Реєстрація політичних партій 
	Реєстрація  політичних  партій,  їхніх  обласних,  міських  і районних  організацій,  первинних  осередків або інших структурних утворень,  передбачених  статутом  партії, здійснюється в порядку, визначеному  Законом  України  "Про  державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", після перевірки поданих матеріалів. 
     З  моменту реєстрації політичної партії у визначеному законом порядку вона набуває статусу юридичної особи. 
    Відповідно до ст. 11 Закону України “Про політичні партії в Україні”  про  утворення  обласних,  міських,  районних організацій або інших   структурних   утворень   політичної  партії,  передбачених статутом   партії,  повідомляється  суб’єкт  державної  реєстрації юридичних   осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення. 
     Реєстрація  обласних, міських, районних організацій або інших структурних  утворень  політичної  партії,  передбачених  статутом політичної  партії,  здійснюється  з  набуттям  статусу  юридичної особи,  якщо наявність такого статусу передбачена статутом партії, або без статусу юридичної особи. 
     Реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без  надання  статусу  юридичної  особи  шляхом  повідомлення  про утворення первинного осередку. 
     Реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних   утворень,  передбачених  статутом  партії,  а  також легалізація  первинних  осередків  політичної  партії здійснюються лише після реєстрації політичної партії. 
    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. 
Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:
	1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
   	  2)  рішення  про  зміни  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,  приймаються  в  порядку, визначеному статутом партії, та оформляються   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 громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління; 
	4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру;
	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.
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