
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

Черкаської обласної 

військової адміністрації 
 27.02.2023 № 100 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

з погодження на проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів або іншої канонічної діяльності  

священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних організацій,  

які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні 
 

Черкаська обласна військова адміністрація 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації  
(найменування уповноваженого структурного підрозділу) 

 

Інформація про центри надання адміністративної послуги 

1 2 3 

1. Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Департамент „Центр надання адміністративних послуг“ Черкаської міської ради 

2. Місцезнаходження центру  

адміністративних послуг 
вул. Благовісна, 170, м. Черкаси, (0472) 33-07-01 cnap_cherkasy@ukr.net 

3. Інформація щодо режиму роботи центру 

надання адміністративної послуги 

Понеділок: 8:00-17:00;  

Вівторок: 8:00-20:00;  

Середа: 8:00-17:00;  

Четвер: 8:00-20:00;  
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П’ятниця: 8:00-17:00;  

Субота: 8:00-15:00 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

4. Місцезнаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18000 

5. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта 

надання адміністративної послуги 

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.15 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

обідня перерва з 12.00 до 13.00 

6. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та вебсайт суб’єкта 

надання адміністративної послуги 

(0472) 33 73 13 

E-mail: cancelar@ck.gov.ua 

Довідки: тел./факс (0472) 37 44 75 

E-mail: 0270297@ck.gov.ua   

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

7. Закони України  Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації“  

Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства“ 

8. Акти центральних органів виконавчої 

влади 

Наказ Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України від 30.10.2017 № 469/897/605 „Про затвердження 

Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного 

проїзду через її територію“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11. 2017 

за № 1432/31300 

Умови отримання адміністративної послуги 

9. Підстава для одержання адміністративної 

послуги 

Заява 

10. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також вимоги 

до них 

Заява релігійної організації, статут (положення) якої зареєстровано Черкаською 

обласною державною адміністрацією. 

Перелік документів до заяви: 

1) копія паспортних документів іноземця з усіма відмітками про перетин кордону 

України (у випадку безвізового режиму). В інших випадках копії сторінок з відміткою 

про перетин кордону України та релігійною візою типу С-10 або візою для 

провадження релігійної діяльності типу D-06; 

2) копія посвідки на тимчасове проживання в Україні; 

3) копія виписки (свідоцтва) про державну реєстрацію юридичної особи (засвідчує 
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факт набуття релігійною громадою юридичної особи) 

11. Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Особисто або поштою 

12. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безкоштовно 

13. Строк надання адміністративної послуги Протягом одного місяця  

14. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Статут (положення) не зареєстрований Черкаською обласною державною 

адміністрацією або невідповідність поданих документів чинному законодавству 

України. 

Наявність адміністративних правопорушень, передбачених статтями 203, 204 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

15. Результат надання адміністративної 

послуги 

Погодження на проповідування або мотивована відмова 

16. Способи отримання відповіді (результату) Особисто або поштою 

 

 

 

Начальник Управління культури  

та охорони культурної спадщини  

Черкаської обласної державної адміністрації       Олександр ШАБАТІН 

 


