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СТАТУТ
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ” (далі в тексті цього
Статуту - Партія) – є ідеологічною політичною партією, яка діє на принципах
добровільності, рівноправності, самоврядування та християнських цінностей, і на основі
спільності інтересів об’єднує громадян для реалізації мети і завдань, визначених цим
Статутом та Програмою Партії.
Повне найменування: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ”
Скорочене найменування: УГП.

1.2. Діяльність Партії поширюється на територію всієї України.
1.3. Партія діє на засадах мультилідерства, дотримання внутрішньопартійної демократії,
солідарності і дисципліни, взаємоповаги її членів, відкритості та прозорості, відповідно до
положень Конституції та законів України, цього Статуту та Програми Партії.
1.4. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в
установленому законодавством порядку, володіє відокремленим майном, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, а також печатку зі своїм повним найменуванням,
штампи, бланки та власну символіку, зразки яких затверджуються Політичною радою Партії.
Символіка Партії реєструється в установленому законодавством порядку.
1.5. Місцезнаходження центральних керівних статутних органів Партії: м. Львів, Україна.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою діяльності Партії є:
а) побудова в Україні інститутів вільного і справедливого громадянського суспільства,
в якому забезпечується всебічний розвиток людської особистості;
б) розвиток України як демократичної правової держави з соціально-орієнтованою
ринковою економікою та гарантованим і дієвим принципом верховенства права;
в) цілковита консолідація України з Євроатлантичною спільнотою як повноправного
члена Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу;
г) захист державного суверенітету, єдності і могутності України, підвищення
позитивного іміджу та авторитету України у міжнародних відносинах;
ґ) досягнення високих стандартів економічного рівня життя і добробуту кожного
громадянина та забезпечення соціальної справедливості.
Задля побудови розвинутої країни успішних громадян Партія розпочинає модернізацію
України з Галичини, при цьому максимально ефективно використовує історичний досвід і
здобутки минулого, можливості, потенціал та інновації сучасності.
2.2. Основними завданнями Партії є:
а) формування і вираження політичної волі громадян;
б) активна участь у виборчих процесах та інших політичних заходах;
в) моральне оздоровлення суспільства, гуманізація суспільних відносин, відродження
людини як соціально відповідальної особистості;
г) створення сприятливих умов для максимальної реалізації творчого потенціалу і
здібностей кожної людини, розвитку та втілення громадських ініціатив;
ґ) розвиток національної культури, науки, освіти, спорту.
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2.3. Головними засобами для реалізації мети діяльності та Програми Партії є представлення
інтересів громадян в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, участь у
їх формуванні, активна суспільно-політична діяльність.
2.4. Для виконання статутних завдань Партія має право:
а) вільно провадити свою діяльність у межах і спосіб, що передбачені Конституцією
України, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України;
б) брати участь у виборах на пост Президента України, до Верховної Ради України, до
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
в) брати участь у формуванні реального громадянського контролю над владою та
зміцненні ролі громадських організацій;
г) сприяти розвитку місцевого самоврядування в Україні та забезпеченню прав
територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення;
ґ) формувати і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя,
оприлюднювати оцінку дій і рішень органів влади;
д) використовувати існуючі засоби масової інформації, а також засновувати власні
засоби масової інформації;
е) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати і
вступати в українські та міжнародні спілки;
є) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші
об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
ж) виступати учасником цивільно-правових відносин, представляти і захищати свої
законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів та громадян у судах, державних і
громадських органах та органах місцевого самоврядування;
з) брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги,
демонстрації тощо) відповідно до чинного законодавства;
и) одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, яка необхідна для реалізації цілей та завдань, що передбачені
цим Статутом і Програмою Партії;
і) набувати майнових і немайнових прав.
3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ
3.1. Членом Партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України
має право голосу на виборах, ознайомився та погоджується із положеннями цього Статуту та
Програми Партії, знає, усвідомлює і підтримує партійну ідеологію та відповідає вимогам
щодо членства в Партії, що визначені цим Статутом та іншими документами Партії.
3.2. Членство в Партії є добровільним, індивідуальним та фіксованим. Формою фіксації
членства в Партії є особиста письмова заява про вступ до Партії, рішення про прийняття в
члени Партії та відповідний запис в Реєстрі членів Партії.
3.3. Член Партії не може одночасно бути членом іншої політичної партії. Членами Партії
також не можуть бути: судді; прокурори; поліцейські; співробітники Служби безпеки
України; військовослужбовці; працівники органів доходів і зборів; персонал Державної
кримінально-виконавчої служби України, працівники Національного антикорупційного бюро
України, державні службовці у випадках, передбачених Законом України "Про державну
службу, колишні члени Комуністичної партії України, Партії Регіонів.
3.4. Членство в Партії є несумісним із цілями та діями, спрямованими на: пропаганду війни,
насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі; ліквідацію
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незалежності України чи зміну її конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення
суверенітету і територіальної цілісності України, підрив її національної безпеки; незаконне
захоплення державної влади; посягання на права і свободи людини і громадянина, здоров’я
населення, приватну власність, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.
3.5. Прийом у члени Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви і передбачає
процедуру перевірки відповідності кандидатів люстраційним критеріям, що визначаються
внутрішніми документами Партії. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
прийняття або про відмову у прийнятті в члени Партії.
3.6. Приймати у члени Партії своїми рішеннями мають право: Рада обласної організації,
Політична рада Партії. Особа вважається прийнятою в члени Партії з моменту прийняття
такого рішення і внесення відповідного запису в Реєстр членів Партії.
3.7. Учасники Установчого З`їзду Партії на підставі особистих письмових заяв стають
членами Партії за Статутом.
3.8. Члени Партії перебувають на обліку в місцевих організаціях Партії. В цих організаціях
зберігаються анкети членів Партії та особисті письмові заяви про вступ до Партії, а також
ведеться персональний облік членів відповідної партійної організації.
3.9. Загальний облік членів Партії здійснюється шляхом ведення Реєстру членів Партії.
Функції по веденню Реєстру членів Партії з правом внесення відповідних записів про
прийняття в члени Партії, припинення чи зупинення членства виконує Секретаріат Партії.
3.10. Член Партії має право:
а) брати особисту участь у діяльності Партії, реалізації її Програми, проектів та заходів;
б) обирати та бути обраними до центральних керівних органів Партії, керівних органів її
структурних утворень;
в) бути висунутим Партією кандидатом для обрання чи призначення на посаду до органів
державної влади або місцевого самоврядування всіх рівнів в порядку, передбаченому
законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Партії;
г) на захист з боку Партії від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за його партійну і
громадську діяльність, за політичні переконання і погляди;
ґ) брати участь в обговоренні Партією рішень з усіх питань партійної діяльності, вносити
пропозиції щодо змін та доповнень до Програми та Статуту Партії, брати участь у
виробленні і реалізації партійної політики;
д) фінансово підтримувати Партію;
е) брати участь у роботі будь-якого керівного органу при розгляді питання про свою
діяльність в Партії або під час розгляду своїх пропозицій, заяв тощо і мати можливість
давати пояснення щодо власної позиції;
є) отримувати інформацію про діяльність Партії, її органів та структурних утворень,
звертатись із запитами, заявами, пропозиціями до керівних органів та посадових осіб Партії,
її структурних утворень, та отримувати на них обґрунтовані відповіді;
ж) зупинити або припинити членство у Партії;
з) за дорученням керівних органів Партії, її структурних утворень, публічно виступати від
імені Партії з офіційною позицією;
и) у разі принципової незгоди члена Партії з рішенням керівних органів Партії він має право
припинити членство в Партії на підставі поданої письмової заяви.
Члени Партії можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, цим
Статутом, рішеннями органів Партії та іншими внутрішніми документами Партії;
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3.11. Член Партії зобов`язаний:
а) дотримуватись цілей, завдань та принципів діяльності Партії, положень цього Статуту,
Програми Партії, інших документів Партії;
б) поширювати, роз`яснювати та виконувати програмні з Партії;
в) брати активну участь в діяльності Партії і залученні до її лав нових членів;
г) підтримувати Партію та кандидатів, що висуваються Партією, у виборчій кампанії;
ґ) дотримуватися партійної дисципліни, норм моралі та етики, не вчиняти дій, що
дискредитують Партію;
д) регулярно сплачувати членські внески;
е) якісно та своєчасно виконувати взяті на себе обов’язки щодо партійної роботи;
є) виконувати рішення керівних органів Партії, її структурних утворень;
ж) у випадку обрання депутатом до Верховної Ради України або місцевої ради входити до
складу депутатського об’єднання Партії (депутатської фракції, групи) і діяти відповідно до
цього Статуту, Програми Партії, сприяти максимальному втіленню в життя засадничих
принципів і завдань Партії;
з) повідомити протягом 10 календарних днів партійну організацію, в якій перебуває на
обліку, про обрання чи призначення на посади, перебування на яких згідно з законодавством
є несумісним з членством в Партії, про зміну контактних даних тощо.
Виконувати інші обов’язки, що випливають з цього Статуту, інших документів Партії,
чинного законодавства України.
3.12. Членство в Партії припиняється:
а) за особистою письмовою заявою члена Партії;
б) внаслідок припинення особою громадянства України;
в) у разі смерті члена Партії, оголошення його померлим, визнання його безвісно відсутнім
або недієздатним;
г) внаслідок набуття особою членства в іншій політичній Партії;
ґ) у разі виключення з членів Партії;
д) в інших випадках передбачених даним Статутом або чинним законодавством України.
У разі припинення чи зупинення членства в Партії з цього ж дня припиняється перебування
члена Партії на будь-яких посадах в Партії. При відновленні членства в Партії поновлення
відповідних осіб на посадах, які обіймались, не відбувається.
3.13. Член Партії має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в Партії
шляхом подання письмової заяви до міської організації, в якій він перебуває на
персональному обліку, або до Політичної ради Партії. Членство в Партії зупиняється чи
припиняється з дня подання такої письмової заяви та не потребує додаткових рішень.
3.14. Припинення членства в Партії внаслідок припинення громадянства України
відбувається з часу настання цієї обставини, про що відповідна особа зобов’язана повідомити
керівництво організації Партії, в якій перебуває на обліку, подавши письмову заяву протягом
10 календарних днів.
3.15. Припинення членства в Партії внаслідок набуття членства в іншій політичній партії
відбувається з часу настання відповідної обставини, про що відповідна особа зобов’язана
повідомити керівництво організації Партії, в якій перебуває на обліку, подавши письмову
заяву протягом 10 календарних днів.
3.16. Член Партії, може бути виключений з Партії в разі невиконання чи неналежного
виконання своїх обов’язків, вимог Статуту, Програми, інших документів Партії, а також за:
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а) дії або бездіяльність, які завдають майнову шкоду Партії, дискредитують Партію чи її
ідеологію, членів, керівні органи, структурні утворення Партії тощо;
б) набрання законної сили вироком суду, яким член Партії визнаний винним у вчиненні
умисного злочину (окрім випадків, коли такий вирок визнаний Політичною радою Партії
наслідком переслідування чи тиску на члена Партії за його політичну позицію);
в) систематичну (більше трьох разів) безпідставну несплату членських внесків, сплата яких
регулюється відповідним Положенням про членські внески;
г) невиконання чи неналежне виконання рішень керівних органів Партії, її структурних
утворень, перешкоджання виконанню таких рішень іншими членами Партії;
ґ) за недотримання, невиконання чи порушення п. 3.11 цього Статуту.
3.17. Рішення про виключення з членів Партії приймається Політичною радою Партії або
Радою обласної організації з власної мотивованої ініціативи чи за обґрунтованим поданням
керівного органу організації Партії нижчого рівня або Головної контрольної комісії.
3.18. Рішення про виключення з членів Партії протягом 10 днів з моменту його прийняття
доводиться до відома особи органом, який прийняв таке рішення. Рішення Ради обласної
організації про виключення може бути скасоване Політичною радою Партії на підставі заяви
про його оскарження, яка має бути подана протягом одного місяця з моменту прийняття
оскаржуваного рішення. Рішення Політичної ради Партії за заявою заявника може бути
переглянуте і скасоване З’їздом Партії.
3.19. До члена Партії, який порушив Статут чи Програму Партії, завдав шкоди авторитетові
Партії або перешкоджав виконанню прийнятих рішень, можуть застосовуватися заходи
партійного впливу (попередження, догана). Таке рішення може бути прийняте Зборами
первинного осередку, Радою місцевої, обласної організації, Політичною радою Партії. Це
рішення за скаргою члена Партії може бути скасоване рішенням керівного органу організації
Партії вищого рівня, Політичною радою Партії або З`їздом Партії. Рішення З’їзду Партії є
остаточним і може бути оскаржене виключно в судовому порядку.
3.20. Члени Партії, що входять до складу Політичної ради Партії та Головної контрольної
комісії можуть бути виключені з членів Партії виключно на підставі рішення З`їзду, за яке
проголосувало ⅔ (дві третини) делегатів, присутніх на З’їзді.
3.21. Член Партії, обраний чи призначений на посаду, не сумісну з перебуванням в Партії
згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, повинен зупинити членство в
Партії на час перебування на такій посаді. Для цього він повинен протягом 10 календарних
днів подати письмову заяву із зазначенням підстави зупинення членства в Партії до Ради
обласної організації або до Політичної ради Партії, які повідомляють про зупинення
членства відповідну партійну організацію, на обліку в якій перебуває член Партії. З цього ж
дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких посадах в Партії.
3.22. Член Партії, який зупинив членство в Партії, після припинення дії причин, які
викликали зупинення членства, може відновити членство в Партії шляхом подання
письмової заяви до Ради обласної організації або до Політичної ради Партії, які
повідомляють про відновлення членства в Партії відповідну організацію, на обліку в якій
перебував член Партії.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ
4.1. Структуру Партії утворюють: центральні керівні та контрольно-ревізійні органи, місцеві
організації (обласні, районні, районні в містах, міські організації, а також міські, селищні,
сільські організації об’єднаних територіальних громад), первинні осередки, їхні керівні
органи (далі - структурні утворення).
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4.2. До центральних керівних та контрольно-ревізійних органів належать: З’їзд, Політична
рада, Головна контрольна комісія, Секретаріат.
4.3. Обласними вважаються місцеві організації, утворені в межах областей України, а також
міські організації міст Києва і Севастополя, республіканська організація Автономної
Республіки Крим, якщо такі утворені.
4.4. Районні, районні в містах, міські організації, а також міські, селищні, сільські організації
об’єднаних
територіальних
громад,
утворені
в
межах
відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, в т.ч. в ході реформи децентралізації відповідно до
Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” та інших
нормативно-правових актів, та іменуються в даному Статуті як місцеві організації.
4.5. Рада обласної організації в тижневий строк повідомляє Політичну раду Партії про
первинні осередки і місцеві організації Партії, які утворюються або ліквідуються на
відповідній території. Облік утворених і зареєстрованих первинних осередків і місцевих
організацій Партії ведеться Секретаріатом Партії.
4.6. Первинні осередки, місцеві та обласні організації організації утворюються згідно з
існуючим адміністративно-територіальним устроєм України. В межах кожної
адміністративно-територіальної одиниці може утворюватися лише одна організація Партії
відповідного рівня, яка діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці за
виключенням первинних осередків, кількість яких на відповідній території не обмежується.
4.7. При зміні адміністративно-територіального устрою України відповідні місцеві
організації Партії змінюють своє найменування. Такі зміни затверджуються черговим
З’їздом Партії і не потребують внесення змін до Статуту Партії.
4.8. На підставі статутних повноважень структурних утворень в межах Партії діє партійна
підпорядкованість (ієрархія):
4.8.1 Первинні осередки підпорядковуються міським або районним організаціям Партії.
Первинні осередки в селі, селищі, місті, які входять до складу іншого міста,
підпорядковується міській організації Партії, до складу якого входять відповідні село,
селище, місто. Сільські, селищні, міські організації об’єднаних територіальних громад
підпорядковуються відповідним районним організаціям, в межах яких вони утворені.
Районні в місті організації Партії в містах з районним поділом підпорядковуються міській
організації Партії, а первинні осередки такого міста підпорядковуються районній у місті
організації Партії.
4.8.2 Міські організації міст районного значення підпорядковуються районній організації
Партії.
4.8.3. Районні організації та організації міст обласного значення підпорядковуються обласній
організації Партії.
4.8.4. Міські організації міст Києва і Севастополя, республіканська організація Автономної
Республіки Крим, прирівнюються до обласних організацій Партії.
4.8.5. Обласні організації є вищими щодо усіх первинних осередків, місцевих організацій,
утворених у межах відповідної території.
4.8.6. Відсутність організації Партії на одному з рівнів партійної підпорядкованості (ієрархії)
передбачає автоматичне безпосереднє підпорядкування організації вищого рівня.
4.8.7. Усі первинні осередки, місцеві організації Партії підпорядковані центральним
керівним органам Партії.
4.9. Центральні керівні органи Партії, керівні органи місцевих організацій мають право
призупиняти дію та/або скасовувати власні рішення або рішення керівних органів
організацій Партії нижчого рівня по партійній підпорядкованості (ієрархії).
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4.10. Рішення керівних органів Партії або структурного утворення Партії, що виходить за
межі їх компетенції чи суперечить положенням цього Статуту, Програми Партії, вищим за
юридичною силою документам Партії або законодавству України є нікчемним з моменту
його прийняття. У разі необхідності, факт нікчемності такого рішення підтверджується
керівним органом партійної організації відповідного рівня або центральним керівним
органом Партії.
4.11. Будь-яке структурне утворення Партії може бути ліквідоване (припинена діяльність) за
рішенням Політичної ради з власної мотивованої ініціативи або за обґрунтованим поданням:
Головної контрольної комісії чи Ради місцевої організації щодо первинного осередку або
нижчестоящої місцевої організації по партійній підпорядкованості (ієрархії).
Рішення про ліквідацію структурного утворення має бути мотивованим та обґрунтованим.
4.12. Підставами для ліквідації структурного утворення Партії можуть бути:
а) зменшення кількості членів структурного утворення Партії до менше ніж 3 (трьох) осіб
для первинного осередку, місцевих організацій або до менше ніж 6 (шести) для обласної
організації;
б) встановлення фактів підробки чи використання підроблених документів, внесення в
документи про створення структурного утворення Партії завідомо неправдивої інформації;
в) прийняття рішень чи вчинення дій, несумісних із Статутом, Програмою чи іншими
документами Партії, дискредитація її репутації, свідоме невиконання рішень керівних
органів Партії чи вищестоящих структурних утворень.
г) в інших випадках, передбачених Статутом та нормативними документами Партії.
4.13. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію структурного утворення Партії, створює
ліквідаційну комісію, яка вирішує усі майнові та організаційно-технічні питання, пов’язані із
ліквідацією структурного утворення Партії.
4.14. Повноваження посадової особи структурних утворень Партії можуть бути достроково
припинено за відповідним рішенням органів управління структурного утворення Партії, який
обирає або призначає відповідну посадову особу.
4.15. Ініціювати проведення відповідних Зборів (Конференцій), з питань дострокового
припинення повноважень посадових осіб відповідного рівня можуть:
а) Рада місцевої, обласної організації - своїм рішенням простою більшістю голосів;
б) Контрольна комісія обласної організації, Головна контрольна комісія - своїм рішенням
простою більшістю голосів.
в) Члени структурного утворення Партії, якщо така ініціатива підтримана не менше
половиною членів від загальної кількості членів структурного утворення Партії.
В таких випадках орган структурного утворення Партії, якому адресована така ініціатива та
який уповноважений скликати Збори (Конференції), зобовязаний протягом 10 календарних
днів прийняти рішення про скликання відповідно Зборів (Конференції). У разі не прийняття
такого рішення, повноваження щодо скликання Зборів (Конференції) надається Політичній
раді Партії.
4.16. Дострокове припинення повноважень членів Політичної ради або Головної контрольної
комісії може бути припинено за рішенням Зїзду, якщо така ініціатива підтримана не менше
половиною членів від загальної кількості членів Партії. В таких випадках Політична рада або
Головна контрольна комісія зобовязані протягом 10 календарних днів прийняти рішення про
скликання Зїзду.
4.17. Рішення про ліквідацію структурного утворення або дострокове припинення
повноважень посадових осіб структурних утворень Партії має бути мотивованим та
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обґрунтованим з підстав,
документами Партії.

визначених даним

Статутом та іншими нормативними

5. ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ
5.1. Первинний осередок Партії утворюється не менш як з 3 (трьох) членів Партії на підставі
рішення установчих Зборів, та організаційно входять до складу відповідної місцевої
організації Партії.
5.2. Кожен первинний осередок набуває статусу первинного осередку після затвердження
рішення установчих Зборів про його утворення Радою місцевої організації Партії, до складу
якої він входить, та взяття його на облік обласною організацією Партії.
5.3. На установчих Зборах первинного осередку обираються голова, заступник голови,
секретар первинного осередку. Протокол установчих Зборів осередку має бути власноручно
підписаний усіма учасниками цих Зборів.
5.4. Реєстрація первинного осередку здійснюється шляхом письмового повідомлення про
утворення у встановленому законодавством України порядку без надання статусу юридичної
особи.
5.5. У своїй діяльності первинні осередки керуються Програмою і Статутом Партії,
рішеннями вищестоящих керівних органів Партії, організовують своїх членів на виконання
визначених ними завдань. Форми діяльності первинного осередку та план роботи
визначаються відповідно до партійних принципів і документів Партії.
5.6. Повноваження первинних осередків:
а) пропагують та розповсюджують ідеї Партії серед населення;
б) беруть участь в суспільно-політичному житті місцевості;
в) співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, аналогічними структурами інших політичних партій та громадських
організацій;
г) проводять роботу по виконанню рішень керівних органів Партії та звітують перед цими
органами;
ґ) вивчають економічну, соціальну та політичну обстановку в своєму регіоні та інформують
вищі керівні органи Партії;
д) сприяють залученню нових членів до Партії, ведуть облік членів первинного осередку;
е) беруть активну участь у виборчих процесах і проводять агітацію за кандидатів від Партії;
є) висувають кандидатів в депутати сільських, селищних рад і на посаду селищних і
сільських голів, а також рекомендують своїх представників для висування місцевими
організаціями Партії кандидатів на вибори, у виборчі комісії, спостерігачами.
5.7. Вищим керівним органом первинного осередку є Збори.
5.7.1. Збори скликаються Головою первинного осередку або на вимогу не менше третини
членів. Члени первинного осередку Партії повідомляються про Збори первинного осередку
не пізніше ніж за три дні до їх проведення.
5.7.2. Збори первинного осередку правомочні за умови участі в них не менше двох третин
членів. Рішення Зборів ухвалюється більшістю голосів присутніх на цих Зборах членів.
5.7.3. Збори первинного осередку можуть бути скликані за рішенням керівного органу
місцевої організації, Політичною радою Партії.
5.8. Збори первинного осередку:
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а) обирають строком на два роки голову, заступника голови, секретаря первинного осередку,
мають право в будь-який час розглянути питання щодо звіту їх роботи, а також прийняти
рішення про дострокове припинення повноважень відповідної посадової особи;
б) вирішують всі питання поточної діяльності своєї організації;
в) обирають делегатів на конференцію місцевої організації;
г) попередньо розглядають кандидатів на вступ в члени Партії чи виключення з її членів;
ґ) приймають рішення про висування кандидатів у депутати до сільських, селищних рад та
на посаду сільського, селищного голови у порядку, встановленому чинним законодавством
України, Статутом Партії та іншими документами Партії;
д) висуває представників до складу виборчих комісій по виборах, комісій із проведення
всеукраїнського та місцевих референдумів, спостерігачів;
е) забезпечують виконання рішень керівних органів Партії, організацій Партії вищого рівня.
5.9. Вищою посадовою особою первинного осередку є Голова, який обирається Зборами
первинного осередку. Рішення про обрання Голови первинного осередку затверджується
Радою відповідної місцевої організації Партії. Одна й та сама особа не може бути Головою
первинного осередку більше ніж два строки підряд.
5.10. Заступника Голови і секретаря первинного осередку обирають Збори первинного
осередку, кандидатури яких подає Голова первинного осередку.
5.11. Якщо під час обрання посадових осіб (керівництва) первинного осередку жоден з
кандидатів – претендентів не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне
голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Обраним вважається
кандидат, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.
5.12. Голова первинного осередку:
а) здійснює керівництво первинним осередком у період між Зборами, складає план роботи
первинного осередку, організовує його виконання;
б) без доручення представляє первинний осередок у внутрішньопартійних відносинах та у
зовнішніх стосунках з органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
іншими юридичними та фізичними особами, що діють на відповідній території;
в) організовує виконання рішень Зборів первинного осередку та керівних органів вищого
рівня, звітує перед Зборами первинного осередку;
г) має право підпису документів від імені первинного осередку;
ґ) відповідає за використання коштів і майна первинного осередку;
д) приймає заяви про вступ в члени Партії, звернення та інші документи від членів Партії;
е) скликає та головує на Зборах первинного осередку, підписує протоколи таких Зборів;
є) у разі складання своїх повноважень зобов’язаний впродовж трьох днів передати усю
документацію та майно первинного осередку новообраному Голові або особі, яка виконує
такі обов’язки;
ж) вирішує інші питання в межах повноважень згідно з чинним законодавством, цим
Статутом, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня, Зборів первинного осередку.ґ)
здійснює діловодство, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів,
оформляє та підписує протоколи Зборів первинного осередку;
5.13. Секретар первинного осередку:
а) організаційно забезпечує підготовку і проведення Зборів первинного осередку;
б) інформує членів первинного осередку про дату, час і місце проведення Зборів первинного
осередку;
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в) збирає і передає місцевій організації інформацію про контактні дані членів первинного
осередку, їх зміну, забезпечує їх систематизацію та постійну актуалізацію;
г) веде персональний облік членів Партії, які входять до складу первинного осередку;
ґ) здійснює діловодство, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів,
оформляє та підписує протоколи Зборів первинного осередку;
д) вирішує інші питання в межах повноважень Секретаря згідно з чинним законодавством,
цим Статутом, рішеннями керівних органів вищого рівня, Зборів первинного осередку.
6.

МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Районні, районні в містах, міські організації, а також сільські, селищні, міські організації
об’єднаних територіальних громад (далі - місцеві організації), утворюються шляхом
проведення установчих Зборів, в яких беруть участь не менше 3 (трьох) членів Партії.
Протокольне рішення про утворення місцевої організації затверджується Радою обласної
організації Партії.
6.2 Місцеві організації Партії реєструються відповідно до вимог чинного законодавства без
статусу юридичної особи. За рішенням Політичної ради Партії можуть набувати статусу
юридичної особи у встановленому законодавством порядку.
6.3. Місцеві організації в своїй діяльності керується Програмою і Статутом Партії,
рішеннями центральних органів та обласних організацій Партії.
6.4. Рішення центральних органів Партії чи відповідної обласної організації з програмних,
статутних та виборчих питань є обов'язковими для місцевої організацій. За наявності
об`єктивних перешкод для виконання інших рішень вищестоящих органів, керівні органи
місцевої організацій повинні звернутися до обласної організації з мотивованими
поясненнями. Керівний орган Партії чи відповідної обласної організації може звільнити
місцеву організацію від виконання цього рішення або підтвердити обов`язковість його
виконання.
6.5. Повноваження місцевих організацій:

а) пропагують та розповсюджують ідеї Партії серед населення;
б) беруть активну участь в суспільно-політичному житті місцевості;
в) співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, аналогічними структурами інших політичних партій та громадських
організацій;
г) проводять роботу по виконанню прийнятих рішень, реалізації Програми та інших
документів Партії, звітують про їх виконання;
ґ) вивчають економічну, соціальну та політичну обстановку в своєму реґіоні та інформують
вищі керівні органи Партії;
д) сприяють залученню нових членів до Партії, ведуть облік членів своїх організацій;
е) беруть активну участь у виборчих процесах і проводять агітацію за кандидатів від Партії.
6.6. Вищим керівним органом місцевої організації є: Збори (коли до участі запрошуються усі
члени відповідної місцевої організації) або Конференція (коли до участі запрошуються
делегати, обрані членами відповідної місцевої організації чи первинного осередку Партії).
Член Партії також може делегувати правого свого голосу для участі в Зборах іншому члену
Партії та відкликати таке делегування в будь-який момент. Процедура делегування права
голосу визначається внутрішніми документами Партії.
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6.7. Збори (Конференція) скликаються при необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про
скликання Зборів (Конференції) Рада місцевої організації повідомляє первинні осередки або
членів Партії не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення.
6.7.1. Конференція (Збори) скликається Головою або Радою місцевої організації, або на
вимогу не менше третини членів Партії, що є на обліку в місцевій організації.
6.7.2. Конференція (Збори) місцевої організації також можуть бути скликані за рішенням
Ради обласної організації або Політичної ради Партії.
6.8. Делегати Конференції місцевої організації обираються за нормою представництва,
затвердженою Радою місцевої організації, або іншим суб`єктом скликання. Голова Ради
місцевої організації, Голови первинних осередків, члени Ради місцевої організації є
делегатами Конференції за посадою.
6.9. Конференція місцевої організації правомочна за умови участі в ній не менше двох третин
обраних делегатів. Збори місцевої організації правомочні за умови участі в них не менше
половини членів місцевої організації Партії.
Рішення Зборів (Конференції) ухвалюється шляхом голосування простою більшістю голосів
від членів (делегатів) Партії, зареєстрованих на Зборах (Конференції).
Збори (Конференція) можуть встановити інший порядок прийняття рішень, наприклад,
кваліфікованою більшістю голосів.
6.10. Конференція (Збори) місцевої організації:
а) визначає кількісний склад Ради місцевої організації;
б) обирає строком на два роки персональний склад Ради: Голову місцевої організації, його
заступника (-ів), інших членів Ради;
в) має право достроково припинити повноваження Ради відповідної місцевої організації в
цілому чи її членів (посадових осіб) окремо;
г) обирає делегатів на Конференцію обласної організації Партії;
ґ) приймає рішення про висування кандидатів у депутати до місцевих рад та на посаду
сільського, селищного, міського голови у порядку, встановленому законодавством України,
Статутом та іншими документами Партії. При цьому розмір квот, що визначає мінімальний
рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у депутати місцевих
рад в багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної
кількості кандидатів у виборчому списку;
д) висуває представників до складу виборчих комісій по виборах, а також до складу комісій
із проведення всеукраїнського та місцевих референдумів, спостерігачів;
е) заслуховує звіти про роботу Голови місцевої організації, Ради місцевої організації, інших
посадових осіб організації.
6.11. Рада місцевої організації є керівним органом відповідної місцевої організації в період
між Конференціями (Зборами).
6.11.1. До складу Ради відповідної місцевої організації входять: Голова місцевої організації,
його заступник (-ки), секретар, інші члени Ради. Кількісний і персональний склад Ради
місцевої організації визначають і обирають Збори (Конференція) місцевої організації і він не
може бути менше трьох і більше семи осіб.
6.11.2. Рада місцевої організації проводить засідання при необхідності, але не рідше одного
разу на три місяці. Засідання Ради можуть скликатися Головою або за ініціативою третини
членів місцевої організації і первинних осередків. Засідання Ради чинні за умови участі не
менше половини її членів.
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6.11.3. Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.
При однаковій кількості голосів голос Голови є вирішальним.
6.12. Рада місцевої організації:
а) здійснює заходи на виконання рішень відповідних Зборів (Конференції), рішень керівних
органів організацій Партії вищого рівня, та рішень керівних органів Партії;
б) веде облік підпорядкованих їй організацій та первинних осередків Партії, координує їх
роботу, надає їм організаційно-методичну допомогу;
в) веде облік членів відповідної організації Партії, контролює та координує їх роботу,
проводить навчання членів організації та залучає місцевих активістів;
г) контролює своєчасність сплати членських внесків;
ґ) організовує інформаційну та роз’яснювальну партійну роботу серед населення щодо мети,
завдань, ідеології та програмних положень Партії, агітацію та політпросвіту із виборцями;
д) приймає та опрацьовує звернення від громадян, вивчає, аналізує та інформує керівні
органи Партії вищого рівня щодо актуальних питань певної території;
е) попередньо погоджує кандидатів, що висуваються первинними осередками для участі у
виборах, готує та вносить подання щодо кандидатур спостерігачів та/або членів виборчих
комісій та комісій по проведенню референдумів;
є) співпрацює з організаціями інших політичних партій, громадських організацій, органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними
особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії,
рішенням керівних органів Партії вищого рівня;
ж) в межах своїх повноважень розпоряджається майном та коштами відповідної місцевої
організації;
з) подає кандидатури до Ради обласної організації або Політичної ради Партії для розгляду
та ухвалення рішення про прийняття в члени Партії чи виключення з членів Партії;
и) здійснює іншу діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту, Програми та
інших внутрішніх документів Партії.
6.13. Вищою посадовою особою місцевої організації є Голова, який обирається
Конференцією (Зборами) місцевої організації. Рішення Конференції (Зборів) про обрання
Голови місцевої організації затверджується Радою відповідної обласної організації. Одна й
та сама особа не може бути Головою місцевої організації більше ніж два строки підряд.
6.13.1. Заступника Голови і секретаря місцевої організації обирають Збори (Конференція)
місцевої організації, кандидатури яких подає Голова відповідної місцевої організації.
6.13.2. Якщо під час обрання посадових осіб (керівництва) місцевої організації жоден з
кандидатів – претендентів не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне
голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Обраним вважається
кандидат, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.
6.13.3. Голови місцевих організацій є делегатами Конференцій відповідних місцевих
організацій вищого рівня та Конференцій обласних організацій Партії за посадою.
6.14. Голова місцевої організації:
а) здійснює поточне керівництво роботою місцевої організації в період між засіданнями
Ради та Зборами (Конференцією);
б) вносить на Збори (Конференцію) місцевої організації кандидатуру заступника (-ів) голови
і секретаря Ради;
в) скликає засідання та організовує роботу Ради, головує на її засіданнях;
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г) контролює ведення обліку членів Партії та документації місцевої організації;
ґ) без доручення представляє місцевої організацію у внутрішньопартійних відносинах та у
зовнішніх стосунках з органами державної влади і органами місцевого самоврядування,
юридичними та фізичними особами, що діють на відповідній території;
д) має право підпису без довіреності усіх документів від імені місцевої організації;
е) забезпечує виконання рішень Конференції (Зборів) місцевої організації та керівних органів
Партії вищого рівня;
є) в межах наданих повноважень видає розпорядження, накази, дає доручення, розглядає
звернення (пропозиції, скарги, заяви, клопотання) і приймає щодо них рішення;
ж) виносить на розгляд Ради питання щодо партійних заохочень, стягнень, інші питання;
з) у межах повноважень, визначених Зборами (Конференцією), розпоряджається майном та
коштами місцевої організації організації;
и) у разі складання своїх повноважень зобов’язаний впродовж трьох днів передати усю
документацію і майно організації новообраному Голові або особі, що виконує такі обов’язки;
і) вирішує інші питання в межах повноважень Голови місцевої організації згідно з чинним
законодавством, цим Статутом, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня та Зборів
(Конференції) місцевої організації.
6.15. Секретар місцевої організації:
а) організаційно забезпечує підготовку та проведення Зборів (Конференції), засідань Ради
місцевої організації;
б) інформує членів організації про дату, час і місце проведення Зборів (Конференції)
місцевої організації та членів Ради про її засідання;
в) збирає та передає обласним організаціям Партії інформацію про контактні дані членів
місцевої організації, їх зміну, забезпечує їх систематизацію та постійну актуалізацію;
г) веде персональний облік членів Партії, які входять до складу місцевої організації;
ґ) здійснює діловодство, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів,
оформляє та підписує протоколи Зборів місцевої організації, засідань Ради;
д) вирішує інші питання в межах повноважень секретаря організації згідно з чинним
законодавством, цим Статутом, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня та Зборів
(Конференції) відповідної міської організації.
7. ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ
7.1. Обласна організація утворюється шляхом проведення установчих Зборів (Конференції),
в котрих беруть участь не менше 6 (шести) членів Партії. Протокольне рішення про
утворення обласної організації затверджується Політичною радою Партії. Обласна
організація реєструється відповідно до вимог чинного законодавства без статусу юридичної
особи. За рішенням Політичної ради Партії можуть набувати статусу юридичної особи у
встановленому законодавством порядку. У разі набуття статусу юридичної особи, має
окремий баланс, банківський рахунок, печатку, штампи та інші атрибути, зразки котрих
затверджуються Радою обласної організації за погодженням з Політичною радою Партії.
7.2. Повноваження обласних організацій:

а) пропагують та розповсюджують ідеї Партії серед населення;
б) беруть участь в суспільно-політичному житті місцевості;
в) співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, структурами утвореннями інших партій та громадських організацій;
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г) проводять роботу по виконанню рішень центральних органів Партії, реалізації Програми
та інших документів Партії, звітують перед цими органами;
ґ) вивчають економічну, соціальну та політичну обстановку в своєму реґіоні та інформують
вищі керівні органи Партії;
д) сприяють залученню нових членів до Партії, ведуть облік своїх членів;
е) беруть активну участь у виборчих процесах і проводять агітацію за кандидатів від Партії.
7.3. Вищим керівним органом обласної організації є Збори (Конференція), які скликаються
при необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.
7.3.1. Збори (Конференція) обласної організації скликаються Головою або Радою обласної
організації або на вимогу не менше третини членів обласної організації.
7.3.2. Збори (Конференція) обласної організації також можуть бути скликані за рішенням
Політичної ради Партії.
7.3.3. Норму представництва на Конференцію обласної організації встановлює орган Партії,
який прийняв рішення про її скликання. Голова обласної організації, Голова Контрольної
комісії обласної організації, Голови місцевих організацій і первинних осередків, що входять
до складу відповідної обласної організації, члени Ради обласної організації є делегатами
Конференції за посадою.
7.4. Конференція правомочна за умови участі в ній не менше двох третин обраних делегатів.
Збори обласної організації правомочні за умови участі в них не менше половини членів
обласної організації.
7.5. Рішення Зборів (Конференції) ухвалюється шляхом голосування простою більшістю
голосів від членів (делегатів) Партії, зареєстрованих на Зборах (Конференції). Збори
(Конференція) можуть встановити інший порядок прийняття рішень, наприклад,
кваліфікованою більшістю голосів.
7.6. Збори (Конференція) обласної організації:
а) визначають стратегію і тактику діяльності організації та її участь в політичних процесах;
б) затверджують структуру обласної організації та її керівних органів, зміни в них;
в) обирають строком на два роки Голову обласної організації, його заступника (заступників),
інших членів Ради обласної організації;
г) обирають строком на два роки членів Контрольної комісії обласної організації;
ґ) обирають делегатів на З`їзд Партії;
д) заслуховують звіти Голови, Ради і Контрольної комісії обласної організації;
е) у встановленому законодавством України, цим Статутом та іншими документами Партії
порядку приймають рішення про висування обласною організацією кандидатів для участі у
виборах, членів виборчих комісій та спостерігачів;
є) має право достроково припинити повноваження Ради обласної організації, Контрольної
комісії обласної організації, в цілому чи її членів (посадових осіб) окремо;
ж) вирішують інші питання, що випливають із Статуту та інших документів Партії.
7.7. Керівним органом обласної організації в період між Зборами (Конференціями) є Рада
обласної організації, строк повноважень якої становить два роки з часу її обрання.
7.7.1. Кількісний і персональний склад Ради обласної організації визначають і обирають
Збори (Конференція) обласної організації і він не може бути менше трьох і більше семи осіб.
7.7.2. До складу Ради обласної організації за посадою входять: Голова обласної організації,
його заступник (заступники), Також до складу Ради можуть входити інші члени Ради, які
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обираються Зборами (Конференцією). Керівник Секретаріату обласної організації
участь в засіданнях Ради обласної організації з правом дорадчого голосу.

бере

7.8. Засідання Ради обласної організації скликаються при необхідності, але не рідше одного
разу на три місяці. Засідання Ради вважаються правомочними за умови участі не менше
половини її членів. Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів членів Ради,
присутніх на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови є вирішальним.
7.9. Засідання Ради можуть скликатися Головою обласної організації, або за ініціативою
третини членів Ради, або третини членів відповідної обласної організації, або за рішенням
Політичної ради Партії.
7.10. Рада обласної організації:
а) формує основні напрями діяльності обласної організації;
б) скликає Збори (Конференцію) обласної організації, визначає дату, час і місце її
проведення, норми представництва та пропонує проект порядку денного;
в) має право приймати рішення про скликання Зборів первинних осередків, Зборів
(Конференцій) місцевих організацій;
г) координує діяльність організацій Партії нижчого рівня, що входять до її складу, має право
втручатися в їх діяльність, зокрема у випадках, коли їх дії чи прийняті рішення суперечать
Програмі чи Статуту, рішенням вищестоящих керівних органів чи організацій Партії;
ґ) має право приймати в члени та виключати з членів Партії, зупиняти і поновлювати
членство в Партії;
д) доводить до відома підпорядкованих партійних організацій рішення та документи вищих
керівних органів Партії;
е) затверджує рішення про створення місцевих організацій Партії, здійснює їх облік та облік
первинних осередків;
є) затверджує виборчі списки кандидатів, що висуваються місцевими організаціями чи
первинними осередками для участі у виборах, готує та вносить подання щодо кандидатур
спостерігачів та/або членів виборчих комісій;
ж) за пропозицією Голови обласної організації затверджує розподіл обов`язків між
заступниками Голови обласної організації, погоджує кандидатуру на посаду керівника
Секретаріату обласної організації, загальну чисельність, призначення на посади інших
працівників Секретаріату обласної організації;
з) затверджує рішення про обрання Голів відповідних місцевих організацій, первинних
осередків;
и) визначає поведінку та план дій організації на відповідній території під час проведення
виборів, узгоджує її з рішеннями вищестоящих керівних органів Партії;
і) утворює тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи тощо) обласної організації для
підготовки окремих питань чи проведення певних заходів;
ї) виконує інші повноваження, в тому числі делеговані їй Зборами (Конференцією).
7.11. Вищою посадовою особою обласної організації Партії є Голова обласної організації.
Рішення про обрання Голови приймається Зборами (Конференцією) обласної організації і
затверджується Політичною радою Партії. Одна й та сама особа не може бути Головою
обласної організації більше ніж два строки підряд.
7.11.1. Заступника (-ів) Голови обласної організації обирають Збори (Конференція) обласної
організація, кандидатури котрих подає Голова обласної організації. Одна й та сама особа не
може бути заступником Голови обласної організації більше ніж два строки підряд.
Керівника Секретаріату обласної організації призначає Голова обласної організації за
погодженням із Радою обласної організації.
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7.11.2. Якщо під час обрання посадових осіб (керівництва) обласної організації жоден з
кандидатів (претендентів) не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне
голосування по двох кандидатах, які набрали найбільше голосів. Обраним вважається
кандидат, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.
7.12. Голова обласної організації:
а) очолює і організовує роботу обласної організації, здійснює поточне керівництво її
діяльністю в період між Зборами (Конференціями) та засіданнями Ради;
б) без доручення представляє обласну організацію у внутрішньопартійних відносинах та у
зовнішніх стосунках з органами державної влади і органами місцевого самоврядування,
юридичними та фізичними особами, що діють на відповідній території;
в) має право підпису без довіреності усіх документів від імені обласної організації з питань,
що належать до його компетенції;
г) скликає засідання та організовує роботу Ради, головує на її засіданнях;
ґ) виносить на розгляд і затвердження Зборам (Конференції) обласної організації
кандидатури заступника (-ів) Голови обласної організації і керівника Секретаріату;
д) здійснює контроль за діяльністю Секретаріату обласної організації, затверджує його
штатний розпис, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Секретаріату;
е) у межах, визначених Конференцією, розпоряджається майном та коштами обласної
організації, затверджує кошторис витрат;
є) забезпечує виконання рішень Зборів (Конференції), Ради обласної організації,
центральних керівних органів Партії;
ж) в межах наданих повноважень видає розпорядження, накази, дає доручення, розглядає
звернення (пропозиції, скарги, заяви, клопотання) і приймає щодо них рішення;
з) виносить на розгляд Ради питання щодо партійних заохочень, стягнень, інші питання;
и) доручає заступникам Голови або членам Ради обласної організації виконання окремих
своїх повноважень;
і) у разі складання своїх повноважень зобов’язаний впродовж трьох днів передати усю
документацію та майно організації новообраному Голові або особі, яка виконує такі
обов’язки;
ї) вирішує інші питання в межах повноважень Голови обласної організації, що надані
чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Зборів (Конференції) обласної організації
чи центральних керівних органів Партії.
У разі неможливості виконання Головою обласної організації своїх повноважень з поважних
причин, за рішенням Ради обласної організації повноваження Голови тимчасово виконує
один із заступників Голови обласної організації з правом підпису документів від імені
обласної організації без довіреності.
7.13. Секретаріат обласної організації як виконавчий орган обласної організації:
а) розробляє план роботи обласної організації, її розвиток та розбудову;
б) методично сприяє і координує роботу секретарів нижчестоящих організацій Партії;
в) виконує рішення Голови, Ради, Зборів (Конференції) обласної організації, центральних
керівних органів Партії, доводить такі рішення до відома низових організацій Партії,
здійснює контроль за їх своєчасним та належним виконанням;
г) здійснює діловодство, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів;
ґ) приймає звернення (заяви, клопотання, запити тощо) від членів Партії та інших осіб,
передає їх на розгляд відповідних керівних органів чи партійних організацій;
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д) організовує підготовку і проведення Зборів (Конференції), засідань Ради обласної
організації, оформляє їхні проекти порядку денного та протокольні рішення;
е) веде облік зареєстрованих первинних осередків, місцевих організацій, утворених в межах
області;
є) веде облік членів Партії, членських внесків, майна та коштів обласної організації;
ж) виконує інші розпорядчо-виконавчі та організаційні заходи для забезпечення поточної
діяльності обласної організації.
7.14. Контрольна комісія обласної організації контролює і перевіряє статутну, фінансову
та некомерційну господарську діяльність обласної організації, а також первинних осередків і
місцевих організацій, що входять до її складу.
7.14.1. Чисельний і персональний склад Контрольної комісії визначається та обирається
Зборами (Конференцією) обласної організації строком на два роки, але не може бути менше
трьох осіб та більше семи.
7.14.2. Контрольна комісія на своєму засіданні обирає Голову Контрольної комісії і за
пропозицією обраного Голови заступника голови і секретаря Контрольної комісії.
7.14.3 Член Контрольної комісії обласної організації не може суміщати свою посаду в
Контрольній комісії із будь-якою іншою виборною посадою в Партії. У випадку обрання
однієї особи одночасно членом Контрольної комісії та на будь-яку іншу виборну посаду в
Партії, така особа повинна протягом 3 (трьох) днів визначитись, яку з двох посад буде
обіймати.
7.15. Контрольна комісія підзвітна і організаційно підпорядковується Зборам (Конференції)
обласної організації, а також з питань виконання контрольно-ревізійних функцій
підконтрольна Головній контрольній комісії Партії.
7.16. У своїй діяльності Контрольна комісія керується Програмою і Статутом Партії,
рішеннями центральних керівних органів Партії та керівних органів обласної організації.
7.17. Контрольна комісія на виконання доручень центральних керівних органів Партії,
керівних органів відповідної обласної організації, за обґрунтованими заявами окремих членів
Партії або за власною ініціативою має право:
а) проводити перевірки (ревізії) фінансової, некомерційної господарської діяльності
відповідної обласної організації, первинного осередку чи місцевої організації Партії, що
входить до складу такої обласної організації, зокрема перевіряти виконання бюджету та
фінансових планів, цільове використання коштів та майна;
б) здійснювати контроль за дотриманням членами, керівними органами, посадовими
особами обласної організації, первинних осередків та місцевих організацій, що входять до її
складу, положень Статуту і Програми Партії, інших внутрішніх партійних документів.
7.18. Рішення Контрольної комісії обласної організації можуть бути переглянуті і скасовані
Головною контрольною комісією Партії.
7.19. Рішення Контрольної комісії приймається шляхом голосування простою більшістю.
Засідання Контрольної комісії є правомочними за участі не менше половини її членів.
7.20. За результатами проведеної роботи Контрольна комісія приймає рішення про:
а) вимогу до відповідних органів чи членів Партії щодо усунення виявлених порушень;
б) пропозиції щодо скасування прийнятих рішень, які за висновком Контрольної комісії є
такими, що не відповідають вимогам Статуту, Програми, рішенням вищих керівних органів
Партії, рішенням Зборів (Конференції) чи Ради обласної організації;
в) тимчасове (не більш ніж на 30 днів) зупинення повноважень чи відсторонення з посад
керівників (посадових осіб) відповідних місцевих організацій чи первинних осередків у
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випадку виявлення грубого порушення ними вимог чинного законодавства, цього Статуту,
Програми Партії, інших партійних документів;
г) висновки щодо наявності у діях (бездіяльності) членів Партії чи посадових осіб підстав
для притягнення їх до партійної відповідальності, звільнення від займаної посади чи
виключення з членів Партії.
7.21. Голова Контрольної комісії обласної організації:
а) представляє комісію у внутрішньопартійних відносинах, а також у межах повноважень та
доручень Ради обласної організації у зовнішніх стосунках;
б) підписує та доповідає рішення, висновки та рекомендації Контрольної комісії;
в) скликає засідання Контрольної комісії та головує на них, формує робочі групи комісії, до
яких при потребі можуть бути залучені члени Партії з будь-якої місцевої організації, що
входить до складу обласної організації;
г) здійснює інші повноваження для забезпечення діяльності Контрольної комісії;
ґ) є делегатом Конференції обласної організації за посадою.
7.22. Секретар Контрольної комісії обласної організації:
а) веде протоколи засідань комісії та інше діловодство комісії;
б) оформлює рішення, висновки та рекомендації комісії, кошториси витрат на здійснення
поточної діяльності комісії.
7.23. Члени Контрольної комісії зобов`язані у своїй роботі неухильно дотримуватись вимог
Статуту і Програми Партії та чинного законодавства України.
7.24. Для виконання своїх функцій члени Контрольної комісії мають право бути присутніми
на засіданнях (нарадах) керівних органів, Зборах первинних осередків, Зборах
(Конференціях) місцевих організацій з правом дорадчого голосу, а також знайомитися з
будь-якими документами, отримувати необхідну інформацію тощо.
8. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ
8.1. Центральними керівними органами Партії є: З’їзд, Політична рада.
8.2. Вищим керівним органом Партії є З`їзд. Зїзд може скликатися чергово та позачергово.
Чергові З’їзди проводяться мінімум один раз на рік для інформування членів Партії про
поточний стан справ в Партії та прийняття рішень з питань громадсько-політичної діяльність
(інформативний З’їзд) та мінімум один раз на два роки для звіту та обрання центральних
керівних та контрольно-ревізійних органів Партії (звітно-виборний З’їзд). Також, при
необхідності, може скликатись позачерговий З’їзд Партії. Чергові та позачергові З’їзди
можуть проводитись в кілька етапів.
8.2.1. Політична рада Партії визначає норму представництва, дату і місце проведення З`їзду
та проект порядку денного.
8.2.2. З`їзд може бути скликаний за рішенням Політичної ради чи Головної контрольної
комісії або за рішеннями Зборів (Конференцій) не менше, ніж половини від усіх утворених і
зареєстрованих обласних організацій Партії.
8.2.3. У випадку скликання З`їзду на вимогу (за рішенням) інших суб’єктів ніж Політична
рада Партії, остання зобов`язана прийняти рішення та визначити норму представництва,
дату та місце проведення З`їзду, проект порядку денного.
8.3. Делегати З`їзду обираються Зборами (Конференціями) обласних організацій Партії з
числа членів Партії. Члени Партії, що входять до складу Політичної ради Партії та Головної
контрольної комісії Партії є делегатами З`їзду за посадою. Також делегатами З’їзду є члени
Партії, котрі обрані народними депутатами України.
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8.4. З`їзд має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Партії. З’їзд вважається
правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалося не менше двох третин обраних
делегатів Партії.
8.5. До виключної компетенції З`їзду належить:

а) прийняття Програми і затвердження Статуту Партії, внесення змін та доповнень до них;
б) визначення суспільно-політичного курсу (стратегії) діяльності Партії;
в) визначення кількісного складу, обрання і відкликання членів Політичної ради;
г) визначення кількісного складу, обрання і відкликання членів Головної контрольної комісії;
ґ) заслуховування і затвердження звітів Голови Політичної ради, Голови Головної
контрольної комісії;
д) делегування вирішення питань, які належать до компетенції З`їзду, Політичній раді Партії
чи іншим керівним органам чи організаціям Партії;
е) висування від Партії кандидата на пост Президента України або прийняття рішення щодо
підтримки кандидата;
є) затвердження списку кандидатів в народні депутати України від Партії, при чому
мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у
народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі має становити не менше
30 відсотків від загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
ж) прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію (саморозпуск) Партії, створення
ліквідаційної комісії, використання у цьому випадку майна та коштів Партії.
з) прийняття інших рішень з питань виключної компетенції З’їзду, зокрема щодо
затвердження організаційної структури Партії, створення консультаційно-дорадчих та інших
органів Партії, затвердження адміністративно-розпорядчих та інших документів Партії, які в
доповнення до цього Статуту регламентують діяльність Партії, її структурних утворень чи
органів, визначають внутрішньопартійну організацію та комунікацію тощо;
8.6. Рішення З`їзду приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх на З’їзді,
якщо інше не визначено цим Статутом або самим З’їздом, та є обов'язковими для виконання.
8.7. Політична рада Партії є вищим керівним органом Партії у період між З’їздами. Склад
Політичної ради Партії обирається і затверджується З’їздом відповідно до цього Статуту.
Строк повноважень складу Політичної ради становить два роки з моменту його обрання і
затвердження З’їздом.
8.7.1. До складу Політичної ради Партії входять за посадою: Голова Політичної ради, два
заступники Голови Політичної ради, Голова Головної контрольної комісії, Голови обласних
та прирівняних до них організацій, до складу яких входять не менше 3 (трьох) місцевих
організацій Партії.
За рішенням З’їзду Партії до складу Політичної ради Партії можуть бути додатково обрані
інші члени Партії в кількості не більше 3 (трьох) осіб, а також включений за посадою Голова
Політичної ради Партії попереднього складу Політичної ради строком на одну каденцію (два
роки).
8.7.2. Голова Політичної ради Партії обирається безпосередньо З’їздом. Заступники Голови
обираються З’їздом за пропозицією Голови Політичної ради Партії. Одна й та сама особа
може бути обрана Головою Політичної ради Партії, заступниками Голови Політичної ради
максимум двічі підряд.
8.7.3. Голова Політичної ради, заступники Голови Політичної ради, Керівник Секретаріату
утворюють Правління Партії. Члени Правління Партії здійснюють поточне управління
Партією в період між засіданнями Політичної Ради, З’їзду відповідно до своїх повноважень,
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визначених положеннями даного Статуту та інших нормативних документів Партії, підзвітні
та підконтрольні Політичній раді та З’їзду.
8.7.4. Якщо під час обрання Голови, заступників Голови Політичної ради жоден з кандидатів
– претендентів не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне голосування по
двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Обраним вважається кандидат, який
набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.
8.7.5. Діяльність Політичної ради Партії, зокрема проведення її засідань, прийняття нею
протокольних рішень, визначаються цим Статутом та внутрішніми документами Партії.
8.7.6. Політична рада Партії працює в формі засідань, котрі є правомочними, якщо на них
присутні не менше половини її членів. Рішення Політичної ради Партії приймаються
більшістю голосів, присутніх на її засіданні. Керівник Секретаріату Партії бере участь в
засіданнях Політичної ради Партії з правом дорадчого голосу.
8.7.7. Засідання Політичної ради Партії скликаються при необхідності, але не рідше одного
разу на квартал. Засідання Політичної ради Партії скликаються Головою Політичної ради
Партії або на вимогу не менше третини членів Політичної ради Партії, поданої Голові
Політичної ради Партії, або на вимогу не менше третини Рад обласних організацій Партії.
8.8. Політична рада Партії:
а) приймає рішення про скликання З`їзду Партії;
б) здійснює реалізацію цілей і завдань Партії, шляхів їх досягнення, визначається щодо
участі Партії в державному, політичному, економічному та суспільному житті України;
в) затверджує рішення обласних організацій Партії про їх утворення, координує і контролює
їхню діяльність;
г) має право мотивованого скасування рішень будь-якого керівного органу чи організації
Партії, окрім З`їзду і Головної контрольної комісії Партії, у разі їх невідповідності чинному
законодавству, Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії;
ґ) має право припинити діяльність (ліквідувати) первинний осередок, місцеву організацію
Партії, припинити повноваження чи відсторонити з посади його (її) керівника;
д) визначає стратегію і форми участі Партії у виборчих процесах, утворення виборчих
штабів, приймає рішення про участь Партії у міжпартійних об’єднаннях, про входження
Партії до коаліцій та вихід з них;
е) має право прийому в Партію нових членів та виключення з членів Партії за дії, несумісні
зі Статутом та Програмою Партії;
є) затверджує бюджет, кошторис витрат Партії та заслуховує звіт про їх виконання;
ж) розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З`їзду, та забезпечує їх виконання;
з) готує проекти рішень для розгляду та прийняття (затвердження) на З'їзді, зокрема щодо
утворення консультативно-дорадчих та інших органів Партії;
і) організовує професійну підготовку і навчання партійних кадрів;
ї) приймає внутрішньопартійні документи, що регламентують організаційну структуру і
діяльність Партії, затвердження яких не віднесене до виключної компетенції З’їзду;
к) за поданням Голови Політичної ради Партії затверджує розподіл обов`язків між
заступниками Голови Політичної ради, погоджує кандидатуру на посаду Керівника
Секретаріату Партії;
л) приймає рішення про створення засобів масової інформації Партії, призначення чи
звільнення їх головних редакторів, а також погоджує створення засобів масової інформації
структурними утвореннями Партії;
м) затверджує рішення Зборів (Конференцій) обласних організацій про обрання їхніх Голів;
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н) затверджує зразки печатки, штампів, бланків Партії тощо, партійної символіки, погоджує
відповідні партійні атрибути місцевих організацій Партії, за поданням Секретаріату Партії
затверджує форми облікових документів членів та організацій Партії;
о) в межах повноважень, наданих чинним законодавством України, цим Статутом та
рішеннями Зїзду, розпоряджатися майном і коштами Партії;
п) приймає рішення про розмір та порядок сплати членських внесків, затверджує відповідне
Положення про членські внески;
р) дає доручення Головній контрольній комісії Партії щодо проведення перевірок (ревізій) з
питань дотримання Програми, Статуту, інших документів Партії;
с) приймає рішення щодо участі відповідних організацій Партії у місцевих виборах,
визначає порядок внутрішньопартійного висування місцевими організаціями Партії
кандидатів для участі у виборах, формування їх передвиборчих програм;
т) має право приймати рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії
про скасування рішення щодо реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати місцевих рад, на
посаду сільських, селищних, міських голів;
у) в разі неможливості виконання обов'язків Головою Політичної ради УГП з поважних
причин або дострокового припинення ним своїх повноважень має право своїм рішенням
призначати тимчасово виконуючого обов'язків Голови Політичної ради одного із заступників
Голови Політичної ради до проведення З’їзду з правом підпису документів від імені УГП без
довіреності.
ф) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом
або делеговані З`їздом Партії.
8.9. Рішення Політичної ради Партії, прийняті в межах її повноважень, є обов`язковими для
всіх членів та організацій Партії. Рішення Політичної ради Партії можуть бути переглянуті і
скасовані З`їздом Партії чи самою Політичною радою Партії або в судовому порядку.
8.10. Політична рада Партії своїм рішенням може делегувати окремі свої повноваження
Голові Політичної ради Партії та/або іншим органам Партії.
8.11. Політична рада Партії має право втручатися у діяльність первинних осередків та
місцевих організацій, зокрема, у випадках, коли їх дії суперечать Програмі, Статутові Партії
та обов`язковим рішенням центральних керівних органів Партії.
8.12. Політична рада Партії має право достроково припинити повноваження керівних органів
первинних осередків чи місцевих організацій.
8.13. В разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови
структурного утворення Партії або не затвердження новообраного Голови структурного
утворення Партії керівним органом партійної організації вищого рівня, Політична рада
Партії призначає виконуючого обов’язки і протягом 30 (тридцяти) календарних днів скликає
Збори (Конференцію) відповідної організації Партії для його переобрання.
8.14. Голова Політичної ради Партії є вищою посадовою особою Партії, керує її діяльністю,
відкриває З`їзд Партії, головує на засіданнях Політичної ради Партії.
8.15. Голова Політичної ради Партії:
а) без доручення представляє Партію у внутрішньопартійних відносинах та у зовнішніх
стосунках з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, юридичними та
фізичними особами, а також у міжнародних відносинах;
б) вносить пропозиції щодо кандидатур заступників Голови Політичної ради Партії;
в) відкриває З`їзд Партії, виступає із звітом перед ним;
г) має право підпису усіх документів від імені Партії без довіреності, а також за
погодженням із Політичною радою Партії надавати право підпису документів від імені
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Партії без довіреності заступнику (-ам) Голови Політичної ради, Керівнику Секретаріату
Партії;
ґ) скликає засідання Політичної ради Партії та головує на них;
д) здійснює контроль за діяльністю Секретаріату Партії, затверджує його штатний розпис,
приймає на роботу і звільняє з роботи найманих працівників Партії;
е) у межах повноважень, визначених З’їздом та Політичною радою Партії, розпоряджається
коштами та майном Партії, відкриває рахунки в банках;
є) доручає своїм заступникам або керівникові Секретаріату Партії виконання окремих
повноважень, передбачених цим Статутом;
ж) здійснює інші функції, що випливають з цього Статуту, інших партійних документів чи
делеговані Політичною радою Партії.
8.16. Заступники Голови Політичної ради Партії здійснюють свої повноваження відповідно
до розподілу функціональних обов'язків, затверджених Політичною радою Партії за
поданням Голови Політичної ради Партії.
9. ВИКОНАВЧІ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ
9.1. Секретаріат Партії є постійнодіючим виконавчим органом Партії, котрий забезпечує
підготовку засідань, проведення та практичне виконання рішень З`їзду, Політичної ради
Партії, Голови Політичної ради, заступників Голови Політичної ради Партії.
9.1.1. Секретаріат Партії у своїй діяльності керується Програмою та Статутом Партії,
рішеннями центральних керівних органів Партії, іншими партійними документами.
9.1.2. Загальний контроль за діяльністю Секретаріату Партії здійснює Голова Політичної
ради Партії. Поточне керівництво діяльністю Секретаріату Партії здійснює Керівник
Секретаріату.
Керівник Секретаріату призначається на посаду Головою Політичної ради за погодженням із
Політичною радою Партії за контрактом на визначений строк та здійснює свої функції на
постійній основі (не відноситься до виборних посад).
Інші працівники Секретаріату Партії призначаються на посади Головою Політичної ради
Партії за поданням Керівника Секретаріату, можуть бути членами Партії (УГП) або
безпартійними.
9.2. Секретаріат Партії:
а) розробляє план партійної роботи, забезпечує розвиток і розбудову Партії;
б) організовує підготовку і проведення З`їзду Партії, засідань Політичної ради Партії;
в) забезпечує доведення рішень З`їзду та Політичної ради Партії до низових організацій та
контроль за їх виконанням;
г) веде діловодство, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів Партії;
ґ) здійснює облік зареєстрованих структурних утворень Партії за копіями свідоцтв про
реєстрацію та ведення Реєстру членів Партії, облік сплати членських внесків;
д) виконує інші виконавчі та організаційні заходи для забезпечення діяльності Партії,
визначені рішеннями Зїзду чи Політичної ради Партії.
9.2.1. Керівник Секретаріату:
а) підписує документи від імені Партії з господарських питань, у тому числі фінансові,
відповідно до своїх повноважень;
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б) з господарських питань без доручення представляє Партію у відносинах з органами
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та
підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами, підписує договори,
фінансові та інші офіційні документи Партії з організаційних питань функціонування Партії;
в) укладає від імені Партії правочини з господарських питань, розпоряджається коштами
Партії на банківських рахунках та в касі (з врахуванням обмежень встановлених Статутом та
рішеннями Політичної ради УГП).
9.3. Головна контрольна комісія (надалі – ГКК) є центральним контрольно-ревізійним
органом Партії, яка контролює, перевіряє і в межах своїх повноважень вживає заходів, щодо:
а) виконання бюджету та фінансових планів, надходження і цільового використання майна,
коштів, інших матеріальних цінностей Партії;
б) дотримання і виконання членами Партії, її структурними утвореннями, їхніми керівними
органами та посадовими особами вимог цього Статуту, Програми та інших документів
Партії, рішень керівних органів Партії, місцевих організацій та первинних осередків;
в) прийняття кандидатів в члени Партії, відповідності кандидатів на вступ в члени Партії
вимогам щодо членства, в т.ч. люстраційним критеріям, своєчасність та належність сплати
членських внесків.
9.3.1. Чисельний і персональний склад ГКК визначається і обирається З`їздом строком на два
роки шляхом голосування кваліфікованою більшістю 2/3 (двома третинами) голосів
делегатів, присутніх на З’їзді. Кандидатами до складу ГКК можуть бути члени Партії, які
мають партійний стаж (є дійсними членами Партії) не менше одного року.
9.3.2. ГКК на своєму засіданні обирає Голову ГКК, та за поданням обраного Голови, комісія
обирає заступника Голови та секретаря ГКК. Діяльність ГКК, зокрема порядок проведення
засідань, прийняття і виконання протокольних рішень, регламентуються цим Статутом та
внутрішніми документами Партії.
9.3.3. ГКК у своїй діяльності керується Програмою та Статутом Партії, рішеннями З’їзду та
Політичної ради Партії, звітує перед З'їздом. Політична рада Партії може дати окреме
доручення ГКК щодо перевірки місцевих організацій та первинних осередків Партії. Про
результати проведення таких перевірок ГКК звітує перед Політичною радою Партії.
9.3.4. Член ГКК не може суміщати свою посаду в ГКК із будь-якою іншою виборною
посадою в Партії. У випадку обрання однієї особи одночасно членом ГКК та на будь-яку
іншу виборну посаду в Партії, така особа протягом 3 (трьох) днів повинна визначитись, яку з
двох посад буде обіймати.
9.4. ГКК приймає рішення, котрі є обов’язковими до виконання усіма органами та
організаціями Партії, котрих вони стосуються. З`їзд або Політична рада Партії на підставі
пропозицій ГКК приймають власні рішення. Рішення ГКК можуть бути скасовані З’їздом.
9.5. ГКК може переглядати рішення Контрольних комісій обласних організацій в окремих
справах і приймати по них свої рішення, а також делегувати їм частину своїх повноважень.
9.6. За результатами проведеної перевірки (ревізії, аудиту) ГКК приймає рішення про:
а) вимогу до відповідних органів чи членів Партії щодо усунення виявлених порушень;
б) пропозиції щодо скасування прийнятих рішень, які за висновком ГКК є такими, що не
відповідають вимогам Статуту чи Програми, рішенням вищих керівних органів Партії;
в) висновки щодо наявності у діях (бездіяльності) членів Партії чи посадових осіб підстав
для притягнення їх до партійної відповідальності, звільнення від займаної посади чи
виключення з членів Партії;
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г) зупинення (не більш ніж на 30 днів) повноважень чи відсторонення з посад керівників
(посадових осіб) первинного осередку чи місцевої організації, призупинення членства в
Партії, у разі виявлення грубого порушення ними вимог чинного законодавства України,
Статуту чи Програми, інших документів Партії, з подальшою передачею такого рішення на
розгляд та вирішення Політичній раді або З`їзду.
9.7. Засідання ГКК є чинними за умови присутності на засіданні більше половини її членів.
Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ГКК,
присутніх на засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови ГКК є вирішальним.
9.8. Голова ГКК:
а) представляє ГКК у внутрішньопартійних відносинах, а також у межах своїх повноважень
та доручень З’їзду, Політичної ради Партії, у зовнішніх стосунках з іншими політичними
партіями та громадськими організаціями, органами державної влади, місцевого
самоврядування, засобами масової інформації тощо;
б) підписує та доповідає рішення (висновки та рекомендації) ГКК;
в) скликає засідання комісії, формує робочі групи ГКК, до яких при потребі можуть бути
залучені члени обласних ГКК, а також інші члени Партії з будь-якої обласної організації;
г) здійснює інші необхідні повноваження для забезпечення діяльності ГКК.
9.9. Секретар ГКК:
а) веде протоколи засідань, оформлює рішення та інше діловодство ГКК;
б) готує кошториси витрат на здійснення діяльності ГКК та звіти щодо них.
9.10. Члени ГКК під час виконання своїх обов’язків:
а) зобов`язані неухильно дотримуватись у своїй роботі вимог Програми, Статуту Партії,
інших партійних документів та чинного законодавства України;
б) можуть бути присутніми на засіданнях керівних органів та Конференціях (Зборах)
будь-якої організації Партії з правом дорадчого голосу;
в) мають право знайомитися з будь-якими документами будь-якого структурного утворення
Партії та отримувати усю необхідну інформацію для виконання своїх обов’язків.
10. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ
10.1. Для здійснення своїх статутних завдань Партія володіє, користується та
розпоряджається власним рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням,
транспортом, іншими засобами та матеріальними цінностями, набуття яких не забороняється
законодавством України.
Партія також може орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне для її
діяльності рухоме і нерухоме майно. Надання матеріальної та фінансової підтримки
здійснюється у встановленому законодавством порядку.
10.2. Партія є неприбутковою організацією. Джерелами формування коштів і майна Партії є
членські внески членів Партії та внески на підтримку Партії від фізичних і юридичних осіб,
інші надходження, в т.ч. державне фінансування статутної діяльності Партії, у випадках і в
спосіб, що передбачені чинним законодавством України.
10.3. Не допускається фінансування Партії:
10.3.1. Органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків,
зазначених законом.
10.3.2. Державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а
також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або
прав
голосу
прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого
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самоврядування чи
нерезидентам
або
кінцевими
бенефіціарними власниками
(контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
10.3.3. Іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та
особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними
власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства.
10.3.4. незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними
об’єднаннями (організаціями);
10.3.5. громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких
судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
10.3.6. іншими політичними партіями;
10.3.7. фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт,
товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із
Законом України "Про здійснення державних закупівель", - протягом строку дії такого
договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна
сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом
двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу
фізичної або юридичної особи за відповідний період;
10.3.8. фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг;
10.3.9. інші обмеження у здійсненні внесків на підтримку Партії, визначені законодавством.
10.4. Кошти та майно Партії використовуються відповідно до чинного законодавства
України для здійснення діяльності, визначеної цим Статутом, досягнення цілей та виконання
завдань, визначених документами Партії, утримання штатного персоналу та на
матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності тощо.
10.5. Партія, її місцеві організації, ведуть бухгалтерський облік та звітність, проводять
щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній
незалежний фінансовий
аудит у
випадках та в порядку, передбачених чинним
законодавством України та цим Статутом.
10.6. Щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності Партії, її місцевої організації,
яка у встановленому законом порядку набула статусу юридичної особи, за надходженнями
та витратами Партії (місцевої організації Партії) здійснюється Головною контрольною
комісією Партії або за її дорученням Контрольною комісією відповідної обласної організації.
10.7. Партія, як суб’єкт виборчого процесу на виборах Президента України, на виборах
народних депутатів України або у разі участі у чергових чи позачергових місцевих виборах,
а також у разі отримання державного фінансування, зобов’язана пройти зовнішній
незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру у порядку, визначеному Законом України “Про політичні партії в
Україні”. Для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рішенням Політичної ради Партії
залучається аудиторська фірма, що відповідає критеріям та у порядку, передбачених Законом
України “Про політичні партії в Україні”.
10.8. Партія здійснює фінансову звітність своєї діяльності згідно з вимогами чинного
законодавства України, в т.ч. в порядку та у спосіб, визначені Законом України “Про
політичні партії в Україні”.
10.9. Держава не відповідає за зобов`язаннями Партії, а Партія не відповідає за
зобов`язаннями держави. Партія не несе майнової відповідальності за зобов`язаннями її
членів, а члени Партії не відповідають за зобов`язаннями Партії.
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10.10. Майно та кошти (доходи) Партії або їх частини забороняється розподіляти серед
засновників, членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
11.1. Припинення діяльності Партії здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації
(саморозпуску) в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.
11.2. Реорганізація здійснюється за рішенням З`їзду Партії, якщо за таке рішення
проголосувало не менше ¾ (трьох четвертих) зареєстрованих на З`їзді делегатів.
11.3. Ліквідація (саморозпуск) Партії здійснюється за рішенням З`їзду Партії, якщо за таке
рішення проголосувало не менше ¾ (трьох четвертих) зареєстрованих на З`їзді делегатів, або
за рішенням суду. Для виконання свого рішення З`їзд утворює ліквідаційну комісію.
11.4. У разі припинення (в результаті її ліквідації, злиття, поділу або реорганізації) Партії її
активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або
зараховані до доходу бюджету.
11.5. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Партії з дня внесення
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань не може бути скасовано Партією.
12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ
12.1. Рішення про внесення змін та/або доповнень до цього Статуту та Програми Партії,
затвердження їх в новій редакції приймаються З`їздом Партії кваліфікованою більшістю не
менше ¾ (трьох четвертих) голосів делегатів, повноваження яких затверджено З`їздом.
12.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Партія у десятиденний строк
повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань.
13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
13.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.
13.2. Внутрішні документи Партії повинні прийматись відповідно до цього Статуту та норм
чинного законодавства України.
13.3. Якщо окремі питання (відносини) чітко не врегульовані положеннями цього Статуту,
вони регулюються внутрішніми документами Партії, або подібними за змістом нормами
цього Статуту, або положеннями чинного законодавства України.
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