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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ПОГОДЖЕННЯ НА ПРОПОВІДУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ВІРОВЧЕНЬ, ВИКОНАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБРЯДІВ ЧИ ІНШОЇ КАНОНІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ, РЕЛІГІЙНИМИ ПРОПОВІДНИКАМИ, НАСТАВНИКАМИ, ІНШИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ 

ЗАРУБІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ Є ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ І ТИМЧАСОВО ПЕРЕБУВАЮТЬ В УКРАЇНІ
(назва документа дозвільного характеру)

Відділ у справах національностей і релігій управління культури, національностей та релігій 
обласної державної адміністрації

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Місцезнаходження суб’єкта надання дозвільної 
процедури

Івано-Франківська обласна державна адміністрація , 
76004, м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, 21

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги

Прийом документів щоденно: понеділок-четвер з 8.00 по 
17.15 год., п ’ятниця з 8.00 по 16.00 год.

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної 
пошти та веб-сайт суб’єкта надання 
адміністративної послуги

Тел./факс (0342) 55-26-61, relig@if.gov.ua

mailto:relig@if.gov.ua
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Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

4. Закони України (назва, частина, стаття) Стаття 24 Закону України „Про свободу совісті та 
релігійні організації ”

5. Акти Кабінету Міністрів України (назва , дата та 
номер, пункт)

-

6. Акти центральних органів виконавчої влади
(назва, дата та номер, пункт)

-

7. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів 
місцевого самоврядування (назва, дата та номер, 
пункт)

Умови отримання адміністративної послуги

8. Підстава для одержання адміністративної послуги Клопотання релігійних громад про надання іноземним 
священнослужителям, релігійним проповідникам, іншим 
представникам зарубіжних організацій, які є іноземними 
громадянами і тимчасово перебувають в Україні, 
офіційного погодження на проповідування релігійних 
віровчень, виконання релігійних обрядів, іншої 
канонічної діяльності у тих релігійних громадах, за 
запрошенням яких вони приїхали, і статути яких 
зареєстровані в облдержадміністрації, відповідно до 
чинного законодавства України

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

1. Клопотання релігійної громади
2. Копія закордонного паспорта
3. Копія посвідки на тимчасове перебування в Україні

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних 
для отримання адміністративних послуг

Пакет документів подається керівником релігійної 
громади чи уповноваженою особою щодня з 8.00 до
17.00 год. (крім вихідних) обідня перерва -  з 12.00 до
13.00 год.

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Погодження видається безоплатно

12. Строк надання адміністративної послуги 1 місяць з моменту поступлення документів до 
управління культури, національностей та релігій ОДА.
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13. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги
1. Неподання документів, необхідних для прийняття 
рішення про надання такого погодження;
2. Невідповідність поданих документів вимогам 
законодавства;
3. Виявлення недостовірних відомостей у поданих 
документах.

14. Результат надання адміністративної послуги Надання іноземним священнослужителям, релігійним 
проповідникам, іншим представникам зарубіжних 
організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово 
перебувають в Україні, офіційного погодження на 
проповідування релігійних віровчень, виконання 
релігійних обрядів, іншої канонічної діяльності у тих 
релігійних громадах, за запрошенням яких вони 
приїхали, і статути яких зареєстровані в 
облдержадміністрації.

15. Способи отримання відповіді (результату) 1. Особисто отримує заявник.

2. Отримує довірена особа заявника.

3. Видача на руки
16. Примітка -


