
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №8 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ГУ ДПС у 

Тернопільській області 

від 31.10.2019 №476 

Перереєстрація неприбуткового підприємства (установи, 

організації) у Реєстрі неприбуткових установ та організацій  
Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса веб-сайту 

Головне управління ДПС у Тернопільській області 

46003 м. Тернопіль, вул. Білецька,1,   

тел. 0 352 434 642,  

субсайт: https://tr.tax.gov.ua/ 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 
Центри обслуговування платників: 

Тернопільська ДПІ Тернопільського управління – м. Тернопіль,  

вул. Білецька,1, тел. 0 352 434 610; 

 

Козівська ДПІ Козівського управління – смт. Козова,  

вул. Грушевського, 48, тел. 0 3547 213 45; 

Бережанська ДПІ Козівського управління – м. Бережани,  

вул. Шевченка, 15, тел. 0 3548 239 12 ; 

Монастириська ДПІ Козівського управління – м. Монастириськ,  

вул. Шевченка,19, тел. 0 3555 219 95; 

Підгаєцька ДПІ Козівського управління – м. Підгайці, 

майдан Незалежності, 10/3, тел. 0 3542 211 23. 

 

Кременецька ДПІ Кременецького управління – м. Кременець, 

вул. У.Самчука, 6, тел. 0 3546 237 91; 

Збаразька ДПІ Кременецького управління – м. Збараж, 

вул. Б.Хмельницького, 1, тел. 0 3550 211 20; 

Зборівська ДПІ Кременецького управління – м. Зборів, 

вул. Б.Хмельницького, 42, тел. 0 3540 218 89; 

Лановецька ДПІ Кременецького управління – м. Ланівці,  

вул. Незалежності, 19а, тел. 0 3549 220 85; 

Шумська ДПІ Кременецького управління – м. Шумськ,  

вул. Українська, 57, тел. 0 3558 211 43. 

 

Теребовлянська ДПІ Теребовлянського управління – м. Теребовля,  

вул. Т. Шевченка, 26, тел. 0 3551 223 67; 

Бучацька ДПІ Теребовлянського управління – м. Бучач, 

 вул. Галицька, 11, тел. 0 3544 217 09; 

Підволочиська ДПІ Теребовлянського управління – смт  Підволочиськ, 

вул. Зелена, 1, тел. 0 3543 212 76; 

Гусятинська ДПІ Теребовлянського управління – смт  Гусятин, 

вул. Суходільська, 2а, тел. 0 3557 216 88. 

 

Чортківська ДПІ Чортківського управління – м. Чортків,  

вул. Шевченка, 23, тел. 0 3552 224 05; 

Борщівська Чортківського управління – м. Борщів,  

вул. Ярослава Кондри, 5, тел. 0 3541 212 58; 

Заліщицька Чортківського управління – м. Заліщики,  

вул. Ст. Бандери, 15 б, тел. 0 3554 229 16. 

 

Режим роботи Понеділок - четвер: з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 

П’ятниця: з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. 

Обідня перерва: 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. 

Субота і неділя: вихідний 

https://tr.tax.gov.ua/
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Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання адміністративної 

послуги 

Податковий кодекс України. 

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, 

включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру 

та виключення з Реєстру, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.07.2016 № 440 (далі – Порядок) 

Умови (підстави) отримання 

адміністративної послуги 

Зміна організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення 

змін до її установчих документів або установчих документів організації 

вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація (для 

первинних організацій політичних партій або професійних спілок) 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1. Реєстраційна заява за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Порядку з 

позначкою "зміни". 

2. Копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що 

оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань" (далі – Закон), засвідчені 

підписом керівника або представника такої організації та скріплені 

печаткою (за наявності). 

3. Для житлово-будівельних кооперативів – засвідчені підписом 

керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за 

наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт 

спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним 

(житловим) кооперативом 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Реєстраційна заява та копії документів подаються до головного 

управління ДПС, Офісу великих платників податків ДПС за основним 

місцем обліку неприбуткової організації в один із таких способів: 

поштою; 

безпосередньо до Офісу великих платників податків ДПС; 

через державні податкові інспекції, утворені у складі Головного 

управління ДПС у м. Києві та у складі управлінь, утворених на правах 

відокремлених підрозділів головних управлінь ДПС в областях; 

через управління, утворені на правах відокремлених підрозділів Офісу 

великих платників податків ДПС; 

засобами інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний 

кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (сервіс 

"Листування") 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

14 календарних днів 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1. Невідповідність неприбуткової організації вимогам, встановленим 

пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. 

2. Подання неприбутковою організацією не в повному обсязі документів, 

зазначених у цій інформаційній картці 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення про повторне включення або про відмову у повторному 

включенні підприємства, установи, організації до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій або про зміну ознаки неприбутковості 

Способи отримання 

результату 

Поштою або безпосередньо в державній податковій інспекції, Офісі 

великих платників податків ДПС, його управлінні, у разі зазначення 

такого способу отримання у заяві 

Довідкова інформація Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок заяви, що 

подається для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні 

послуги" розділу "Діяльність" веб-сайту суб’єкта надання 

адміністративної послуги. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D0%BF
http://cabinet.sfs.gov.ua/


3 

Про неправомірні дії або бездіяльність, можливі корупційні 

правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних 

посадових осіб суб’єкта надання адміністративної послуги можна 

повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "4", цілодобово, 

безкоштовно зі стаціонарних телефонів) 
 


