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Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має 

статусу юридичної особи 
 

 Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Харків) повідомляє, що 

реєстрація структурного утворення політичної партії, передбаченого статутом партії, 

здійснюється в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.   
Суб'єктом державної реєстрації структурного утворення політичної партії, що не має 

статусу юридичної особи, місцезнаходженням якого 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.    
Для державної реєстрації створення структурного утворення політичної партії, що не 

має статусу юридичної особи, подаються такі документи: 
 - заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має 

статусу юридичної особи, форми 18, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 

18.11.2016 № 3268/5 “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630 (із змінами); 

 -  копія статуту політичної партії; 

 - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу установчих зборів 

(конференції) про утворення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною 

якого є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції); 

 - документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, 

відповідно до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє. 

 Розгляд документів, поданих для державної реєстрації структурного утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, здійснюється не пізніше 10 робочих 

днів з дати подання документів для державної реєстрації. 

 Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не має статусу 

юридичної особи, здійснюється безкоштовно. 

Контактні номери телефону відділу державної реєстрації друкованих засобів масової 

інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації 

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) з питань державної 

реєстрації громадських формувань: 0645242216, 0953624202. 
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