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Керiвник рееструючого
органу
Про запровадження пiлотiiого
проекту у сферi державноТ
рссстрацiУ громадськох формувань

1

Вiдповiдно до пiдпункту 22 пункту З та пункту 10 Iiоложешя про

Мнiстерство юстицiУ УкраУни, затверджевого постановок) Каб IсIл
Мiнiстрiв УкраТни вiд 02 лишiя 2014 реку 1 228, та з метою забезпсч ния
аоступностi, а гакож гii]вiiщСI1НЯ ЯКОСТI налання адМiIIiсIраГIIВНИХ ГIОГЛ’I \
сферi державно?

ресстрацi? громадських формувань

НАКАЗУIО:
Запровадити пiлотний проект в частйiii забсзпеченiiя г$рi1й1Iнтя ii
видачi документiв пiд час державно? ресстрацi? громадських форму’пнь
1.

вiдповiдно до Порядку державноТ ресстра.йТ юридичних осiб, фiз[IЧIIIХ о$iб
пiдприсмцiв та громадських формувань, ию не мають статусу IОрIIцяIэIоТ
особи, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицi? УкраТни вiд 09 люТоiо
2016 рок !Ч 35915. заресстроваiюго п Мiiiiстерствi юстицiТ Укр iёiii
09 лютого 2016 року за !Ъ 200/28330, мiсцевцми центрами з на:г ния

1

безоплатноТ вторинно? праВОво? допомоги як фронт-о(нiсамит.

2. Начальникам головних територiальних управлiнь юсГйцi” н
областя> а м. Кисвi, Коорднiтацiйному центру з iадаыня праново?
:юiiо. оi 11
(Вониневськйй А.В.), державному пщпрьиiмст в’ <I iашоннальнi iн(юрхгн
системю> (Лур’с С.С.) протягом мiсяця з дня набраныя чнпносii ц;нм
iшк юхн
вжпти вичероних заходiв, необхiдних для реалiзацiТ цьоiо
наказу. У ному
чцсл
провести нанчаньня працтвнiiкiв мiсцевих центрiв з цадання безоннлцнн
iо(
вториiнно? правоюТ ДОПОМОгй з метою належн[ого Ыииiсонiац)ня ;шмин
111(1

ф)

2

прыйнятгя га
формувань:

видачи

забезпечити

документiв пiд час пержавноТ ресстрацiТ грома;к )К11\

доступ

працiвникiв

мiсцевик

иентрiв

з

нал

ныя

безоплатнЫ вторинноТ правовоТ допомоги до програмного забезi iе’i iii я
Сдцного державного ресетру юридичних осiб. фiзпчних осiб iилгiрiiощ н
iромадеьких формувань.
—

З. Координацiйному
центру
надання
з
правовоТ
ДО[iООИЁ
(Вишневський АМ.) до 01 листопада 2016 року подати Мiнiстру ЮсОIIIIТ
УКраУIIИ зпiт про результати реалзацiТ пiлотного проекту у сферi держа

рссстрацiТ громадських формувань вiдповiдiiо
4.

до

НIо(

цього наказу.

департаменту

приватного права (Ференс О.М.) раю
Координацiйним центром з надання правовоТ допомоги (Вишневськiтii

<

за результатом реаяiзацй пiлотного проекту у еферi державноТ
ресстI аii
громадських формувань вiдповiдно до цього наказу iа у ран дОШЗ1Ы)I оi О
задровадження на постiйнiй основi забезпечнтii внесения змii ;(‘)
законодавства у вiдповiднiй сферi.
5. Департаменту приватного права (Фереис О.М.) подати ней наюi
державну ресстрацiю вiдповiдчо до Указу Президента Укр’ЦТIII вiд ОЗ жоi
‘992 року Рй? 493 «Про державну ресстрацiю гIорматiIвIIо-правокIIх
м iн iсгерсгн та iнших органiа виконанчоТ влзди>.

ин
1 ня
1 К

6. Цей наказ набирас чинноф з дня ого офiдiйiюго опублiквання.
7. Контроль за виконвнням’ього найазу залишаю за собою.
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