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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ

_02.08.2005_         м. Київ     № _82/5_



02.08.05                                                                              № 82/5






Про затвердження форм 
книги обліку первинних осередків 
політичних партій легалізованих
шляхом письмового повідомлення
про утворення, та заяви про легалізацію
первинного осередку  політичної партії
шляхом письмового 
повідомлення про утворення



        З метою забезпечення виконання ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” /із змінами та доповненнями/ 

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити :
-   форму книги обліку первинних осередків політичних партій           легалізованих шляхом письмового повідомлення про утворення згідно з додатком  1;
-  форму заяви про легалізацію первинного осередку політичної партії шляхом письмового повідомлення про утворення згідно з додатком 2.;
2.Департаменту легалізації об’єднань  громадян /Н.А.Марченко/ довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції.
3.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції М.М.Шупеню.


Міністр                                                                              Р.М.Зварич

                                               
                                                    Додаток 1
                                                    до Наказу Міністерства юстиції України
                                                     “ 02 “ серпня   2005 року № 82/5







                                     Книга обліку
 первинних осередків політичних партій   легалізованих шляхом 
 письмового повідомлення про утворення

                                          
№ п.п.
Дата 
надход
ження 
заяви
Назва, дата та
номер
свідоцтва
про реєстрацію
політичної партії
Назва 
первинного
осередку


Місце
Знаходжен
ня первин-
ного осе-
редку
політичної
партії
ПІБ
керівника пер-
винного
осередку полі-
тичної партії
Дата 
лега-
лізації














В.о.Директора Департаменту
легалізації об’єднань громадян                          Н.А.Марченко











                                                                                            




                                             Додаток 2
                                             до наказу  Міністерства юстиції     України
                      „02”  серпня  2005 р.     № 82/5


ЗАЯВА
про легалізацію первинного осередку політичної партії шляхом письмового повідомлення про утворення 

     Керівник первинного осередку _____________________________________________________________________
                 (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
_____________________________________________________________________
              місце проживання)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
подає заяву на легалізацію первинного осередку політичної партії  шляхом письмового повідомлення про утворення _____________________________________________________________________
(повна назва первинного осередку політичної партії і територія, у межах якої він діє)
_____________________________________________________________________

 
Первинний осередок політичної партії утворено _____________________________________________________________________
                   (рік, місяць, число, назва органу, який прийняв
_____________________________________________________________________
рішення про утворення первинного осередку політичної партії) 
 
Місцезнаходження керівних органів первинного осередку  політичної партії _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________




    Керівник          _________     ________
    первинного осередку      (дата)  (підпис) 



    Примітка. Заява повинна бути завірена керівним органом політичної партії.   





В.о. директор Департаменту
легалізації об”єднань громадян                            Н.А.Марченко

