
Право кожного громадянина на свободу об’єднання у політичні партії для захисту 

своїх прав і свобод та задоволення його потреб й інтересів гарантується Конституцією 

України. Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання 

громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що 

має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере 

участь у виборах та інших політичних заходах. Структурні утворення політичних партій 

покликані сприяти формуванню і вираженню політичної волі українців.  

Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних 

утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії (з набуттям статусу 

юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без 

статусу юридичної особи), згідно зі статтею 10 Закону України «Про політичні партії в 

Україні» здійснюється відповідними територіальними органами юстиції лише після 

реєстрації політичної партії Міністерством юстиції України.  

Відповідно до статті 11 Закону України «Про політичні партії в України» політична 

партія забезпечує внесення змін до відомостей про політичну партію, її 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, в  

порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у 10-денний строк після 

прийняття рішень з цих питань.  

При підготовці документів для державної реєстрації змін до відомостей про 

структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, слід 

керуватися зазначеними законами. 

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про 

структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи визначений 

частиною четвертою статті 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». 

Зокрема, для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі, подаються: 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі; 

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого 

органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до 

Єдиного державного реєстру; 

(Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України «Про політичні партії в 

Україні» 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, приймається  

в порядку, визначеному статутом партії, та оформлюється протоколом засідання  

відповідного уповноваженого органу.  

Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є Реєстр 

учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття   

реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку в  паспорті про право здійснювати 



платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим 

підписом.) 

3) 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; 

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до 

статуту політичної партії; 

5) 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. 

Звертаємо також увагу на те, що: 

для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної 

партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, 

у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної 

партії, що не має статусу юридичної особи, член керівного органу (крім керівника) подає 

копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів 

політичної партії з відміткою про її прийняття. 

для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що 

не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 

копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної 

партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного органу про припинення 

структурного утворення політичної партії. 

Адміністративний збір за внесення змін не сплачується. 

З відповідним пакетом документів необхідно звернутись до відповідних 

Головних територіальних управлінь юстиції за місцезнаходженням структурного 

утворення політичної партії. 
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