
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вінницького районного 

 управління юстиції Вінницької  

області від  22.04.2013 № 25 

 

 

Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дубліката 

свідоцтва про реєстрацію районних структурних утворень політичних 

партій 

 
1. Суб’єкта надання 

адміністративної 

послуги 

адміністративних 

послуг (найменування, 

місцезнаходження, 

режим роботи, 

телефон, адресу 

електронної пошти та 

веб-сайту) 

Вінницьке районне управління юстиції 

вул. Винниченка, 26, м. Вінниця, 21009 

Електронна адреса: yusticyya@mail.ru 

Телефон: (0432) 27-90-70 

 

З понеділка по четвер з 08.00 до 17.00,  

п’ятниця з 08.00 до 15.45 

обідня перерва з 13.00 до 13.45 

2. Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги, порядок та 

спосіб їх подання 

1. Заява. 

2. Документ, що підтверджує внесення плати за 

публікацію у спеціальному друкованому засобі масової 

інформації повідомлення про втрату оригіналів 

установчих документів. 

3. Довідка, видана органом внутрішніх справ, про 

реєстрацію заяви про втрату оригіналів установчих  

документів. 

4. Паспорт громадянина України або паспортний 

документ іноземця, якщо заява про втрату оригіналів 

установчих документів подається особою, яка згідно з 

відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, 

має право вчиняти юридичні дії від  імені юридичної 

особи без довіреності. 

5. Паспорт громадянина України або паспортний 

документ іноземця та надається документ, що засвідчує 

повноваження представника, якщо документи подаються 

представником юридичної особи. 

Поштове відправлення; подання документів через скриню 

для кореспонденції.  

3. Платність або 

безоплатність 

адміністративної 

послуги, розмір та 

порядок внесення 

плати 

(адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну 

послугу 

Безоплатна  

 

4. Строк надання Протягом місяця днів з дня надходження письмової заяви 



адміністративної 

послуги 

5. Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Видача дублікату свідоцтва про реєстрацію обласного 

структурного утворення політичної партії 

 

6. Спосіб отримування 

відповіді (результату) 
Особисто, уповноваженою особою 

7. Акти законодавства, 

що регулюють порядок 

та умови надання 

адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про політичні партії в Україні». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 

13.06.2001 N 840 "Про реалізацію статей 9, 11 Закону 

України «Про політичні партії в Україні». 

3. Наказ Міністерства юстиції України від 20.10.2004 

№119/5 «Про затвердження форми Списку підписів 

громадян України, зібраних на підтримку рішення про 

створення політичної партії». 

4. Наказ Міністерства юстиції України від 04.04.2005 

№ 26/5 «Про затвердження форм заяв про реєстрацію 

політичної партії та її структурного утворення, форми 

відомостей про склад керівних органів політичної 

партії». 
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