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До уваги структурних утворень політичних партій!
У зв'язку з призначенням Верховної Радою України чергових виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 25 жовтня 2020 року, Східне
міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) нагадує, що політична партія
(організації політичної партії) є суб'єктами виборчого процесу відповідних виборів.
Звертаємо увагу, що територіальними органами Міністерства юстиції України, не
пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування передаються на паперових носіях та в
електронному вигляді до Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК) та відповідних
територіальних виборчих комісій відомості щодо зареєстрованих місцевих організацій
політичних партій із зазначенням керівників, а в разі зміни керівників місцевих організацій
політичних партій - невідкладно інформує про це ЦВК та відповідні територіальні виборчі
комісії.
Суб'єктом державної реєстрації громадських формувань, у тому числі структурних
утворень політичних партій, місцезнаходженням яких є населені пункти Луганської області,
є Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) через відділ державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській
області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Харків).
У зв'язку з вищенаведеним нагадуємо, що у разі необхідності проведення державної
реєстрації структурних утворень політичних партій у Луганській області необхідно
звертатися до Відділу.
Документи структурним утворенням політичних партій зі статусом юридичної особи
можна подати як до Відділу так і до Центрів надання адміністративних послуг у Луганській
області,
з
переліком
яких
можна
ознайомитись
за
посиланням
https://kharkivobljust.gov.ua/cat_ndd/derzhavna-reiestratsiia-drukovanykh-zasobiv-masovoiinformatsii-ta-hromadskykh-formuvan/.
Документи структурним утворенням політичних партій, що не мають статусу
юридичної особи можна подати до Відділу.
Також, нагадуємо про перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін
до відомостей про структурні утворення політичних партій.
Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної
партії зі статусом юридичної особи подаються наступні документи:
заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу
управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім внесення змін
до інформації про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;
відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження
керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) – у разі
внесення змін до складу керівних органів;
документ про сплату адміністративного збору, крім внесення змін до інформації про
здійснення зв’язку з юридичною особою.
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Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної
партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, подаються такі
документи:
заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення
політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу
управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного
органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної
партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення
політичної партії;
документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту
політичної партії;
відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (прізвище, ім’я,
по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та
інші засоби зв’язку) – у разі внесення змін до складу керівних органів.
Наголошуємо, що рішення про зміни до відомостей про обласні, міські і районні
організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також про первинні
осередки політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, приймаються в порядку,
визначеному статутом партії, та оформляються протоколом засідання відповідного
уповноваженого органу.
Подати документи та отримати консультацію з питань державної реєстрації
громадських формувань можна звернувшись до Відділу за адресою – Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 22 або отримати консультацію за телефонами 0953624202, 0645242216.
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