ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної  послуги

Назва послуги:  Реєстрація статутів (положень) релігійних громад та змін до них

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1
Суб’єкт  надання адміністративної послуги
Управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації
2
Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 
м. Одеса, вул. Канатна, 83
3
Контактна інформація суб’єкта надання адміністративної послуги:
- телефон;
- електронна пошта;
- веб-сайт 
т.722-04-15
www.odessa.gov.ua
4
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги
Понеділок-четвер: 9.00-18.00;
П’ятниця: 9.00-16.45
5
Відповідальна особа суб'єкта надання адміністративної послуги за взаємодію з управлінням надання адміністративних послуг Одеської міської ради:
- ПІБ, посада;
- телефон
Паночишин І.В.
728-36-71
Акти законодавства, що регулюють
порядок та умови надання адміністративної послуги
6
Закони України (номер, дата, назва, стаття)
Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»
7
Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, назва)
-
8
Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, назва)
-
9
Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, назва)
-
Умови одержання адміністративної послуги
10
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
через Центр надання адміністративних послуг
11
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,                    а також вимоги до них
1.Заява засновників (членів) релігійної громади на ім’я голови обладміністрації (заяву підписують не менше 10 повнолітніх громадян. Підписи завіряються нотаріально).
2. Статут релігійної громади, прийнятий на загальних зборах віруючих громадян (прошиті, 5 примірників).
3. Документ, що підтверджує місцезнаходження релігійної громади(підпис завіряється нотаріально).
4. Протокол установчих(загальних) зборів віруючих громадян ( 2 примірника)
5.Оригінали реєстраційних документів релігійної громади (у разі реєстрації статуту релігійної громади у нової редакції) .
Всі документи оформляються державно. Мовою.
Статут не повинен суперечити чинному законодавству.
12
Платність/безоплатність надання адміністративної послуги
Безоплатно
13
Акти законодавства, на підставі яких стягується плата  (номер, дата, назва, стаття)
-
14
Розмір плати надання адміністративної послуги
-
15
Банківські реквізити для внесення плати
-
16
Строк надання адміністративної послуги
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» обласна державна адміністрація в місячний термін розглядає заяву, статут (положення) релігійної громади, приймає відповідне рішення  і не пізніш як у десятиденний термін письмово повідомляє про нього заявникам. У необхідних випадках облдержадміністрація може зажадати висновок місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів, а також спеціалістів. У цьому разі рушення приймається у тримісячний термін.
17
Строк дії адміністративної послуги
-
18
Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
-
19
Результат надання адміністративної послуги
Розпорядження голови обласної державної адміністрації; рішення про відмову в реєстраціях статуту (положення) релігійної громади із зазначенням підстав відмови.
20
Способи одержання відповіді (результату)
через Центр надання адміністративних послуг
21
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга
-
22
Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)
-
23
Акти законодавства, на підставі яких стягується плата  (номер, дата, назва, стаття)
-
24
Розмір плати проведення експертизи (обстеження)
-
25
Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)
-



