ІНФОРМАЦІЯ
«Про роботу відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців Оболонської районної в м. Києві державної
адміністрації»
З початку 2016 року вступив в дію Закон України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань", яким внесено зміни щодо децентралізації повноважень по
державній реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і
громадських формувань, що кардинально змінили систему реєстрації суб’єктів
господарювання.
Перше кардинальне нововведення цього Закону – відмова держави від
монополії на здійснення реєстраційних дій. При цьому виконання функції
державної реєстрації вперше
виконують не тільки органи місцевого
самоврядування а також комунальні і державні підприємства та нотаріуси,
включаючи приватних.
Друге кардинальне нововведення Закону – введено
принцип
екстериторіальності реєстрації в межах України. Це означає , що зареєструвати
юридичну чи фізичну особу-підприємця можна в будь-якого держреєстратора
(у тому числі нотаріуса), незалежно від того, де розташований суб’єкт
господарювання.
Документи можуть бути подані як у паперовій, так і в електронній формі
– через портал Мін'юсту.
Після внесення відомостей про реєстрацію юридичної особи або ФОП в
ЄДР відповідні відомості автоматично вносяться й у реєстри ДФС та
статистики .
Свідоцтво про реєстрацію за новими правилами не видається. Замість
нього формується електронна виписка на порталі Мін'юсту.
У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих
актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг», розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.03.2016 № 174
«Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2014 № 549 «Про
затвердження граничної чисельності працівників та рекомендаційного переліку
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районних в місті Києві
державних адміністрацій» та розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації з 01.05.2016 року створено відділ з питань
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації .
У своїй діяльності відділ здійснює повноваження, що передбачені
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) та іншими нормативноправовими актами у сфері державної реєстрації.
Державний реєстратор відповідно до Закону: приймає документи;
перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;
проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної
згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у
державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
веде Єдиний державний реєстр; веде реєстраційні справи.
Відділ також здійснює інші повноваження, передбачені законодавством :
надає відповіді на запити фізичних осіб, юридичних осіб, органів державної
влади; звернення громадян; готує реєстраційні справи юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців для передачі їх у паперовому вигляді до державних
реєстраторів інших органів державної реєстрації, у зв’язку зі зміною
місцезнаходження юридичних осіб та зміною місця проживання фізичних осібпідприємців, готує копії документів, які відповідно до Закону потребують
витребування (вилучення)
на підставі судового рішення про тимчасовий
доступ до документів, надає інформацію з ЄДР у вигляді витягів, видає копії
документів з реєстраційної справи на підставі запиту про надання документів,
що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського
формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи – підприємця
Крім цього відділом здійснюється робота з організації зберігання
реєстраційних справ юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, формування
та ведення реєстраційних справ, що передбачено наказом Міністерства юстиції
України від 10.02.2012 № 238/5 «Про затвердження порядку зберігання та
пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» .
Станом на 01.10.2016 року в Оболонському районі зареєстровано 72470
субєктів господарювання в т.ч. : юридичних осіб-26530 та фізичних осібпідприємців-45940.
Проблемні питання:
збільшення чисельності відділу для ефективної роботи по документообігу
та архівній роботі ;
забезпечення відділу комп’ютерною технікою;
ремонт архіву;
додаткове приміщення для архіву.

