
ЗВІТ

Відділу державної реєстрації Верхньодніпровської міської ради

За 1 півріччя 2021 року

Виконуючи функції, передбачені посадовими інструкціями та законами 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державними реєстраторами Відділу 
державної реєстрації Верхньодніпровської міської ради здійснено :

- 2533 реєстраційних дій серед суб’єктів господарювання та фізичних осіб, а 
саме:

- державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи 
-9;
- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу -128;

внесення рішення про припинення юридичної особи, прийнятого 
учасниками - 13;
- державна реєстрація припинення юридичної особи -11;
- зняття та постановка реєстраційної справи з/на облік - 9;
- державна реєстрація фізичної особи - підприємцем - 93;
- державна реєстраціязмін до відомостей про фізичну особу-підприємця - 
87;

державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи - підприємця - 92;

проведення інших реєстраційних дій - (щодо відокремлених підрозділів 
ЮО, внесення судових рішень, включення відомостей до ЄДР, корегування)- 
18;
- надано витягів - 78;

- зареєстровано права власності - 1433;
- Іншого речового права (права оренди) - 420;
- Зареєстровано обтяжень - 25;
- Надано інформаційних довідок -117.

За виконані реєстраційні дії до місцевого бюджету надійшло 233 тис. грн, 
враховуючи те, щозвільняються від сплати адміністративного збору під час 
проведення державної реєстрації речових прав деякі категорії фізичних осіб, 
що користуються державними пільгами та юридичні особи у порядку 
визначеному Законом, а більшість реєстраційних дій , що здійснюються в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та 
громадських формувань безкоштовна.



Надавалась постійна консультативна та практична допомога 
громадянам з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців та державної реєстрації речових прав, зокрема:

представникам суб’єктів господарювання приватного права щодо 
подання та своєчасного оновлення інформації про кінцевих бенефіціарних 
власників;

представникам товариств з обмеженою відповідальністю стосовно 
застосування нового Закону України «Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» в частині розроблення правоустановчих 
документів;

громадянам стосовно підготовки та надання документів для реєстрації їх 
фізичними особами - підприємцями;

представникам юридичних осіб та фізичним особам щодо реєстрації 
переходу речового права, зміни орендаря, порядку спадкування.

- Взято участь у онлайн-семінарі «Державна реєстрація бізнесу: останні зміни 
в законодавстві та аналіз типових порушень державних реєстраторів», 
проведеним Науково-експертним інститутом у сфері права "Правник" та 
прийнято участь у роботі 3-х онлайн - семінарів організованих Управлінням 
державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Дніпро).


