
Щодо територ1альних громад 

В1дносини, що виникають у сфер! державно! реестрацй юридичних 
ос1б, громадських формувань, що не мають статусу юридичноТ особи, та 
ф1зичних ос1б - П1дприемц1в (дал1 - державна реестрац1я), регулюються 
Конституц1ею Украши, Законом Украши «Про державну реестрац1Ю 
юридичних 0С1б, ф1зичних ос1б - П1дприемц1в та громадських формувань» 
(дал1 - Закон про реестрац1ю) та нормативно-правовими актами, прийнятими 
В1ДПОВ1ДНО до цього Закону. 

Зпдно 3 частиною першою статт! 4 Закону про реестрац1ю одним з 
основних принцип1в, на якому базуеть^й державна реестрац1я, е публ1ЧН1сть 
державно! реестрацй у Сдиному державному реестр! юридичних ос1б, 
ф1зичних ос1б - п1дприемц1в та громадських формувань та документ1в, що 
стали П1Дставою для п проведения. 

Державна реестрац1я та 1НШ1 реестрац1йн1 дп проводяться в порядку, 
встановленому статтею 25 Закону про реестрац1ю, на П1дстав1 документ1в, що 
подаються заявником для державно! реестрац!!, та включае, зокрема, 
перев1рку документ! в на наявн1сть П1дстав для зупинення розгляду 
документ1в; перев1рку документ1в на наявн1сть П1дстав для в1дмови в 
дёржавн1Й реестрацй. 

Також звертаемо увагу, що В!Дпов1Дно до статей 80-82 Цив1льного 
кодексу Украши (ЦК Украши) юридичною особою е орган1зац1я, створена 1 
зареестрована у встановленому законом порядку. 

Юридичш особи, залежно вгд порядку 1х створення, подшяютъся на 
юридичних осгб приватного права та юридичних осгб публгчного права. 

Юридична особа приватного права с^ворюеться на П1дстав1 установчих 
дОкумент1в ВЩПОВ1ДНО до статт! 87 ЦК Украши. Юридична особа приватного 
права може створюватися та Д1яти в порядку, визначеному законом. 

Вщпов1дно до статт! 16 Закону про реестрац1Ю найменування 
юридичноТ особи повинно м1стити 1нформац1Ю про и орган1зац1йно-правову 
форму та назву. 

Орган1зац1Йно-правова форма юридично'Т особи визначаеться 
в1дпов1дно до класиф1кац1Т орган1зац1Йно-правових форм господарювання, 
затверджено! центральним органом виконавчо'Т влади, що забезпечуе 
формування та реал1зуе державну пол1тику у сфер! техн1чного регулювання 
(Класиф1кац1я орган1зац1йно-правових форм господарювання, затверджена 
наказом Державного ком1тету Украши з питань техн1чного регулювання та 
СП0ЖИВЧ01 пол1тики В1Д 28.05.2004 №97 (з! зм1нами)). 

У найменуванн! юридичних ос1б приватного права забороняеться 
використовувати: повне чи скорочене найменування державних орган1в або 
орган1в м1|11евого самоврядування, або похщн! в1д цих найменувань, або 
1Сторичн1. державн! найменування, перел1к яких установлюе Каб1нет 
Мш1ст|)1в Украши. 

Законами можуть бути встановлен! особливост! найменування 
товарйств, холдингових компан1Й, банк1в, пенс1йних фонд1в, корпоративних 
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1нвестиц1Йних фонд1в, торгово-промислово! палати, навчальних заклад1в, 
юридичних ос1б, ЯК1 мають л1ценз1ю на зд1Йснення страховоУ д1яльност1, 
волонтёрських орган1зац1й, адвокатських бюро, операторхв державних 
лотерей, асоц1ац1Й орган1в м1сцевого самоврядування та 1х добров1льних 
об'еднань, пОл1тичних парт1й, громадських об'еднань, профсп1Лок, Гх 
орган1зац1Й та об'еднань, орган1зац1Й роботодавщв, 1х об'еднань. 

В1ДП0В1ДН0 до статт! 83 ЦК Украши юридичн! особи можуть 
створюватися у форм! товарйств, установ та в !нших формах, встановлених 
законом. 

Юридична особа публгчного праЪЬ створюеться розпорядчим актом 
Президента Украши, органу державно! влади, органу влади Автономно! 
Республ!ки Крим або органу м!сцевого самоврядування. 

Порядок утворення та правовий статус юридичних ос1б публ!чного 
права встановлюються Конституц!ею Украши та законом. 

На юридичних осгб публичного права у цившъних вгдносинах 
поширюються положения ЦК Украши, якщо шше не встановлено законом. 

В!дпов!дно до статт! 1 Закону Украши «Про м!сцеве самоврядування в 
Украш!» (дал! - Закон) територгальна громада - жителг, об'еднат 
по^^тшним проживаниям у межах села, селища, мгста, що е самостшними 
адмшгстративно-територгальними одиницями, або добровшъне об'еднання 
жителгв кглькох сш, що мають единий адмгтстративний центр. 

Територ!альна громада е нев!д'емною складовою системи м!сцевого 
самоврядування наряду з с!льською, селищною, м!ською радою, с!льським, 
селищним, м!ським головою, виконавчими органами с!льсько1, селищно'Т, 
м!сько1 ради. Територгальна громада села, селища, мгста е первиннимг 
суб'ектом та основним носгем функцш I повноважень мюцевого 
самоврядування. Громадяни Украши реал!зують свое право на участь у 
м!сцеЕ1ому самоврядуванн! за належн!стю до в!дпов!дних територ!альних 
грома'д;^оложення статей 3, 5, 6 Закону). 

В!|шов!^но до статт! 16 Закону в!д !мен! та в !нтересах територ!альних 
гррмад й^^2^щШшг. комунально! власност! зд!йснюють в!дпов!дн! ради. 

6ргаг^>'Ч''111сцевого самоврядування е юридичними особами ! 
надаляю^ься'цим та !ншими законами власними повноваженнями, в межах 
яких д!ють самост!йно ! несуть в!дпов!дальн!сть за свою д!яльн!сть 
в!дпов!дно до закону. 

Водночас, в!дпов!дно до частини третьо'Т статт! 8 Закону порядок 
проведения загальних збор!в громадян (територ!альних громад) за м!сцем 
прожйвання визначаеться законом та статутом територ!ально1 громади. 

Статут територгально! громади зггдно з частиною другою статт! 19 
Закону тдлягае державши реестрацй в центральному орган! виконавчо! 
влади, що реалгзуе державну пол!тику у сфер! державно! реестрац!! 
(легалгзац!!) об'еднань громадян, !нших громадських формувань. 

. Умови та порядок державно! реестрац!'! статут!в територ!альних громад 
с!л, с^лиш,, м!ст визначено Положениям про державну реестрац!ю статут!в 
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територхальних. громад, затвёрдженим постановою Каб1нету М1Н1Стр1в 
У-краТни вщ 27.07.1998 №1150 (з1 змгнами) (дал! - Положения). 

В1ДПОВ1ДН0 до пункту 1 Положения реестрац1я статут1в територ1альних 
громад С1Л, селищ, м1ст (кр1м м. Киева) зд1Йснюеться в1дпов1Дними 
головними територ1альними управл1ннями юстищ!, статуту територ1альноТ 
громади м. Киева - М1н'юстом за заявою встановленого зразка (додаток 1 
до Положения). 

Прийняття та видача документ1В зд1Йснюеться через центри 
надання адм1Н1стративних послуг. 

Суб'ектом надання адм1Н1Стратйвно1 послуги в1дпов1дно до статт! 1 
Закону Украши «Про адм1Н1стративн1 послуги» е орган виконавчо! влади, 
1НЩИЙ державний орган, орган влади Автономно! Республ1ки Крим, орган 
М1сцевого самоврядування. Ух посадов! особи, уповноважен! в!дпов!дно до 
закону надавати адм!н!стративн! послуги. 

Зважаючи на вищевикладене, за територгальною громадою на 
законодавчому ргвнг не закргплено статусу юридичноХ особи, а вгдповгдно / 
вгдсутнг тдстави для Хг державноХ реестрацгг як юридичноХ особи, у тому 
числХ як юридичноХ особи публгчного права. 


