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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Новобузького районного
 управління юстиції
у Миколаївській області
                                                                                                    03.07.2013 року № 68
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця


Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Реєстраційної служби Новобузького районного управління юстиції
 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
1.
Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги
вул. Гагаріна, 7, м. Новий Буг , Миколаївська обл.,55601

2.
Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги
режим роботи з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00,  
обідня перерва з 12.00 до 12.45 
в п’ятницю з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00
вихідний день субота, неділя;

третя субота місяця робочий час з 8.00 до 17.00

3.
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги
Телефон/факс (05151) 9-18-46
e-mail: regnovbug@ukr.net, веб-сайт nbru.pp.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4.
Закони України
Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (статті 8, 47).
5.
Акти Кабінету Міністрів України
–
6.
Акти центральних органів виконавчої влади
	Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2013          № 730/5 "Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.04.2013 за № 671/23203.


Умови отримання адміністративної послуги
7.
Підстава для отримання адміністративної послуги
Звернення фізичної особи – підприємця.
8.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1.Заява про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.

У разі якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
9.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Особисто, поштовим відправленням з описом вкладення або через уповноважену особу. 
10.
Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги
Реєстраційний збір не справляється.
11.
Строк надання адміністративної послуги
Запис про рішення щодо припинення фізичної особи – підприємця підприємницької діяльності із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог вноситься державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів.

Повідомлення про залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, відповідно до опису видаються (надсилається поштовим відправленням) заявнику в день надходження документів державним реєстратором. 
12.
Перелік підстав для залишення документів без розгляду
	Заява подана за неналежним місцем проведення  державної реєстрації припинення фізичної особи – підприємця підприємницької діяльності. 

Заява не відповідає вимогам частини першої статті 47 або частини першої статті 8 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
Строк заявлення кредиторами своїх вимог, зазначений у заяві, не відповідає вимогам закону.
13.
Результат надання адміністративної послуги
	Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення фізичної особи – підприємця підприємницької діяльності із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.
	Повідомлення про залишення документів без розгляду. 

14.
Способи отримання відповіді (результату)
Повідомлення про залишення без розгляду та документи, що подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, відповідно до опису, видаються (надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення) державним реєстратором заявнику.


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Новобузького районного
 управління юстиції
у Миколаївській області
                                                                                                    03.07.2013 року № 68
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
Реєстраційна служба Новобузького районного управління юстиції
надання адміністративної послуги:
Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги
Відповідальна особа
Структурний підрозділ, відповідальний за етап 
(дію, рішення)
Строки виконання етапів 
(дію, рішення)
1.	Прийом за описом документів, які подаються для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. 
Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Реєстраційна служба Новобузького районного управління юстиції 
В день надходження документів.
3. Видача (надсилання поштовим відправленням) фізичній особі – підприємцю або уповноваженій нею особі копії опису, за яким приймаються документи, які подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, з відміткою про дату надходження документів. 
Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Реєстраційна служба Новобузького районного управління юстиції 
В день надходження  документів.  

4. Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав залишення їх без розгляду.
Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Реєстраційна служба Новобузького районного управління юстиції 
В день надходження  документів.  
5. Видача (надсилання  поштовим  відправленням) заявнику повідомлення про залишення документів, без розгляду, із зазначенням підстав залишення документів, без розгляду та документів, що подавалися, відповідно до опису – у разі залишення документів, без розгляду.
Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Реєстраційна служба Новобузького районного управління юстиції 
В день надходження  документів.  

6. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення фізичною особою – підприємцем підприємницької діяльності із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог – у разі відсутності підстав для залишення без розгляду документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності.  
Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Реєстраційна служба Новобузького районного управління юстиції 
Не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення фізичної  особи – підприємця щодо  припинення  нею підприємницької діяльності. 




