ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Наказ Головного управління
ДПС у Рівненській області
від 14.05.2021 № 224

Надання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
Головне управління ДПС у Рівненській області,
послуги, місцезнаходження,
33023, м. Рівне, Відінська, 12, (0362) 692-561
телефон, адреса електронної
http://rv.tax.gov.ua
пошти та вебсайта
Місця прийому суб’єктів 33023, м. Рівне, Відінська, 12;
звернень
33023, м. Рівне, вул. Відінська, 8;
34400, м. Вараш, м-н Будівельників, 1
34300, смт. Володимирець, вул. Повстанців, 47
34100, м.Дубровиця, провулок Макарівський, 1
34000, смт. Зарічне, вул. Партизанська, 5
34200, смт. Рокитне, вул. Радянська, 5
34500, м. Сарни, вул. Широка, 18
35201, смт.Демидівка, провулок Новий, 2
35604, м. Дубно, вул. Грушевського, 134
35100, смт. Млинів, вул. Степана Бандери, 1 (3-й поверх)
35500, м. Радивилів, вул. О.Невського, 12
34600, м. Березне, вул. Київська,11
35400, смт. Гоща, вул. Незалежності, 31
35700, м. Здолбунів, вул. В.Жука, 1а
35000, м. Костопіль, вул. С. Руданського, 5
34700, м. Корець, вул. Київська, 59
35800, м. Острог, вул.Східна, 82
Режим роботи
Понеділок – четвер: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
П’ятниця: з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
Перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв
Умови (підстави) отримання Суб’єкта звернення зареєстровано у Реєстрі неприбуткових установ та
адміністративної послуги організацій
Перелік документів,
Запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та
необхідних для отримання організацій (далі – запит) за формою згідно з додатком 3 до Порядку
адміністративної послуги, а ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення
також вимоги до них
неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та
виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2016 року № 440.
Усі розділи запиту підлягають заповненню.
Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що
має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням
дати
Порядок та спосіб подання Запит подається до контролюючого органу за основним місцем обліку
документів, необхідних для неприбуткової організації в один із таких способів:
отримання адміністративної поштою;
послуги
безпосередньо до контролюючого органу;
засобами
інформаційно-телекомунікаційної
системи
"Електронний
кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (розділ
"Листування з ДПС")
Платність надання
Безоплатно
адміністративної послуги
Строк надання
3 робочі дні1

2
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови Відсутні
у наданні адміністративної
послуги
Результат надання
Витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
адміністративної послуги Повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі неприбуткових установ
та організацій
Способи отримання
Поштою або безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано
результату
запит, у разі зазначення такого способу отримання у запиті, або засобами
інформаційно-телекомунікаційної
системи
"Електронний
кабінет"
(cabinet.tax.gov.ua)
Акти законодавства, що Податковий кодекс України (п. 133.4 ст. 133).
регулюють порядок та
Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення
умови надання
неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та
адміністративної послуги виключення з Реєстру, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2016 року № 440
Довідкова інформація
Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок запиту, що
подається для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні
послуги" розділу "Діяльність" субсайта суб’єкта надання адміністративної
послуги.
Про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДПС можна
повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "5" та натисніть "1"),
залишити повідомлення про можливі факти вчинення працівниками органів
ДПС корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України "Про запобігання корупції" можна за вказаним
номером телефону (напрямок "5" та натисніть "2")

1

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ Закону України від 17 березня 2020 року № 530-IX "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID19)" з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків надання адміністративних послуг, визначених законом. Від дня
припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

