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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

РЕЄСТРАЦІЯ СТАТУТІВ (ПОЛОЖЕНЬ) РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗМІН ДО НИХ
(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
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4. Закони України (назва , частина, стаття) Статті 6 і 25 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації-”;

Стаття 14 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 1 .Реєстрація статутів релігійних громад у новій редакції 
у зв’язку зі змінами та доповненнями;
2. Реєстрація статутів новоутворених релігійних громад

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

1.1.Заява на ім’я голови облдержадміністрації у 4-х 
примірниках
1.2. Статут релігійної громади у 4-х примірниках
1.3.Протокол про прийняття рішення щодо реєстрацїї 
статуту релігійної громади або протокол про прийняття 
рішення щодо реєстрації статуту релігійної громади у 
новій редакції (засвідчений місцевою адміністрацією у 
4-х примірниках).
1.4. Статут діючої релігійної громади.

2.1. Заява на ім’я голови облдержадміністрації у 4-х 
примірниках
2.2. Статут релігійної громади у 4-х примірниках.
2.3.Протокол про прийняття рішення щодо реєстрації 
статуту релігійної громади або протокол про прийняття



з
рішення щодо реєстрації статуту релігійної громади у 
новій редакції (засвідчений місцевою адміністрацією у 
4-х примірниках).
2.4. Нотаріальна заява на реєстрацію юридичної адреси 
релігійної громади (оригінал +3 нотаріально засвідчених 
копії).
2.5. Нотаріальна заява на реєстрацію статуту релігійної 
громади. Список засновників релігійної громади у 
кількості не менше 10 чоловік, які її утворили (оригінал 
+ 3 нотаріально засвідчених копії)

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

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

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

видається безоплатно

12. Строк надання адміністративної послуги 30 днів. Примітка: за умови необхідності отримання 
висновку місцевої державної адміністрації -  строк до 
трьох місяців (частина 4 статті 14 Закону України „Про 
свободу совісті та релігійні організації”).

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Стаття 15. Закону України „Про свободу совісті та 
релігійні організації”

14 Результат надання адміністративної послуги Сприяння у реалізації громадянами-віруючими свого 
права на колективне задоволення релігійних потреб, 
набуття релігійними громадами прав і обов’язків 
юридичних осіб

15. Способи отримання відповіді (результату) 1. Особисто отримує заявник.
2. Отримує довірена особа заявника.
3. Видача на руки.

16. Примітка “


