією в розумінні статті 1 зазначеного Закону. Тому Ваше звернення розглядалось у строк, 
установлений Законом України «Про звернення громадян».

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.


