
 
З метою забезпечення  

доступності адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації громадських формувань, прийняття та 

видача документів з державної реєстрації громадських 

формувань, внесення змін до відомостей громадських 

формувань поряд з Головним територіальним 

управлінням юстиції у Чернігівській області може 

здійснюватись місцевими центрами надання 

адміністративних послуг та центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 
 

 

 
 

Центр надання адміністративних 

послуг Бахмацької районної 

державної адміністрації 

16500, Чернігівська 
область, м.Бахмач, вул. 
Першотравнева, 36; 
(04635)34748 

Сектор (Центр) надання 

адміністративних послуг 

Бобровицької районної державної 

адміністрації 

17400, Чернігівська 

область, м. Бобровиця,  

вул. Незалежності, 46, 

(04632)25128 

Центр надання 

адміністративнихБорзнянської 

районної державної адміністрації 

16400, Чернігівська 

область, м.Борзна, вул. 

П.Куліша, 104, 

(04653)34401 

Центр надання адміністративних 

послуг Городнянської районної 

державної адміністрації 

15100, Чернігівська 
область, м.Городня, вул. 
Леніна, 10, (04645)44313 

Центр надання адміністративних 

послуг Ічнянської районної державної 

адміністрації. 

16700, Чернігівська 

область, м.Ічня, 

пл.Т.Г.Шевченка, 1, 

(04633)21639 

Центр надання адміністративних 

послуг Козелецької районної 

державної адміністрації 

17000, Чернігівська 

область, смт. Козелець, 

вул. Комсомольська, 27, 

(04646)21151 

Центр надання адміністративних 

послуг Корюківської районної 

державної адміністрації 

15300, Чернігівська область, 

м. Корюківка, вул. 

Шевченка, 60, (04657)29728 

Центр (Сектор) надання 

адміністративних послуг Куликівської 

районної державної адміністрації 

16300, Чернігівська область, 

смт. Куликівка, вул. Щорса, 

67, (04643)24319 

Центр надання адміністративних 

послуг Менської районної державної 

адміністрації 

15600, Чернігівська область, 

м.Мена, вул. Червона 

площа, 6, (04644)21444 

Центр надання адміністративних 

послуг Ніжинської районної державної 

адміністрації 

16600, Чернігівська область, 

м.Ніжин, вул. Подвойського, 

9, кімн. 4,  

Центр надання адміністративних 

послуг Ніжинської міської ради 

16600, Чернігівська область, 

м. Ніжин, вул. Глібова, 5/1, 

(04631)20419 

Центр надання адміністративних 

послуг Новгород-Сіверської міської 

ради 

16000, Чернігівська область, 

м. Новгород-Сіверський, 

вул. Карла Маркса, 6, 

(04658)23986 

Сектор (Центр) надання 

адміністративних послуг Носівської 

районної державної адміністрації 

17100, Чернігівська область, 

м.Носівка, вул. Центральна, 

20, (3804246)21409 

Міськрайонний центр надання 

адміністративних послуг Прилуцької 

міської ради 

17500, Чернігівська область, 

м. Прилуки, вул. 

Незалежності, 82, 

(04637)34057 

Центр надання адміністративних 

послуг Ріпкинської районної 

державної адміністрації 

15000, Чернігівська область, 

смт. Ріпки, вул. 

Святомиколаївська, 85, 

(04641)22736 

Центр надання адміністративних 

послуг Семенівської районної 

державної адміністрації 

15400, Чернігівська область, 

м. Семенівка, вул. Червона 

площа, 6, (04659)21204 

Центр надання адміністративних 

послуг Сосницької районної 

державної адміністрації 

16100, Чернігівська область, 

смт. Сосниця, вул. 

Грушевського, 15, 

(04655)21539 
 

Центр надання адміністративних 

послуг Срібнянської районної 

державної адміністрації 

17300, Чернігівська область, 

смт. Срібне, вул. Леніна, 54, 

(04639)21235 

Центр надання адміністративних 

послуг Талалаївської районної 

державної адміністрації 

17200, Чернігівська область, 

 смт. Талалаївка, 

вул.Леніна, 3 

(04634)21181 

Центр надання адміністративних 

послуг Щорської райдержадміністрації 

15200, Чернігівська область, 

м. Щорс, 

 вул. К.Маркса, 9,  

(04654)27553 

Центр надання адміністративних 

послуг Чернігівської районної 

державної адміністрації 

14027, м. Чернігів,  

вул. Шевченка, 48, 

(0462)606456 

Центр надання адміністративних 

послуг м. Чернігова 

14032, Чернігівська область, 

м. Чернігів, 

 вул. Рокоссовського, 20а, 

(0462)651918 

       

 

 

 
 

        

 
Чернігівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 
 

Юрисдикція Чернігівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги: 

 Городнянський район 

 Козелецький район 

 Ріпкинський район 

 Чернігівський район 

 місто Чернігів 

 місто Славутич 

Адреса:  

14005, м. Чернігів, пр-кт. Миру, буд. 49а, офіс 1003 

Телефон: 

(0462) 77-43-58 та (0462) 77-51-68 

Контакти центрів надання  
адміністративних послуг,  

які здійснюють прийом документів 

Контакти  
центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, які 

здійснюють прийом документів 



Центр надання адміністративних 
послуг Коропської районної 
державної адміністрації 

16200, Чернігівська 
область, Коропський р-н, 
смт Короп, вул. 
Кибальчича, 3, 
(04656)21283 

  
 

 
 



 
Менський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Юрисдикція Менського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги: 

 Коропський район; 

 Корюківський район; 

 Менський район; 

 Новгород-Сіверський район; 

 Семенівський район; 

 Сосницький район; 

 Щорський район; 

 місто Мена; 

 місто Новгород-Сіверський. 

Адреса: 15600, м. Мена, вул. Червона площа, буд. 9; 

Телефон: (04644) 3-30-01. 

 
Ніжинський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Юрисдикція Ніжинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги: 

 Бахмацький район; 

 Бобровицький район; 

 Борзнянський район; 

 Варвинський район; 

 Ічнянський район; 

 Куликівський район; 

 Ніжинський район; 

 Носівський район; 

 Прилуцький район; 

 Срібнянський район; 

 Талалаївський район; 

 місто Ніжин; 

 місто Прилуки. 

Адреса: 16600, м. Ніжин, вул. Богуна, буд. 8; 

Телефон: (04631) 2-40-05. 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
 

-  заяву про державну реєстрацію створення юридичної 
особи; 

- заяву про обрання юридичною особою спрощеної 
системи оподаткування та/або реєстраційна заява 
про добровільну реєстрацію як платника податку на 
додану вартість, та/або заява про включення до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій за 
формами, затвердженими відповідно до 
законодавства, - за бажанням заявника; 

- документ, що підтверджує створення громадського 
формування, відповідність статуту юридичної особи, 
на підставі якого діє громадське формування; 

- відомості про керівні органи громадського 
формування (ім’я, дата народження керівника, членів 
інших керівних органів, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (за наявності), посада, 
контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), 
відомості про особу (осіб), яка має право 
представляти громадське формування для здійснення 
реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний 
номер телефону та інші засоби зв’язку); 

- установчий документ юридичної особи - у разі 
створення юридичної особи на підставі власного 
установчого документа; 

- реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді 
(конференції, зборах), - у разі державної реєстрації 
створення громадських об’єднань, політичної партії. 

 

Документи приймаються за описом, сформованим 

за допомогою програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру, примірник 

якого видається заявнику з відміткою про дату 

їх отримання та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів. 

 
Головне територіальне управління  

юстиції у Чернігівській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чернігів-2016 

Для реєстрації  
громадської організації зі статусом 

юридичної особи через фронт – офіс 

Вам необхідно буде подати: 

Реєстрація 
громадських 
формувань зі 

статусом юридичної 
особи через фронт-

офіси 

Одним із найпоширеніших  напрямків 
у сфері державної реєстрації 

громадських формувань є державна 
реєстрація новоутворених  

громадських організації 



 

        

 

 
 



   



 


