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Аналіз Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» 

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. 

Запропоновано нову систему органів у сфері державної реєстрації. Так, практично всі 

громадські формування реєструються Міністерством юстиції України та його 

територіальними органами. Всі інші юридичні особи та фізичні особи - підприємці 

реєструються виконавчими органами сільських, селищних та міських рад,  нотаріусами, 

акредитованими суб'єктами.  

Додатково Міністерством юстиції України видано наказ від 29 грудня 2015 р. № 

2790/5 "Про врегулювання відносин, пов'язаних зі статусом державного реєстратора", яким 

визначено кваліфікаційні вимоги до державного реєстратора, зразок та опис печатки 

державного реєстратора. 

Законом про реєстрацію встановлено, що порталом електронних сервісів є веб-сайт, 

організований як системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для 

забезпечення максимального доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, 

ліцензування та дозвільної системи. Для використання функціоналу порталу електронних 
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сервісів для кожної юридичної особи, громадського формування та фізичної особи-

підприємця має бути створено персональний кабінет. Законом про реєстрацію передбачено, 

що порядок функціонування порталу електронних сервісів визначається Міністерством 

юстиції України. Очевидно, що йдеться про веб-сайт https://kap.minjust.gov.ua/, 

функціонування якого буде удосконалено на технічному та нормативному рівні. 

Законом про реєстрацію передбачено можливість зупинення розгляду документів, 

поданих для державної реєстрації, на строк що становить 15 календарних днів з дати їх 

подання. 

Передбачено можливість адміністративного оскарження реєстраційних дій, відмови в 

державній реєстрації, бездіяльності державного реєстратора. 

Загальний строк розгляду скарги не може перевищувати 45 календарних днів. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25 грудня 2015 р. №1128 "Про 

затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації", якою врегульовано в 

тому числі й процедуру розгляду скарг відповідно до Закону про реєстрацію. 

Збільшено розмір адміністративного збору за вчинення реєстраційних дій та 

запроваджено диференційовану систему ставок. 

Законом про реєстрацію встановлено ставки адміністративного збору за державну 

реєстрацію та надання відомостей з Єдиного державного реєстру. 

За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі: 

1) за державну реєстрацію політичної партії 140 мінімальних заробітних плат-  192 

920 грн. ; 

2) 0,28 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію відокремленого 

підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної 

організації - 390 грн.; 

3) 0,14 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію всеукраїнської творчої 

спілки – 190 грн.; 

4) 0,07 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію територіального 

осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки – 100 грн.; 

5) 0,06 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію символіки політичної 

партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців – 80 грн.; 

6) 0,03 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію символіки громадського 

об’єднання інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 40 

грн.; 

7) 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 – 410 грн.; 

8) 0,1 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін відомостей про 

прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця – 140 грн.; 

9) 75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною, - за державну 

реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі. 

За державну реєстрацію структурних утворень політичної партії, громадського 

об’єднання, професійної спілки, їх організацій або об’єднання, благодійної організації, 

постійно діючого третейського суду та символіки молодіжних і дитячих громадських 

об’єднань адміністративний збір не справляється. Також не справляється адміністративний 

збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або 

об’єднання. 

За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється 

адміністративний збір у розмірі 30 відсотків адміністративного встановленого збору. 

У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається. 

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому 

розмірі: 

0,05 мінімальної заробітної плати - за надання виписки для проставлення апостилю та 
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витягу в паперовій формі – 70 грн.; 

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

міститься в реєстраційній справі –100 грн.; 

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. 

Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, 

органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їхні посадові 

особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та від 

плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних 

сервісів.   Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної 

заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року 

(1378 грн.), в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації 

прав, та округлюється до найближчих десяти гривень 
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