Інструкція про внесення інформації про створення осередку в партійну мережу
та Єдиний реєстр членів партії та партійних організацій
Крок 1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЮ = СТАТИ КАНДИДАТОМ В ЧЛЕНИ
ПАРТІЇ
Створювати первинні осередки можуть лише кандидати в члени чи члени партії “ВОЛЯ”.
Кандидатом в члени партії є особа, яка подала заявку на членство та внесена до Єдиного реєстру
партії.
Подати аяву на вступ до партії можна:
1. авантаживши бланк заяви на са ті http://volya.ua/page/rules (УВАГА! заявка роздруковується з
дво сторін, -а сторінка - заявка, -а сторінка - Люстра і на деклара ія , заповнити на надіслати в
ентральни секретаріат партії на електронну адресу info@volya.ua. о заявки додається копія
паспорту та іденти іка і ного коду особи.
. аповнити електронну орму заявки http://volya.ua/profile/registration, обравши варіант “стати
членом партії ВОЛЯ”. Люстра і на деклара ія є одним з етапів заповнення заявки. Копія першої
сторінки паспорту та іденти іка і ного коду та ін орма ія про особу вноситься через про іль особи
в парті ні мережі.
Крок 2. ВНЕСННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСОБУ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ПАРТІЇ.
ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ “КАНДИДАТ В ЧЛЕНИ” СЕКРЕТАРІАТОМ ПАРТІЇ “ВОЛЯ”
ля того, щоб На іональни секретаріат партії підтвердив Вашу заяву та Ви стали кандидатом в
члени партії, необ ідно, щоб Ви внесли в сві про іль на са ті таку ін орма ію (для внесння за діть
на сві про іль та натисність кнопку “Редагувати” :
- скан-копії паспорту
- скан копії іденти іка і ного коду
- ін орма ію про освіту/про есі ну діяльність/громадську діяльність/політичну діяльність
Коли і дані внесні, Секретаріат одразу підтверджує Вашу заявку та ваші дані вносяться до Єдиного
реєстру партії.
Якщо ваш статус кандидата в члени партії “ВОЛЯ” буде підтверджено, у своєму про а лі ви будете
мати можливість створити Осередок.
Крок 3. ВНЕСННЯ ДАНИХ ПРО СТВОРЕННЯ ОСЕРЕДКУ
Щоб внести дані про осередок, за діть на сві про іль на натисніть кнопку “Осередки” і потім
кнопку “Створити”.
аповнюєте орму:
1) Обираєте Область
2) Ра он
3) Місто
4) В полі Адреса необ ідно ввести адресу місце находження первинної партійної органі ації.
Адреса міс езна одження первинної парті ної організа ії забезпечується її членами. е може
бути приватне помешкання або нежиле приміщення (о іс .
УВАГА! МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ керівного органу ППО НЕ є юридичною адресою і під
час про едури легаліза ії ППО НЕ потребує юридичного підтвердження, тобто міс евому

органу юсти ії не потрібно надавати ніяки підтверджуючи документів. Міс езна одження
зазначається виключно для отримання о і і ни листів від органів юсти ії.
5)

алі обираємо відповідну вашу ільни ю

6) Ставимо дату проведення установчи зборів
7) Обираємо засновників осередку
Введіть прізвище людини (чи Ваше прізвище , які є засновниками осередку та натисніть кнопку
“Пошук”. У Вас має з’явитися перелік люде . Натисніть кнопку “ одати” і особа буде додана як
засновник осередку. Якщо прізвище особи не зна одиться е означає що особа або не подала заявку
на членство, або заявка подана, але особа не внесена до Єдиного реєстру партії (причина: не подані
скан-копії документів, не внесена ін орма ія про освіту/про есі ну/громадську/політичну
діяльність .
8) В кін і завантажуємо скан-копію Протоколу Установчи зборів
Інструк ія по створенню осередків зна одиться тут http://volya.ua/upload/instructions_of_creatin_part.pdf
Якщо у вас виникнуть апитання в процесі реєстрації просимо вертатися а телефоном 044337-38-47, 0-800-30-78-77 або пишіть info@volya.ua

