Щодо порядку зміни місцезнаходження
установ, організацій та підприємств НАН
України, що розташовані на території
Донецької та Луганської областей

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 595
«Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних
виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і
організаціям Донецької та Луганської областей» здійснюється переміщення
бюджетних установ, організацій та підприємств з населених пунктів, на
територіях яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, в населені пункти, на
території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в
повному обсязі.
З цією метою установам, організаціям та підприємствам, що належать до
сфери управління НАН України (далі - установи) та розташовані на території
Донецької та Луганської областей, необхідно терміново звернутися з листом (із
зазначенням переліку працівників, які будуть переміщені разом з установою) до
НАН України про необхідність зміни місцезнаходження установи на територію,
де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.
На підставі відповідного рішення Президії НАН України про розміщення
та з метою юридичного оформлення зміни місцезнаходження установа подає на
затвердження до НАН України проект змін до статуту відповідно до Порядку
затвердження статутів установ, організацій та підприємств, які перебувають у
віданні НАН України, та забезпечення їх державної реєстрації, затвердженого
розпорядженням Президії НАН України від 10.12.2004 № 833.
Затверджені розпорядженням Президії НАН України зміни до статуту
підлягають обов’язковій державній реєстрації, яка має здійснюватися за місцем
попередньої державної реєстрації юридичної особи.
Водночас з огляду на соціально-політичну ситуацію, що склалась у
Донецькій та Луганській областях, і фізичну неможливість проведення на їх
територіях реєстраційних дій, Міністерством юстиції України прийнято наказ
від 15.08.2014 № 1355/5 «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання
яких є Донецька та Луганська області», яким передбачено, що проведення
реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
місцезнаходженням/місцем проживання яких є Донецька та Луганська області,
здійснюється державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осібпідприємців реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції
України Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Черкаської областей (згідно
з додатком до наказу), а також у разі можливості – державними реєстраторами
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідних реєстраційних
служб територіальних органів Міністерства юстиції України у Донецькій та
Луганській областях.

