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Звіт про роботу відділу державної 

реєстрації юридичних осіб та  

фізичних осіб-підприємців за 2019 рік 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу відділу державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за 2019 рік, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу відділу державної реєстрації юридичних осіб та  

фізичних осіб-підприємців за 2019 рік взяти до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 Міський голова                                                                Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про роботу відділу державної реєстрації юридичних осіб та  

фізичних осіб-підприємців за 2019 рік 

 

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як 

самостійний структурний підрозділ; утворюється  міською радою, підзвітний і 

підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської 

ради, міському голові, першому заступнику міського голови відповідно до 

розподілу повноважень. 

 У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Верховної ради України, актами Міністерства юстиції України,  рішеннями  

Закарпатської обласної ради, розпорядженнями голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації,  рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого 

комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому та іншими 

нормативно-правовими актами, що регулюють повноваження у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

 Основними завданнями відділу є: 

-забезпечення реалізації державної політики у сфері державної юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців, визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: 

проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, 

ведення Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, забезпечення прийому документів, поданих для 

державної реєстрації, державної реєстрації та проведення інших реєстраційних 

дій, ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього, 

формування та зберігання реєстраційних справ, здійснення інших повноважень, 

передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

У відділі працюють три державні реєстратори та один головний спеціаліст, 

що забезпечує зберігання реєстраційних справ.  

Діяльність відділу спрямована на швидке та якісне обслуговування 

заявників у сфері реєстрації бізнесу, що слугує запорукою утвердження 

авторитету органу самоврядування для громадян міста. Процес консультації та 

прийняття документів для державної реєстрації відпрацьований таким чином, 

що дає змогу зручно, якісно та витрачаючи мінімум часу отримати необхідну 

послугу. 

 Відділом надано 5320 адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за принципом 

екстериторіальності в межах Закарпатської області.  

Також, відділом забезпечено роботу «Онлайн будинку юстиції», що дає 

можливість для кожного громадянина, який має доступ до Інтернету, замовити 

ряд послуг не виходячи з дому. Даний сайт забезпечує отримання послуг без 

контакту з представниками влади, який вийшов на всеукраїнський рівень та 



набирає обертів за рахунок кількості звернень та послуг, перелік яких постійно 

розширюється. 

До міського бюджету зараховано адміністративний збір у розмірі: 

- 478,4 тис. грн. за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

- 74 тис. грн. за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців проведену у скорочені терміни. 

Станом на грудень 2019 року в місті Ужгороді діють 7970 юридичних осіб 

та 9221 фізичних осіб-підприємців. 

Регулярно проводилась роз’яснювальна робота щодо новел законодавства 

у сфері державної реєстрації бізнесу шляхом публікацій у засобах масової 

інформації, сайті міської ради та під часу прийому громадян. 

 Працівники відділу підвищували свій професійний рівень, а саме: 

 -участь з отриманням сертифікатів у всеукраїнських онлайн-семінарах 

інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України; 

 -участь у семінарах-навчання при Головному територіальному  управлінні 

юстиції Закарпатської області; 

 - два державних реєстратора здобули другу вищу освіту за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування». 

Міська рада постійно працює над вдосконаленням наших послуг, щоб вони 

були якісними, зручними, сучасними та доступними та відповідали найвищим 

світовим стандартам. 

 

 

Начальник відділу державної реєстрації 

юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців               Олена ГОРОХОВА 

 


