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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Політична партія «Мерітократична партія України» (далі за текстом «Партія») – це 
добровільне об’єднання громадян – прихильників ідей мерітократії (достойновладдя) та 
мерітократичного розвитку України та людства. 

1.2. Основні засади (принципи) діяльності Партії: 

1.2.1. Мерітократія – це достойновладдя: обрання або призначення кандидатів на керівні 
та адміністративні посади в Партії та на державні посади виключно на підставі їх 
моральних якостей, особистих досягнень, здібностей, знань, досвіду та особистої 
ефективності особи на відповідний момент. 

1.2.2. Прозорість – діяльність Партії відбувається максимально прозоро та відкрито, як 
для членів Партії, так і для всіх громадян України. 

1.2.3. Демократизм: 

− Усі члени Партії мають можливість особисто брати участь у діяльності Партії, 
обирати та бути обраними на керівні посади в Партії, бути висунутими 
кандидатом на всеукраїнських та місцевих виборах або бути рекомендованими 
на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування відповідно 
до принципу мерітократії, зазначеного в п. 1.2.1 цього Статуту; 

− Плюралізм думок – вітається конструктивна критика та аргументована 
внутрішньопартійна дискусія щодо будь-якого питання, однак дискусія не 
повинна порушувати принципів партійної дисциплини; 

1.2.4. Демократичний централізм: 

− регулярна звітність всіх партійних органів перед членами своїх партійних 
осередківта вищими органами; 

− суворе дотримання партійної дисципліни; 

− обов’язковість рішень вищих органів для підпорядкованих ним та для кожного 
члена Партії. 

1.2.5. Незалежність – Партія має диверсифіковані джерела фінансування та не є 
фінансово залежною від будь-яких фізичних та юридичних осіб, що дає можливість 
Партії самостійно, без будь-якого зовнішнього впливу, ухвалювати свої рішення та 
проводити свою діяльність. 

1.3. Назва Партії: 

1.3.1. Повна назва: 

українською мовою – політична партія «Мерітократична партія України»; 

російською мовою – политическая партия «Меритократическая партия Украины»; 

англійською мовою – political party “The Meritocratic Party of Ukraine”. 

1.3.2. Скорочена назва: 

українською мовою – Мерітократична партія України або «МПУ»; 

російською мовою – Меритократическая партия Украины або «МПУ»; 

англійською мовою – The Meritocratic Party of Ukraine або “MPU”. 

1.4. Юридична адреса та місцезнаходження керівних органів Партії: вул. Костянтинівська, 2а,   
5-й поверх, м. Київ, 04071, Україна. 
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2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПАРТІЇ 

2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян 
України шляхом активної участі у вироблені та реалізації (через отриману на виборах владу) 
державної політики для побудови в Україні передової правової, інноваційної, екологічної, 
справедливої та успішної країни, яка здійснить цивілізаційний внесок у розвиток всього 
людства та створить рівні можливості для необмеженої самореалізації та гідного життя 
кожного громадянина України завдяки побудові принципово нового суспільства, 
заснованого на ідеях мерітократії. 

2.2. Основним завданням Партії є отримання достатніх владних повноважень (державної 
влади) для досягнення мети, передбаченої п. 2.1 цього Статуту та впровадження в життя 
ідеології та програми Партії. 

2.3. Основними функціями Партії є:  

2.3.1. Ідеї: формування політичної волі громадян у вигляді програмно-ідеологічних 
документів Партії та їх популяризації у суспільстві; 

2.3.2. Кадри: формування кадрового резерву для політичної та державної діяльності всіх 
рівнів, від службовця сільської ради до Президента України, шляхом пошуку, 
навчання, перевірки та залучення до активної політичної діяльності справді 
достойних влади людей; 

2.3.3. Вибори: Організація та проведення ефективних виборчих кампаній з метою 
приведення до влади на всіх рівнях якомога більшої кількості членів Партії для 
досягнення мети, передбаченої п. 2.1 цього Статуту; 

2.3.4. Контроль: Здійснення партійного контролю за діяльністю членів Партії на посадах 
в органах державної влади та місцевого самоврядування та їх заміна (усунення) або 
виключення з Партії у разі порушень чи неефективного виконання ними своїх 
посадових функцій та обов’язків в порядку, визначеному чинним законодавством, 
Статутом та іншими внутрішніми документами Партії. 

2.4. Для реалізації мети та виконання своїх завдань Партія у встановленому чинним 
законодавством України та своїм Статутом порядку здійснює наступну діяльність: 

2.4.1. вивчає, аналізує та узагальнює проблематику соціально-економічної, політичної, 
гуманітарної та інших сфер державного та суспільного життя, розробляє та 
пропонує суспільству власне бачення програм розвитку та реформування цих сфер, 
відповідно до вироблених програм розробляє та пропонує проекти нормативно-
правових актів органів державної влади, місцевого самоврядування; 

2.4.2. проводить інформаційно-роз’яснювальну, агітаційну та пропагандистську роботу із 
населенням, в тому числі через наукові та громадські заходи, засоби масової 
інформації, масові заходи (демонстрації, мітинги, пікети, збори та інші акції) в 
порядку, встановленому чинним законодавством; 

2.4.3. організує передвиборчу агітацію за кандидатів від Партії, що беруть участь у 
виборах усіх рівнів, організує роз’яснення своєї позиції з питань, винесених на 
всеукраїнський або місцевий референдуми; 

2.4.4. бере участь у всеукраїнських та місцевих виборах шляхом висування своїх 
кандидатів на посади Президента України, депутатів Верховної Ради України та 
місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, висуває своїх кандидатів на 
посади в інших органах державної влади, місцевого самоврядування згідно з 
чинним законодавством України; 

2.4.5. реалізує програмні положення Партії шляхом участі обраних або призначених від 
Партії посадових осіб у розробці державної політики та роботі органів державної 
влади всіх рівнів, а також органів місцевого самоврядування; 

2.4.6. здійснює пошук, відбір та об’єднує в кадровий резерв найбільш достойних (чесних, 
компетентних та готових до служіння суспільству) професіоналів для висування на 
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посади у керівні органи Партії, участі у виборах до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування; 

2.4.7. організовує навчання партійного кадрового резерву, активу та членів Партії; 

2.4.8. провадить роботу з молоддю, залучає її до участі у реалізації політики Партії,  
сприяє формуванню прошарку молодих політично активних громадян, що 
поділяють ідеологію та програму Партії. 

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПАРТІЇ 

3.1. Партія є юридичною особою з дня її реєстрації. 

3.2. Партія створюється на невизначений термін. 

3.3. У своїй діяльності Партія керується Конституцією України, чинним законодавством 
України, в тому числі Законами України «Про політичні партії в Україні» та «Про 
об’єднання громадян», цим Статутом, Програмою та іншими внутрішніми документами 
Партії. 

3.4. Партія має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських 
установах, у тому числі в іноземній валюті, володіє майновими та особистими немайновими 
правами згідно з діючим законодавством України. 

3.5. Партія може мати печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, зразки яких 
затверджуються Головою Партії, а також символіку (герб, емблему, прапор, гімн та інші 
елементи) та власну форму одягу, виконану з використанням символіки Партії, що 
затверджується Головою Партії. Символіка Партії реєструється у встановленому 
законодавством порядку. 

3.6. Право на офіційне використання партійної символіки мають лише первинні, місцеві та 
обласні партійні осередки, центральні органи Партії та її структурні утворення, а також 
члени Партії відповідно до Положення про символіку Партії. 

3.7. Право на використання партійної символіки має лише Партія та засновані нею юридичні 
особи, а також інші особи за наявності письмового дозволу Голови Партії. 

3.8. Партія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на 
яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України. 

3.9. Структурні підрозділи Партії, що мають статус юридичної особи, відповідають за своїми 
зобов’язаннями майном, яке їм належить і на яке може бути звернено стягнення згідно з 
чинним законодавством України. Партія не відповідає за зобов’язаннями своїх структурних 
підрозділів, що мають статус юридичної особи, а структурні підрозділи не відповідають за 
зобов’язаннями Партії. 

3.10. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть 
відповідальності за зобов’язаннями Партії. 

3.11. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе 
відповідальності за зобов’язаннями Партії. 

3.12. Партія має право: 

3.12.1. вільно проводити свою діяльність на всій території України відповідно до 
чинного законодавства; 

3.12.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї, 
погляди, цілі та завдання; 

3.12.3. оприлюднювати свою позицію з будь-яких питань суспільного та політичного 
життя, державного управління;  

3.12.4. брати участь у виробленні державної політики у порядку та обсягах, встановлених 
чинним законодавством; 
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3.12.5. брати участь у виборах у порядку, встановленому чинним законодавством, цим 
Статутом та іншими внутрішніми документами Партії; 

3.12.6. виступати з пропозиціями щодо різних питань суспільного життя, у тому числі 
вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у порядку, встановленому чинним законодавством; 

3.12.7. використовувати  державні та комунальні засоби  масової  інформації, як 
передбачено відповідними законами України; 

3.12.8. проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети, конференції, зустрічі, дискусії та 
інші публічні масові заходи у порядку, встановленому чинним законодавством; 

3.12.9. здійснювати власні соціологічні дослідження, у тому числі шляхом масових 
опитувань населення; 

3.12.10. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати 
майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для 
досягнення мети діяльності Партії;  

3.12.11. бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх рівнів згідно з 
чинним законодавством України;  

3.12.12. наймати на роботу працівників на основі трудових угод (контрактів); 

3.12.13. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у 
державних та недержавних органах і організаціях; 

3.12.14. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань; 

3.12.15. засновувати видавництва, інформаційні агенції, поліграфічні підприємства, засоби 
масової інформації та заклади додаткової освіти для дорослих; 

3.12.16. здійснювати не заборонену законом господарську діяльність шляхом створення 
госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи у порядку, 
встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети та 
завдань;  

3.12.17. набувати й розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх 
статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;  

3.12.18. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або 
користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності 
Партії;  

3.12.19. передавати структурним підрозділам Партії майно в оперативне управління для 
реалізації статутних цілей та завдань Партії; 

3.12.20. отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та 
будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, 
добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від 
основної діяльності Партії;  

3.12.21. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян та 
неприбуткові організації, надавати допомогу в їх створенні; 

3.12.22. надавати фінансову та іншу допомогу юридичним особам та громадянам в 
реалізації проектів та ініціатив, що відповідають Статуту, Програмі, цілям та 
завданням Партії; 

3.12.23. підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими 
організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, 
засновувати (вступати) у міжнародні спілки з додержанням вимог чинного 
законодавства та цього Статуту, укладати відповідні угоди, а також брати участь у 
здійсненні інших міжнародних контактів, що не суперечать міжнародним 
зобов’язанням України, чинному законодавству та цьому Статуту;  
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3.12.24. мати інші права, передбачені законами України. 

3.13. Партія є неприбутковою організацією. 

3.14. Партія не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання 
прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності 
госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, що створені Партією, 
використовуються виключно на виконання статутних завдань Партії або на благодійні цілі і 
не можуть розподілятися між членами Партії. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ 

4.1. Членом Партії може бути громадянин України, який досягнув 18-річного віку, має право 
голосу на виборах, ознайомився та погоджується із положеннями цього Статуту, знає, 
усвідомлює та підтримує ідеологію та програму Партії та відповідає іншим вимогам щодо 
членства в Партії. 

4.2. Членство в Партії є індивідуальним та фіксованим. Членство фіксується шляхом внесення 
облікових даних члена Партії до електронного реєстру. Реєстр членів Партії ведеться 
Національним Секретаріатом. 

4.3. Член Партії не може бути одночасно членом іншої політичної партії.  

4.4. Прийняття в члени Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви та інших 
документів, передбачених Положенням про членство, і за умови виконання всіх вимог, 
передбачених Положенням про членство. 

4.5. Рішення про прийняття в члени Партії або відмову в прийнятті ухвалюється Президією 
Політичної Ради Партії. Процедура подання та розгляду документів на вступ в Партію 
визначається Положенням про членство, що затверджується Політичною Радою Партії. 

4.6. Члени Партії сплачують вступний, регулярний та інші види внесків (далі – «внески»). 
Розмір, форма, порядок та строки сплати внесків визначаються Положенням про членські та 
інші внески, що затверджується Політичною Радою Партії. 

4.7. Членство в Партії припиняється шляхом: 

4.7.1. добровільного припинення членства; 

4.7.2. автоматичного припинення членства у випадках, передбачених п. 4.9 цього 
Статуту; 

4.7.3. виключення з членства у випадках, передбачених п. 4.10 цього Статуту. 

4.8. Добровільне припинення членства в Партії здійснюється шляхом подання відповідної 
письмової заяви до уповноваженого органу, визначеного Положенням про членство. 
Рішення керівних органів Партії у випадку добровільного припинення членства не 
ухвалюється. Датою припинення членства вважається дата подання заяви. 

4.9. Автоматичне припинення членства в Партії відбувається у разі: 

4.9.1. смерті; 

4.9.2. визнання особи недієздатною; 

4.9.3. набрання законної сили обвинувальним вироком суду проти особи за вчинення 
навмисного злочину; 

4.9.4. припинення діяльності Партії у випадках, передбачених законодавством. 

Автоматичне припинення членства в Партії не потребує рішення керівних органів Партії.  

4.10. Члена Партії може бути виключено з Партії рішенням Політичної ради Партії, Президії 
Політичної Ради Партії або іншого уповноваженого органу, визначеного Положенням про 
членство, за наявності будь-якої з перерахованих нижче підстав: 
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4.10.1. за порушення цього Статуту, інших документів Партії, а також невиконання рішень 
керівних органів Партії; 

4.10.2. за дії або бездіяльність, що суперечать меті та завданням Партії та/або завдають 
шкоду її репутації; 

4.10.3. у разі розголошення внутрішньопартійної інформації третім особам, якщо таке 
розголошення завдало шкоду інтересам та репутації Партії; 

4.10.4. у разі систематичної несплати внесків в установлені строки; 

4.10.5. у разі виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Партії; 

4.10.6. у разі набуття членства в іншій політичній партії. 

4.11. Процедура ухвалення рішення про виключення з членів Партії визначається Положенням 
про членство. 

4.12. Порядок оскарження рішень про виключення з членів Партії та про відмову в прийнятті в 
члени Партії встановлюється Положенням про членство. 

4.13. Членство в Партії автоматично зупиняється у разі зайняття членом Партії посади судді, 
працівника прокуратури, органів внутрішніх справ, державної податкової служби або 
Державної кримінально-виконавчої служби, співробітника Служби безпеки України, 
військовослужбовця та інших посад, перебування на яких згідно із законами є несумісним із 
членством в політичній партії. Автоматичне зупинення членства в Партії не потребує 
рішення керівних органів Партії.  

Члени Партії зобов’язані у найкоротші терміни повідомляти Національний Секретаріат, а 
також партійні осередки, у яких вони перебувають на обліку, про зайняття посади, 
перебування на якій згідно з чинним законодавством є несумісним з членством у політичній 
партії. 

4.14. При звільненні з посад, передбачених п. 4.13 цього Статуту, членство в Партії за заявою 
особи може бути поновлене. Партійний стаж особи в цьому випадку зберігається. 

4.15. У разі припинення або зупинення членства в Партії, а також виключення з членів Партії, 
майно та кошти (в тому числі, внески), передані членом у власність Партії, поверненню не 
підлягають. 

4.16. Усі члени Партії мають рівні права, серед яких: 

4.16.1. брати особисту участь у діяльності Партії, реалізації її Програми, проектів та 
заходів, висловлюватися з усіх питань діяльності Партії у порядку, встановленому 
цим Статутом та іншими документами Партії; 

4.16.2. обирати та бути обраним до керівних органів Партії, її обласних, місцевих та 
первинних осередків у порядку, встановленому цим Статутом та іншими 
документами Партії; 

4.16.3. бути висунутими Партією кандидатом для обрання до представницьких органів 
влади всіх рівнів, призначення на посади в органи державної влади або місцевого 
самоврядування; 

4.16.4. звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань діяльності 
Партії до керівних органів партійних осередків, керівних органів Партії та 
отримувати на них обґрунтовані відповіді; 

4.16.5. отримувати інформацію про діяльність Партії, її органів та структурних 
підрозділів; 

4.16.6. вносити на розгляд керівних органів Партії пропозиції щодо змін до Програми та 
Статуту Партії, брати участь у виробленні і реалізації партійної політики; 

4.16.7. оскаржувати рішення та дії керівних органів та посадових осіб Партії до вищих 
керівних та контрольно-ревізійних органів Партії аж до З'їзду Партії; 

4.16.8. звертатись до керівних органів партійного осередку, керівних органів Партії з 
метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема, від необґрунтованих 
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звинувачень і переслідувань за власну партійну й громадську діяльність, 
політичні переконання та погляди; 

4.16.9. припинити членство у Партії. 

4.17. Члени Партії можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, 
рішеннями керівних органів Партії та іншими внутрішніми документами Партії. 

4.18. Члени Партії мають наступні обов’язки:  

4.18.1. брати активну участь у діяльності Партії; 

4.18.2. своєчасно сплачувати встановлені внески; 

4.18.3. дотримуватися внутрішньопартійної дисципліни; 

4.18.4. якісно та у відповідний термін виконувати взяті на себе обов’язки щодо партійної 
роботи; 

4.18.5. залучати до лав Партії нових членів; 

4.18.6. постійно здійснювати агітаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо 
мети, завдань, ідеології та програми Партії; 

4.18.7. постійно підвищувати рівень своїх суспільно-політичних знань та розвивати 
навички політичної діяльності; 

4.18.8. підтримувати постійний зв'язок зі своїм партійним осередком, регулярно брати 
участь у її зборах, засіданнях та інших заходах; 

4.18.9. особисто виконувати та активно сприяти втіленню в життя рішень керівних 
органів Партії; 

4.18.10. дотримуватись положень цього Статуту, програмно-ідеологічних та інших 
документів Партії; 

4.18.11. утримуватись від будь-яких дій, що можуть дискредитувати Партію та її членів; 

4.18.12. брати активну участь в організації та проведенні виборчих кампаній Партії; 

4.18.13. 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 рішень З’їзду та інших керівних органів Партії, а також 
сприяти максимальному втіленню в життя положень Програми Партії; 

4.18.14. не виносити внутрішньопартійні дискусії та свою окрему позицію щодо них за 
рамки партійних заходів, партійних інформаційних ресурсів та партійних засобів 
масової інформації, дотримуватись принципу єдності поглядів членів Партії, а у 
разі незгоди із рішеннями та політикою Партії, скористатись правом виходу з 
Партії; 

4.18.15. повідомляти в найкоротші терміни Національний Секретаріат Партії, а також 
партійні осередки, у яких вони перебувають на обліку, про зайняття посади, 
перебування на якій згідно з чинним законодавством є несумісним з членством у 
політичній партії; 

4.18.16. повідомляти в найкоротші терміни Національний Секретаріат Партії, а також 
партійні осередки, у яких вони перебувають на обліку, про зміну місця 
проживання, контактних та інших персональних даних; 

4.18.17. інші обов’язки, передбачені цим Статутом, іншими документами Партії, чинним 
законодавством.  

4.19. Член Партії має партійний квиток, зразок якого затверджується Головою Партії. В Партії 
також можуть існувати інші атрибути членства. Порядок видачі партійних квитків та інших 
атрибутів визначається Положенням про членство. 

4.20. Порядок обліку членів Партії та їхнього переходу з одного партійного осередку до іншої 
встановлюється Положенням про членство. 
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ 

5.1. Організаційну структуру Партії складають обласні та прирівняні до них, міські, районні, 
районні у містах, міськрайонні та первинні партійні осередки, а також центральні керівні та 
контрольно-ревізійні органи Партії. 

5.2. Обласні та прирівняні до них, міські, районні, районні у містах та міськрайонні партійні 
осередки створюються згідно існуючої системи адміністративно-територіального устрою 
України. 

5.3. Первинні партійні осередки створюються членами Партії за місцем їх проживання, роботи, 
навчання або за професійною ознакою у межах території вулиць, кварталів, мікрорайонів, 
сіл, селищ, в організаціях та установах, де це не заборонено чинним законодавством 
України. 

5.4. В одній адміністративно-територіальній одиниці України може утворюватися лише один 
осередок Партії відповідного рівня, який діє на всій території цієї адміністративно-
територіальної одиниці. 

5.5. Обласні та прирівняні до них, міські, районні, районні у містах, міськрайонні та первинні 
партійні осередки керуються чинним законодавством України, Статутом, Програмою, 
рішеннями керівних органів вищого рівня, власними рішеннями, якщо вони не суперечать 
вище переліченим актам. 

5.6. Для кожного партійного осередку керівними органами вищого рівня є: 

5.6.1. керівні органи партійних осередків вищого рівня; 

5.6.2. центральні керівні органи Партії. 

5.7. Для забезпечення своєї статутної діяльності обласні та прирівняні до них, міські, районні, 
районні у містах, міськрайонні та первинні партійні осередки мають право: 

5.7.1. мати у своєму користуванні нерухоме та рухоме майно, транспортні засоби та 
обладнання, користуватись майном, наданим Партією на праві оперативного 
управління; 

5.7.2. використовувати назву та символіку Партії з доповненнями, які визначають їхнє 
місце в організаційній структурі Партії; 

5.7.3. організовувати та здійснювати збір внесків відповідно до Положення про членські 
та інші внески; 

5.7.4. за погодженням із Президією Політичної Ради Партії засновувати регіональні 
друковані та електронні засоби масової інформації; 

5.7.5. отримувати від органів державної влади й управління відповідного рівня, а також 
органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та 
завдань Партії; 

5.7.6. вільно проводити свою діяльність на території адміністративно-територіальної 
одиниці, у межах якої створено партійний осередок; 

5.7.7. вільно поширювати інформацію про діяльність, пропагувати ідеї, погляди, цілі та 
завдання Партії; 

5.7.8. брати участь у виборах у порядку, встановленому чинним законодавством та цим 
Статутом; 

5.7.9. виступати з пропозиціями щодо різних питань суспільного життя, у тому числі 
вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у порядку, встановленому чинним законодавством; 

5.7.10. використовувати державні та інші засоби масової інформації, як передбачено 
відповідними законами України; 
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5.7.11. проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети, конференції, зустрічі, дискусії та 
інші публічні масові заходи у порядку, встановленому чинним законодавством; 

5.7.12. здійснювати власні соціологічні дослідження, у тому числі шляхом масових 
опитувань населення; 

5.7.13. користуватись всіма правами юридичної особи, у разі набуття осередком 
відповідного статусу; 

5.7.14. інші права, передбачені цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії та 
чинним законодавством. 

5.8. Назва партійнго осередку формується за наступним принципом: спочатку вказується вид 
партійного осередку та назва партії (наприклад: Запорізький міський осередок 
Мерітократичної партії України) . 

5.9. Кожен партійний осередок веде облік партійних осередків нижчого рівня, що діють на її 
території. 

5.10. Оригінали свідоцтв про реєстрацію партійних осередків, видані уповноваженими органами 
Міністерства юстиції України або іншими компетентними державними органами, 
зберігаються у Національному Секретаріаті. 

5.11. Посади в керівних та контрольно-ревізійних органах партійних осередків усіх рівнів можуть 
обіймати лише члени Партії. 

5.12. Одна й та ж сама особа не може одночасно обіймати декілька виборних посад в керівних, 
контрольно-ревізійних та виконавчих органах партійних осередків: крім випадків, прямо 
передбачених цим Статутом. 

5.13. У разі закінчення строку повноважень виборних посадових осіб керівних, контрольно-
ревізійних та виконавчих органів партійних осередків усіх рівнів, такі посадові особи 
продовжують виконувати свої повноваження до обрання та вступу на ці посади нових 
кандидатур. 

 

6. ОБЛАСНІ ТА ПРИРІВНЯНІ ДО НИХ ПАРТІЙНІ ОСЕРЕДКИ 

6.1. До обласних та прирівняних до них партійних осередків (надалі – «обласні партійні 
осередки») належать обласні, міські у містах Києві та Севастополі партійні осередки та 
республіканський партійний осередок Автономної Республіки Крим. 

6.2. Рішення про утворення обласного партійного осередку ухвалюється його Установчими 
Зборами, в яких беруть участь не менше п’яти членів Партії, що проживають або працюють 
у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

6.3. Одночасно із ухваленням рішення про утворення обласного партійного осередку Установчі 
Збори обирають Голову відповідного партійного осередку. 

6.4. Рішення Установчих Зборів про утворення обласного партійного осередку набирає чинності 
після затвердження Президією Політичної Ради Партії. 

6.5. Обласні партійні осередки підлягають легалізації у порядку, встановленому чинним 
законодавством України. Голова обласного партійного осередку зобов’язаний забезпечити 
підготовку та подання до уповноважених державних органів усіх необхідних для легалізації 
документів якнайшвидше, але не пізніше ніж у 30-денний термін з моменту затвердження 
рішення Установчих Зборів про утворення обласного партійного осередку 

6.6. Обласні партійні осередки утворюються та діють без статусу юридичної особи. Обласний 
партійний осердок може набути статусу юридичної особи у разі ухвалення відповідного 
рішення Президією Політичною Радою Партії. 

6.7. Обласним партійним осередкам та їхнім керівним органам підпорядковані й підзвітні всі 
партійні осередки нижчого рівня, що діють на їх території. 
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6.8. Обласний партійний осередок: 

6.8.1. організовує виконання власних рішень та рішень керівних органів вищого рівня у 
межах території свого осередку; 

6.8.2. організовує та здійснює заходи Партії відповідно до програмних завдань, 
статутних вимог та рішень керівних органів Партії; 

6.8.3. розробляє та погоджує плани партійної роботи осередку з керівними органами 
вищого рівня; 

6.8.4. веде облік міських, районних, районних у містах та міськрайонних партійних 
осередків на своїй території; 

6.8.5. координує роботу партійних осередків нижчого рівня та надає їм організаційно-
методичну допомогу; 

6.8.6. ініціює розгляд актуальних проблем своєї діяльності перед керівними органами 
вищого рівня; 

6.8.7. організує навчання членів осередку та партійних активістів; 

6.8.8. вивчає, узагальнює та передає на розгляд керівних органів вищого рівня 
інформацію щодо  актуальних проблем певної території; 

6.8.9. координує інформаційну, агітаційну та роз’яснювальну роботу міських, районних, 
районних у містах та міськрайонних партійних осередків; 

6.8.10. рекомендує членів свого осередку у кандидати на вибори та на посади в органи 
державної влади та місцевого самоврядування, проводить агітаційну роботу, готує 
та пропонує кандидатів у спостерігачі та члени виборчих комісій; 

6.8.11. співпрацює з регіональними осередками політичних партій, громадських 
організацій, іншими юридичними особами, органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які 
не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням вищих 
керівних органів Партії; 

6.8.12. здійснює іншу діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту та інших 
внутрішніх документів Партії. 

6.9. Керівними органами обласного партійного осередку є Загальні Збори та його Голова. Якщо 
кількість членів Партії, що проживають на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці, перевищує 250 осіб, замість Загальних Зборів скликаються 
Конференції. 

6.10. Посадовими особами обласного партійного осередку є його Голова. 

6.11. Вищим керівним органом обласного партійного осередку є Загальні Збори (Конференція). 

6.12. У період між Загальними Зборами (Конференціями) керівництво діяльністю обласного 
партійного осередку здійснює Рада обласного партійного осередку. Рада є колегіальним 
керівним органом. 

6.13. Голова обласного партійного осередку є постійно діючим одноособовим керівним органом 
обласного партійного осередку, що здійснює керівництво осередком у період між 
засіданнями Загальних Зборів (Конференціями). 

6.14. Загальні Збори (Конференція) обласного партійного осередку – це вищий керівний орган 
(представницький) обласного партійного осередку, рівноправними учасниками якого є всі 
члени партії, а у разі проведення Конференції – делегати від міських, районних, районних у 
містах та міськрайонних партійних осередків, а також Голова обласного партійного 
осередку (за посадою). Норму представництва та порядок обрання делегатів від міських, 
районних, районних у містах та міськрайонних партійних осередків на Конференції 
обласного партійного осередку визначаються Президією Політичної Ради Партії. 

6.15. Загальні Збори (Конференція) можуть бути черговими та позачерговими. 
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6.16. Чергові Загальні Збори (Конференція) обласного партійного осередку проводяться 1 раз на 
рік. 

6.17. Голова обласного партійного осередку має право у будь-який момент скликати позачергові 
Загальні Збори (Конференцію), якщо цього вимагають інтереси організації. 

6.18. Голова обласного партійного осередку зобов’язаний скликати позачергові Загальні Збори 
(Конференцію) на вимогу а) не менше 1/10 членів обласного партійного осередку; або б) 
одної чи декількох міських, районних, районних у містах, міськрайонних партійних 
осередків, до яких входить  не менше 1/10 членів обласного партійного осередку; або в) за 
рішенням керівного органу вищого рівня. 

6.19. Дата та місце проведення Загальних Зборів (Конференції) встановлюється рішенням Голови 
обласного партійного осередку. Проект порядку денного Загальних Зборів (Конференції) та 
порядок подання пропозицій до порядку денного затверджується Головою одночасно із 
затвердженням рішення про скликання Загальних Зборів (Конференції). Остаточний порядок 
денний затверджується Загальними Зборами (Конференцією) на початку засідання. 

6.20. Про скликання чергових Загальних Зборів (Конференції), а також про час та місце їх 
проведення члени обласного партійного осередку та міські, районні, районні у містах, 
міськрайонні партійні осередки, що діють на її території, мають бути повідомлені 
щонайменше за 15 (п’ятнадцять) днів до проведення Загальних Зборів (Конференції), 
позачергових – за 5 (п’ять) днів. Повідомлення здійснюється через внутрішню партійну 
мережу в Інтернеті та в інші способи, що забезпечують оперативну передачу інформації 
(смс-повідомленнями, електронними листами і т.ін.). 

6.21. Місце проведення Загальних Зборів (Конференції) має знаходитись у межах території, на 
яку поширюється діяльність відповідного обласного партійного осередку. 

6.22. Кожен учасник Загальних Зборів (Конференції) має один голос. 

6.23. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів 
Партії, що перебувають на обліку у відповідному обласному партійному осередку. Якщо за 
умови належного повідомлення у Загальних Зборах бере участь недостатня для ухвалення 
рішень кількість учасників, Голова має право протягом трьох днів з дати, на яку 
першопочатково були призначені Загальні Збори, ухвалити рішення про повторне скликання 
Загальних Зборів. Повідомлення про повторне скликання засідання Загальних Зборів 
здійснюється у порядку, передбаченому п. 6.20 цього Статуту. 

6.24. Повторно скликані Загальні Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь не 
менше 1/3 членів Партії, що перебувають на обліку у відповідному обласному партійному 
осередку. Якщо у засіданні повторно скликаних Загальних Зборів бере участь менше 1/3 
членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному обласному партійному осередку, 
Голова обласного партійного осередку має право протягом трьох днів з дати, на яку були 
призначені повторні Загальні Збори, ухвалити рішення про скликання Загальних Зборів 
втретє. Втретє скликані Загальні Збори є повноважними ухвалювати рішення з усіх питань 
порядку денного незалежно від кількості членів Партії, присутніх на засіданні таких 
Загальних Зборів. 

6.25. Конференція вважається правомочною, якщо в ній бере участь більше половини учасників, 
які мають право на участь у Конференції за посадою чи як делегати від міських, районних, 
районних у містах, міськрайонних партійних осередків. 

6.26. Рішення Загальних Зборів (Конференції) ухвалюються простою більшістю голосів 
зареєстрованих на засіданні учасників. Цим Статутом, іншими внутрішніми документами 
Партії або рішенням самих Загальних Зборів (Конференції) може бути встановлена більша 
кількість голосів для ухвалення рішень з окремих питань. У випадку рівності голосів голос 
Голови обласного партійного осередку має вирішальне значення. Форма голосування 
визначається Загальними Зборами (Конференцією) обласного партійного осередку 
самостійно. 

6.27. Представники керівних органів вищого рівня можуть брати участь у Загальних Зборах 
(Конференції) з правом дорадчого голосу. 

6.28. До повноважень Загальних Зборів (Конференції) обласного партійного осередку належить: 
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6.28.1. обрання Голови обласного партійного осередку; 

6.28.2. затвердження звіту про результати діяльності Голови обласного партійного 
осередку; 

6.28.3. дострокове звільнення Голови обласного партійного осередку  з займаної посади у 
разі визнання його діяльності незадовільною або вчинення дій, що завдали чи 
могли завдати шкоду Партії та/або окремим партійним осередкам; 

6.28.4. визначення основних завдань та пріоритетних напрямків діяльності, затвердження 
план діяльності обласного партійного осередку відповідно до загальної стратегії та 
планів діяльності Партії з урахуванням регіональних потреб та обставин; 

6.28.5. ухвалення та представлення на розгляд керівних органів вищого рівня пропозицій 
щодо кандидатів на посади в органи державної влади та місцевого самоврядування; 

6.28.6. розгляд та ухвалення рішень з будь-яких інших питань діяльності обласного 
партійного осередку.  

6.29. Голова обласного партійного осередку обирається  терміном на 1 рік зі складу членів цього 
осередку. Одна й та сама особа може обіймати посаду Голови необмежену кількість разів. 

6.30. Рішення Установчих Зборів (Загальних Зборів, Конференції) про обрання Голови обласного 
партійного осередку затверджується рішенням Президії Політичної Ради Партії. У разі 
ухвалення останньою рішення про відмову у затвердженні запропонованої кандидатури, 
Загальні Збори (Конференція) обласного партійного осередку повинні обрати і подати на 
затвердження Президії  Політичної Ради Партії іншу кандидатуру Голови обласного 
партійного осередку. 

6.31. Голова обласного партійного осередку може призначати заступників, відповідальних за 
окремі напрямки роботи осередку. Заступники призначаються виключно з числа членів 
відповідного обласного партійного осередку і автоматично складають свої повноваження у 
разі припинення повноважень Голови, що їх призначив. Повноваження заступників також 
можуть бути припинені за рішенням Голови, що їх призначив. 

6.32. Голова обласного партійного осередку ї своїм рішенням визначає на кого з заступників буде 
покладатися тимчасове виконання обов’язків Голови обласного партійного осередку у разі 
неможливості останнім виконувати свої обов’язки через хворобу або інші об’єктивні 
обставини.  

6.33. Якщо Голова обласного партійного осередку не призначив тимчасового виконуючого його 
обов’язків або призначений ним заступник також не може виконувати покладені на нього 
обов’язки з об’єктивних причин, тимчасове виконання обов’язків Голови обласного 
партійного осередку покладається на Виконавчого Секретаря обласного партійного 
осередку. 

6.34. Функції та повноваження Голови обласного партійного осередку: 

6.34.1. здійснює безпосереднє керівництво діяльністю обласного партійного осередку у 
період між засіданнями Ради та Загальних Зборів (Конференції); 

6.34.2. ухвалює рішення про скликання Загальних Зборів (Конференції) обласного 
партійного осередку, затверджує дату та місце проведення чергових та 
позачергових Загальних Зборів (Конференції); 

6.34.3. розробляє, організує та контролює виконання планів діяльності обласного 
партійного осередку; 

6.34.4. організує виконання рішень Загальних Зборів (Конференції), а також керівних 
органів вищого рівня; 

6.34.5. вносить на розгляд Загальних Зборів (Конференції) пропозиції щодо кандидатів в 
члени Ради обласного партійного осередку; 

6.34.6. головує на засіданнях Загальних Зборів (Конференції) та Ради обласного 
партійного осередку; 

6.34.7. входить до складу Політичної Ради Партії за посадою; 
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6.34.8. призначає та звільняє своїх заступників, розподіляє обов’язки між заступниками 
та іншими членами Ради організації; 

6.34.9. без доручення представляє обласний партійний осередок у відносинах з органами 
державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 
політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними 
особами, що діють на відповідній території; 

6.34.10. координує діяльність міських, районних, районних у містах, міськрайонних 
партійних осередків, підпорядкованих відповідному обласному партійному 
осередку; 

6.34.11. контролює інформаційно-агітаційну діяльність членів обласного партійного 
осередку у період підготовки та проведення виборів усіх рівнів, а також 
всеукраїнського і регіональних референдумів;  

6.34.12. звітує на кожних чергових, а у разі включення відповідного питання до порядку 
денного, і на позачергових Загальних Зборах (Конференціях) обласного 
партійного осередку, а також перед керівними органами вищого рівня про 
виконану роботу, несе персональну відповідальність за результати роботи, 
проведеної на території обласного партійного осередку, публікує свої звіти у 
внутрішній партійній мережі в Інтернеті; 

6.34.13. підписує від імені обласного партійного осередку документи, зміст яких не 
суперечить статутним документам Партії та вимогам законодавства; 

6.34.14. забезпечує організацію належної роботи обласного партійного осередку; 

6.34.15. забезпечує документообіг обласного партійного осередку, належну 
систематизацію, зберігання та архівацію документів; 

6.34.16. здійснює безпосередній прийом заяв, звернень, запитів та інших документів 
від членів Партії, передає їх на розгляд відповідних керівних органів місцевого 
партійного осередку; 

6.34.17. здійснює безпосередню організацію засідань Загальних Зборів 
(Конференції) членів обласного партійного осередку, готує проект порядку денного 
та протокол засідання Загальних Зборів (Конференції); 

6.34.18. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників обласного 
партійного осередку; 

6.34.19. здійснює оперативне управління коштами та майном обласного партійного 
осередку, відповідає за використання коштів і майна організації; 

6.34.20. у разі складання повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної 
документації новообраному Голові; 

6.34.21. вирішує інші питання, віднесені до компетенції Голови згідно чинного 
законодавства, цього Статуту, рішень керівних органів вищого рівня та Загальних 
Зборів (Конференцій) обласного партійного осередку. 

6.35. Повноваження Голови обласного партійного осередку автоматично припиняються у разі 
його обрання до іншого керівного органу Партії. У цьому випадку Голова зобов’язаний 
призначити впродовж 3 днів з моменту його обрання на іншу посаду виконуючого обов’язки 
Голови зі складу своїх заступників або членів Ради. На виконуючого обов’язки Голови 
покладається обов’язок у 30-денний термін з моменту призначення скликати та провести 
позачергові Загальні Збори (Конференцію) для обрання нового Голови. Якщо виконуючого 
обов’язки Голови не призначено, його призначає Президія Політичної Ради Партії. 

6.36. Голова обласного партійного осередку може бути звільнений з займаної посади рішенням 
Президії Політичної Ради Партії у разі порушення ним положень цього Статуту, інших 
документів Партії, невиконання рішень керівних органів вищого рівня, а також за дії або 
бездіяльність, що суперечать меті та завданням Партії та/або завдають шкоду її репутації. 
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6.37. Рішення Загальних Зборів (Конференції), Ради або Голови обласного партійного осередку, 
що суперечить положенням цього Статуту, інших внутрішніх документів Партії, чинному 
законодавству, є недійсним з моменту його ухвалення.  

Президія Політичної Ради Партії або будь-який інший керівний орган вищого рівня визнає 
таке рішення обласного партійного осередку недійсним з моменту ухвалення і доводить 
інформацію про це до відома членів відповідного обласного партійного осередку. 

6.38. Голова обласного партійного осередку  за загальним правилом виконує свої обов’язки на 
громадських засадах. 

6.39. Обласний партійний осередок може бути ліквідований за рішенням Президії Політичної 
Ради Партії або Політичної Ради Партії. Рішення про ліквідацію обласного партійного 
осередку має бути вмотивованим.  

6.40. Підставами для ухвалення рішення про ліквідацію обласного партійного осередку можуть 
бути: 

6.40.1. зменшення кількості членів, що перебувають на обліку у відповідному 
партійному осередку менш ніж до десяти; 

6.40.2. невиконання рішень керівних органів Партії; 

6.40.3. дії або бездіяльність, що завдали шкоду інтересам та репутації Партії. 

6.41. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію обласного партійного осередку, утворює 
ліквідаційну комісію, що відповідає за: 

6.41.1. вирішення майнових питань обласного партійного осередку; 

6.41.2. передачу документації обласного партійного осередку Національному 
Секретаріату Партії або іншому визначеному рішенням про ліквідацію органу; 

6.41.3. перереєстрацію членів обласного партійного осередку; 

6.41.4. інші організаційно-технічні питання, пов’язані із ліквідацією організації. 

 

7. МІСЬКІ, РАЙОННІ, РАЙОННІ У МІСТАХ ТА МІСЬКРАЙОННІ 
ПАРТІЙНІ ОСЕРЕДКИ 

7.1. Рішення про утворення міського, районного, районного у місті та міськрайонного 
партійногої осередку (надалі – «місцеві партійні осередки») ухвалюється її Установчими 
Зборами, в яких беруть участь не менше чотирьох членів Партії, що проживають або 
працюють у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

7.2. Міськрайонні партійні осередки поширюють свою діяльність на територію міста обласного 
значення та однойменного району. Міськрайонні партійні осередкиможуть бути утворені 
шляхом об’єднання відповідних районного та міського партійного осередку за рішенням 
Ради організації обласного осередку або Президії Політичної Ради Партії. 

7.3. Одночасно із ухваленням рішення про утворення місцевого партійного осередку Установчі 
Збори обирають Голову відповідного місцевого партійного осередку. 

7.4. Рішення Установчих Зборів про утворення місцевого партійного осередку затверджується 
рішенням Президії Політичної Ради Партії. 

7.5. Місцеві партійні осередки підлягають легалізації у порядку, встановленому чинним 
законодавством України. Голова місцевого партійного осередку зобов’язаний забезпечити 
підготовку та подання до уповноважених державних органів усіх необхідних для легалізації 
документів якнайшвидше, але не пізніше ніж у 30-денний термін з моменту затвердження 
рішення Установчих Зборів про утворення місцевого партійного осередку.  

7.6. Місцеві партійні осередки утворюються та діють без статусу юридичної особи. Місцевий 
партійний осередок може набути статусу юридичної особи у разі ухвалення відповідного 
рішення Президією Політичною Радою Партії.  



16 

7.7. Районним партійним осередкам підпорядковуються і є підзвітними усі міські (міст 
районного значення) партійні осередки утворені у межах цього району, а також первинні 
партійні осередки, які не підпорядковані міським партійним осередкам. 

Міським партійним осередкам у містах з районним поділом підпорядковуються і є 
підзвітними усі районні у цьому місті партійні осередки, а також первинні партійні 
осередки, які не підпорядковані районним у місті партійним осередкам. 

Міським та районним у містах партійним осередкам підпорядковуються і є підзвітними усі 
первинні партійні осередки, утворені у межах території відповідних міст та районів. 

7.8. Місцевий партійний осередок: 

7.8.1. організовує виконання власних рішень та рішень керівних органів вищого рівня у 
межах території діяльності свого осередку; 

7.8.2. організовує та здійснює заходи Партії відповідно до програмних завдань, 
статутних вимог та рішень керівних органів вищого рівня; 

7.8.3. розробляє та погоджує плани партійної роботи осередку з керівними органами 
вищого рівня; 

7.8.4. веде облік підпорядкованих їй місцевих та первинних партійних осередків; 

7.8.5. координує роботу підпорядкованих йому місцевих та первинних партійних 
осередків та надає їм організаційно-методичну допомогу; 

7.8.6. ініціює розгляд актуальних проблем своєї діяльності перед керівними органами 
вищого рівня; 

7.8.7. організує, контролює та координує роботу членів осередку  та місцевих 
активістів; 

7.8.8. організує навчання членів осередку та місцевих активістів; 

7.8.9. організує, координує інформаційну та роз’яснювальну роботу первинних 
партійних осередків серед населення щодо мети, завдань, ідеології та програмних 
положень Партії; 

7.8.10. організує, координує роботу первинних партійних осердків із виборцями – 
мешканцями території, на яку поширюється діяльність осередку, організовує 
заходи з політпросвіти населення, приймає та опрацьовує пропозиції, заяви та 
скарги; 

7.8.11. вивчає, узагальнює та передає на розгляд керівних органів вищого рівня 
інформацію щодо  актуальних проблем певної території; 

7.8.12. рекомендує членів свого осередку для висування кандидатами у депутати на 
вибори та на посади у відповідні органи державної влади та місцевого 
самоврядування, готує та вносить подання щодо кандидатур спостерігачів та/або 
членів виборчих комісій та комісій по проведенню референдумів; 

7.8.13. співпрацює з місцевими осередками політичних партій, громадських організацій, 
іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать 
статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів вищого 
рівня; 

7.8.14. здійснює іншу діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту та інших 
внутрішніх документів Партії. 

7.9. Керівними органами місцевого партійного осередку є Загальні Збори членів місцевого 
партійного осередку та його Голова. 

7.10. Рішення Загальних Зборів або Голови місцевого партійного осередку, що суперечить 
положенням цього Статуту, інших внутрішніх документів Партії, чинному законодавству є 
недійсним з моменту його ухвалення. 
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7.11. Вищим керівним органом місцевого партійного осередку є Загальні Збори членів місцевого 
партійного осередку. 

7.12. У період між Загальними Зборами керівництво діяльністю місцевого партійного осередку 
здійснює Голова місцевого партійного осередку. 

7.13. Голова місцевого партійного осередку є постійно діючим одноособовим керівним органом 
та вищою посадовою особою місцевого партійного осередку, що здійснює керівництво 
осоредком у період між засіданнями Загальних Зборів. 

7.14. Загальні Збори членів місцевого партійного осередку – це вищий керівний орган, 
рівноправними учасниками якого є всі члени Партії, що перебувають на обліку у 
відповідного місцевого партійного осередку. 

7.15. Загальні Збори можуть бути черговими та позачерговими. 

7.16. Чергові Загальні Збори місцевого партійного осередку проводяться не рідше одного разу на 
три місяці. 

7.17. Голова місцевого партійного осередку має право у будь-який момент скликати позачергові 
Загальні Збори, якщо цього вимагають інтереси осередку. 

7.18. Голова місцевого партійного осередку зобов’язаний скликати позачергові Загальні Збори на 
вимогу а) не менше 1/5 членів місцевого партійного осередку; або б) одної чи декількох 
первинних партійних осередків до яких входить не менше 1/5 членів місцевого партійного 
осередку; або в) за рішенням керівного органу вищого рівня. 

7.19. Дата та місце проведення Загальних Зборів встановлюється рішенням Голови. Проект 
порядку денного Загальних Зборів та порядок подання пропозицій до порядку денного 
затверджується Головою одночасно із затвердженням рішення про скликання Загальних 
Зборів. Остаточний порядок денний затверджується Загальними Зборами на початку 
засідання. 

7.20. Про скликання чергових Загальних Зборів, а також про час та місце їх проведення члени 
місцевої партійної організації мають бути повідомлені щонайменше за 5 (п’ять) днів до 
проведення Загальних Зборів, позачергових – за 3 (три) дні. Повідомлення здійснюється 
через внутрішню партійну мережу в Інтернеті та в інші способи, що забезпечують 
оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами і т. ін.). 

7.21. Місце проведення Загальних Зборів має бути у межах території, на яку поширюється 
діяльність відповідного місцевого партійного осередку . 

7.22. Кожен учасник Загальних Зборів має один голос.  

7.23. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів 
Партії, що перебувають на обліку у відповідного місцевого партійного осередку . Якщо за 
умови належного повідомлення у Загальних Зборах бере участь недостатня для ухвалення 
рішень кількість учасників, Голова має право протягом трьох днів з дати, на яку 
першопочатково були призначені Загальні Збори, ухвалити рішення про повторне скликання 
Загальних Зборів. Повідомлення про повторне скликання засідання Загальних Зборів 
здійснюється у порядку, передбаченому п. 7.20 цього Статуту. 

7.24. Повторно скликані Загальні Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь не 
менше 1/3 членів Партії, що перебувають на обліку у відповідного місцевого партійного 
осередку . Якщо у засіданні повторно скликаних Загальних Зборів бере участь менше 1/3 
членів Партії, які перебувають на обліку у відповідного партійного осередку, Голова 
місцевого партійного осередку  має право протягом трьох днів з дати, на яку були 
призначені повторні Загальні Збори, ухвалити рішення про скликання Загальних Зборів 
втретє. Втретє скликані Загальні Збори є повноважними ухвалювати рішення з усіх питань 
порядку денного незалежно від кількості членів Партії, присутніх на засіданні таких 
Загальних Зборів. 

7.25. Рішення Загальних Зборів ухвалюються простою більшістю голосів зареєстрованих на 
засіданні учасників. Цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії або рішенням 
самих Загальних Зборів може бути встановлена більша кількість голосів для ухвалення 
рішень з окремих питань. У випадку рівності голосів голос Голови місцевої партійної 
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організації має вирішальне значення. Форма голосування визначається Загальними Зборами 
членів місцевого партійного осередку  самостійно.  

7.26. Представники керівних органів вищого рівня можуть брати участь у засіданнях Загальних 
Зборів з правом дорадчого голосу.  

7.27. Повноваження Загальних Зборів членів місцевого партійного осередку : 

7.27.1. обирають Голову місцевого партійного осередку ; 

7.27.2. ухвалюють рішення про створення та ліквідацію Секретаріату; 

7.27.3. заслуховують звіт про результати діяльності Голови місцевого партійного 
осередку ; 

7.27.4. достроково звільняють Голову місцевого партійного осередку з займаної посади у 
разі визнання його діяльності незадовільною або вчинення дій, що завдали чи 
могли завдати шкоду Партії та/або місцевому партійному осередку ї; 

7.27.5. визначають основні завдання та пріоритетні напрямки діяльності, затверджують  
план діяльності місцевого партійного осередку відповідно до загальної стратегії 
та планів діяльності Партії з урахуванням місцевих потреб та обставин; 

7.27.6. ухвалюють та представляють на розгляд керівних органів вищого рівня 
пропозиції щодо кандидатів на посади в органи державної влади та місцевого 
самоврядування; 

7.27.7. розглядають та ухвалюють рішення з будь-яких інших питань діяльності 
місцевого партійного осередку. 

7.28. Голова місцевого партійного осередку обирається  терміном на 1 рік зі складу членів цого 
осередку. Одна й та сама особа може обіймати посаду Голови необмежену кількість разів. 

7.29. Рішення Загальних (Установчих) Зборів про обрання Голови місцевого партійного осередку 
затверджується Головою Партії. За наявності підстав для незатвердження відповідного 
рішення Голова Партії передає це питання на розгляд Президії Політичної Ради Партії. У 
разі ухвалення останньою рішення про відмову у затвердженні запропонованої кандидатури, 
Загальні Збори місцевого партійного осередку повинні обрати і подати на затвердження 
Голові Партії іншу кандидатуру Голови місцевого партійного осередку. 

7.30. Голова місцевого партійного осередку може призначати заступників, відповідальних за 
окремі напрямки роботи осередку. Заступники призначаються виключно з числа членів 
відповідного місцевого партійного осередку  і автоматично складають свої повноваження у 
разі припинення повноважень Голови, що їх призначив. Повноваження заступників також 
можуть бути припинені за рішенням Голови, що їх призначив. 

7.31. Голова місцевого партійного осередку своїм рішенням визначає на якого з заступників буде 
покладатися тимчасове виконання обов’язків Голови місцевого партійного осередку у разі 
неможливості останнім виконувати свої обов’язки через хворобу або інші об’єктивні 
обставини. 

7.32. Функції та повноваження Голови місцевого партійного осередку: 

7.32.1. здійснює безпосереднє керівництво діяльністю місцевого партійного осередку у 
період між засіданнями Загальних Зборів та Ради (у разі її утворення); 

7.32.2. ухвалює рішення про скликання Загальних Зборів місцевого партійного осередку, 
затверджує дату та місце проведення чергових та позачергових засідань Загальних 
Зборів; 

7.32.3. організує розробку планів діяльності місцевого партійного осередку; 

7.32.4. організує виконання рішень Загальних Зборів, а також керівних органів вищого 
рівня; 

7.32.5. вносить на розгляд Загальних Зборів пропозиції щодо кандидатів в члени Ради 
місцевого партійного осередку; 

7.32.6. головує на засіданнях Загальних Зборів та Ради місцевого партійного осередку; 



19 

7.32.7. призначає та звільняє своїх заступників, розподіляє обов’язки між заступниками 
та іншими членами Ради осередку; 

7.32.8. без доручення представляє місцевий партійний осередок у відносинах з органами 
державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 
політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними 
особами, що діють на відповідній території; 

7.32.9. координує діяльність первинних партійних осеердків; 

7.32.10. звільняє з посад голів первинних партійних осередків у випадках, передбачених п. 
8.27 цього Статуту; 

7.32.11. ухвалює рішення про ліквідацію первинних партійних осередків у порядку, 
передбаченому п. 8.29-8.31 цього Статуту; 

7.32.12. координує і контролює інформаційно-агітаційну діяльність членів місцевого 
партійного осередку у період підготовки та проведення виборів усіх рівнів, а 
також всеукраїнського і місцевих референдумів;  

7.32.13. звітує на кожному черговому, а у разі включення відповідного питання до 
порядку денного, і на позачерговому засіданні Загальних Зборів членів місцевого 
партійного осередку, а також перед керівними органами вищого рівня про 
виконану роботу, несе персональну відповідальність за результати роботи, 
проведеної на території місцевого партійного осередку, публікує свої звіти у 
внутрішній партійній мережі в Інтернеті; 

7.32.14. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників місцевого 
партійного осередку; 

7.32.15. здійснює оперативне управління коштами та майном місцевого партійного 
осередку, відповідає за використання коштів і майна осередку; 

7.32.16. підписує від імені місцевого партійного осередку документи, зміст яких не 
суперечить статутним документам Партії та вимогам законодавства; 

7.32.17. забезпечує організацію належної роботи місцевого партійного осередку; 

7.32.18. забезпечує документообіг місцевого партійного осередку, належну 
систематизацію, зберігання та архівацію документів; 

7.32.19. здійснює безпосередній прийом заяв, звернень, запитів та інших документів 
від членів Партії, передає їх на розгляд відповідних керівних органів місцевого 
партійного осередку; 

7.32.20. здійснює безпосередню організацію засідань Загальних Зборів членів 
місцевого партійного осередку, готує проект порядку денного та протокол 
засідання Загальних Зборів; 

7.32.21. у разі складання повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної 
документації новообраному Голові; 

7.32.22. вирішує інші питання, віднесені до компетенції Голови згідно чинного 
законодавства, цього Статуту, рішень керівних органів вищого рівня та Загальних 
Зборів членів місцевого партійного осередку. 

7.33. Повноваження Голови місцевого партійного осередкуавтоматично припиняються у разі його 
обрання до іншого статутного органу Партії. У цьому випадку Голова зобов’язаний 
призначити впродовж 3 днів з моменту його обрання на іншу посаду виконуючого обов’язки 
Голови з складу своїх заступників або членів Ради. На виконуючого обов’язки Голови 
покладається обов’язок у 30-денний термін з моменту призначення скликати та провести 
позачергові Загальні Збори для обрання нового Голови. Якщо виконуючого обов’язки 
Голови не призначено, його призначає Президія Політичної Ради Партії. 

7.34. Голова місцевого партійного осередкуможе бути звільнений з займаної посади рішенням 
Президії Політичної Ради Партії у разі порушення ним положень цього Статуту, інших 
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документів Партії, невиконання рішень керівних органів вищого рівня, а також за дії або 
бездіяльність, що суперечать меті та завданням Партії та/або завдають шкоду її репутації. 

7.35. За рішенням Загальних Зборів в місцевого партійного осередкуможе утворюватися 
Секретаріат – виконавчий орган, що складається з декількох осіб. Кількісний та 
персональний склад Секретаріату, а також функціональний розподіл обов’язків членів 
Секретаріату визначається Головою місцевого партійного осередку.  

7.36. Голова місцевого партійного осередкуза загальним правилом виконує свої обов’язки на 
громадських засадах. 

7.37. Місцевий партійний осередокможе бути ліквідована за рішенням Президії Політичної Ради 
Партії. Рішення про ліквідацію місцевого партійного осередкумає бути вмотивованим.  

7.38. Підставами для ухвалення рішення про ліквідацію місцевого партійного осередкуможуть 
бути: 

7.38.1. зменшення кількості членів, що перебувають на обліку у відповідній місцевого 
партійного осередкуменше трьох; 

7.38.2. невиконання рішень керівних органів Партії; 

7.38.3. дії або бездіяльність, що завдали шкоду інтересам та репутації Партії. 

7.39. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію місцевого партійного осередку, утворює 
ліквідаційну комісію, що відповідає за: 

7.39.1. вирішення майнових питань місцевого партійного осередку; 

7.39.2. передачу документації місцевого партійного осередкупартійному осередку 
вищого рівня; 

7.39.3. перереєстрацію членів місцевого партійного осередку; 

7.39.4. інші організаційно-технічні питання, пов’язані із ліквідацією осердку. 

 

8. ПЕРВИННІ ПАРТІЙНІ ОСЕРДКИ 

8.1. Первинний партійний осередок створюється на підставі рішення Установчих Зборів цого 
осередку, в яких беруть участь не менше двох членів Партії. На Установчих Зборах 
обирається Голова первинного партійного осердку. Протокол Установчих Зборів первинного 
партійного осередку має бути власноручно підписаний усіма учасниками цих Зборів. 

8.2. Рішення Установчих Зборів про створення первинного партійного осередку затверджується 
Головою місцевого партійного осередку, до якої входить первинний партійний осередок. 
Якщо місцевий осередок у відповідному районі/місті не сформована, рішення про створення 
первинного партійного осередку затверджується Головою обласного партійного осередку, а 
за відсутності обласного партійного осередку – Президією Політичної Ради Партії. 

8.3. Первинні партійні осередки утворюються та діють без статусу юридичної особи. Первинний 
партійний осередок може набути статусу юридичної особи у разі ухвалення відповідного 
рішення Президією Політичною Радою Партії.  

8.4. Первинний партійний осередок здійснює наступну діяльність: 

8.4.1. організовує ознайомлення членів первинного партійного осередку із рішеннями 
керівних органів вищого рівня та забезпечує виконання цих рішень у межах свого 
осередку; 

8.4.2. організовує та здійснює заходи Партії відповідно до програмних завдань, статутних 
вимог та рішень керівних органів Партії; 

8.4.3. проводить безпосередню інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення 
щодо мети, завдань, ідеології та програмних положень Партії; 

8.4.4. організує, контролює та координує роботу членів первинного партійного осередку 
та місцевих партійних активістів; 
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8.4.5. організує навчання членів первинного партійного осередку та місцевих партійних 
активістів; 

8.4.6. здійснює облік членів Партії, які належать до відповідного первинного партійного 
осередку; 

8.4.7. розробляє та погоджує плани первинного партійного осередку з керівними 
органами вищого рівня; 

8.4.8. здійснює безпосередню роботу із виборцями – мешканцями території або 
працівниками підприємства, установи, організації, у межах яких здійснюється 
діяльність осередок, організовує заходи з політпросвіти населення, приймає та 
опрацьовує пропозиції, заяви та скарги; 

8.4.9. вивчає, узагальнює та передає на розгляд керівних органів вищого рівня 
інформацію щодо актуальних проблем певної території; 

8.4.10. рекомендує членів Партії, які знаходяться на партійному обліку у відповідному 
первинному партійному  осередку, у кандидати на вибори та на посади в органи 
державної влади та місцевого самоврядування, проводить агітаційну роботу, готує 
та пропонує кандидатури у спостерігачі та члени відповідних виборчих комісій та 
комісій по проведенню референдумів; 

8.4.11. здійснює іншу діяльність відповідно до чинного законодавства, Статуту та інших 
внутрішніх документів Партії. 

8.5. Керівними органами первинного партійного осередку є Збори та Голова. 

8.6. Вищим керівним органом первинного партійного осердку є Збори, рівноправними 
учасниками яких є всі члени відповідного первинного партійного осередку 

8.7. У період між Зборами керівництво діяльністю первинного партійного осередку здійснює 
Голова. Голова є постійно діючим керівним органом первинного партійного осередкута її 
вищою посадовою особою. 

8.8. Рішення Зборів або Голови первинного партійного осередку, що суперечить положенням 
цього Статуту, інших внутрішніх документів Партії, чинному законодавству, є недійсним з 
моменту його ухвалення. 

Рада первинного партійного осередку (у разі її утворення) або будь-який інший керівний 
орган вищого рівня визнає таке рішення первинного партійного осередкунедійсним з 
моменту ухвалення і доводить інформацію про це до відома членів відповідного первинного 
партійного осередку. 

8.9. Збори первинного партійного осередкуможуть бути черговими та позачерговими. 

8.10. Чергові Збори первинного партійного осередкупроводяться раз на місяць. Повідомлення про 
місце і час Зборів здійснюється не пізніше, ніж за 5 (п’ять) дні до проведення Зборів. 
Повідомлення здійснюється через внутрішню партійну мережу в Інтернеті та в інші способи, 
що забезпечують оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними 
листами і т. ін.). 

8.11. Голова первинного партійного осередкумає право у будь-який момент скликати позачергові 
Збори, якщо цього вимагають інтереси первинного партійного осередку. 

8.12. Голова первинного партійного осередку зобов’язаний скликати позачергові Збори на вимогу 
1/3 членів первинного партійного осередкуабо за рішенням керівного органу вищого рівня. 

8.13. Час та місце проведення позачергових Зборів встановлюється рішенням Голови. Проект 
порядку денного позачергових Зборів та порядок подання пропозицій до порядку денного 
затверджується Головою одночасно із затвердженням рішення про скликання Зборів. 
Остаточний порядок денний затверджується Зборами  на початку засідання. 

8.14. Про скликання позачергових Зборів, а також про час та місце їхнього проведення члени 
первинного партійного осередку мають бути повідомлені щонайменше за 2 (два) дні до 
проведення Зборів. Повідомлення здійснюється через внутрішню партійну мережу та в інші 
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способи, що забезпечують оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, 
електронними листами і т.ін.). 

8.15. Кожен член первинного партійного осередкумає один голос на Зборах. 

8.16. Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів 
первинного партійного осередку, які перебувають на обліку у ній. 

8.17. Рішення Зборів ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на Зборах членів 
первинного партійного осередку. Цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії 
або рішенням самих Зборів може бути встановлена більша кількість голосів, необхідних для 
ухвалення рішень з окремих питань. У випадку рівності голосів голос Голови первинного 
партійного осередкумає вирішальне значення. Форма голосування визначається Зборами 
первинного партійного осередку. 

8.18. Представники керівних органів вищого рівня можуть брати участь у Зборах із правом 
дорадчого голосу. 

8.19. Рішення Зборів первинного партійного осередкущо суперечить положенням цього Статуту, 
інших внутрішніх документів Партії, чинному законодавству є недійсним з моменту його 
ухвалення. 

8.20. Повноваження Зборів первинного партійного осередку: 

8.20.1. обирають Голову первинного партійного осередку; 

8.20.2. заслуховують звіт про результати діяльності Голови первинного партійного 
осередку; 

8.20.3. достроково звільняють Голову первинного партійного осередкуз займаної посади 
у разі визнання його діяльності незадовільною або вчинення дій, що завдали чи 
могли завдати шкоду Партії та/або первинному партійному осередку; 

8.20.4. розглядають заяви про прийняття в члени Партії, ухвалюють рішення 
рекомендувати або не рекомендувати керівним органам вищого рівня прийняти 
заявників в члени Партії; 

8.20.5. визначають основні завдання та пріоритетні напрямки діяльності, затверджують  
план діяльності первинного партійного осередкувідповідно до програмно-
ідеологічних документів та планів діяльності Партії з урахуванням місцевих 
потреб та обставин; 

8.20.6. ухвалюють та представляють на розгляд керівних органів вищого рівня 
пропозиції щодо кандидатів на посади в органи державної влади та місцевого 
самоврядування; 

8.20.7. розглядають та ухвалюють рішення з будь-яких інших питань діяльності 
первинного партійного осередку. 

8.21. Голова первинного партійного осередкуобирається терміном на 1 рік зі складу членів 
цього осередку. Рішення Зборів (у тому числі Установчих Зборів) про обрання Голови 
первинного партійного осередку затверджується Головою місцевого партійного осередку, до 
якої входить первинний партійний осередок. Якщо місцевий осередок у відповідному 
районі/місті не сформована, рішення про обрання Голови первинного партійного 
осередкузатверджується Головою обласного партійного осередку, а за відсутності обласного 
партійного о – Президією Політичної Ради Партії. 

8.22. Голова Партії може делегувати це право іншим посадовим особам або керівним органам 
Партії. За наявності підстав для незатвердження відповідного рішення Голова Партії або 
уповноважений ним орган передають це питання на розгляд Президії Політичної Ради 
Партії. У разі ухвалення останньою рішення про відмову у затвердженні запропонованої 
кандидатури, Збори первинного партійного осередкуповинні обрати і подати на 
затвердження іншу кандидатуру. Одна й та сама особа може обіймати посаду Голови 
необмежену кількість разів. 

8.23. Голова первинного партійного осередкуможе призначати заступників, відповідальних за 
окремі напрямки роботи осередку. Заступники призначаються виключно з числа членів 
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відповідного первинного партійного осередкуі автоматично складають свої повноваження у 
разі припинення повноважень Голови, що їх призначив. Повноваження заступників також 
можуть бути припинені за рішенням Голови, що їх призначив. 

8.24. Голова первинного партійного осередкусвоїм рішенням визначає на якого з заступників 
буде покладатися тимчасове виконання обов’язків Голови первинного партійного осередку у 
разі неможливості останнім виконувати свої обов’язки через хворобу або інші об’єктивні 
обставини. 

8.25. Функції та повноваження Голови первинного партійного осередку: 

8.25.1. здійснює безпосереднє керівництво діяльністю первинного партійного осередкуу 
період між Зборами; 

8.25.2. ухвалює рішення про скликання позачергових Зборів первинного партійного 
осередку; 

8.25.3. організує виконання рішень Зборів, а також керівних органів вищого рівня; 

8.25.4. розробляє та подає на затвердження Зборів план діяльності первинного 
партійного осередку; 

8.25.5. головує на засіданнях Зборів первинного партійного осередку; 

8.25.6. призначає своїх заступників та звільняє їх з займаних посад, розподіляє обов’язки 
між заступниками; 

8.25.7. без доручення представляє первинний партійний осередок у відносинах з 
органами державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 
політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними 
особами, що діють на відповідній території; 

8.25.8. координує і контролює інформаційно-агітаційну діяльність членів первинного 
партійного осередку у період підготовки та проведення передвиборчих кампаній 
всіх рівнів, всеукраїнського і місцевих референдумів; 

8.25.9. раз на 3 місяці звітує перед Зборами і керівними органами вищого рівня про 
виконану роботу, несе персональну відповідальність за результати роботи, 
проведеної на території первинного партійного осередку, публікує свої звіти у 
внутрішній партійній мережі в Інтернеті; 

8.25.10. організує ведення обліку членів первинного партійного осередку; 

8.25.11. розподіляє обов’язки між членами осередку, проводить інформаційну та 
ідеологічну роботу з членами Партії; 

8.25.12. підписує від імені первинного партійного осередку документи, зміст яких не 
суперечить статутним документам Партії та вимогам законодавства; 

8.25.13. відповідає за використання коштів і майна осередку; 

8.25.14. забезпечує документообіг первинного партійного осередку, належну 
систематизацію, зберігання та архівацію документів; 

8.25.15. здійснює безпосередній прийом заяв про вступ в члени Партії, заяв та інших 
документів від членів Партії, передає їх до Секретаріату Партії; 

8.25.16. забезпечує передачу від членів первинного партійного осередку місцевим 
осередками інформації про зміну контактних та інших персональних даних члена 
Партії, забезпечує постійну актуалізацію персональних даних членів Партії; 

8.25.17. здійснює підготовку та організаційно забезпечує проведення засідань первинного 
партійного осередку, готує проект порядку денного та протокол засідань Зборів, 
відповідає за належне та своєчасне інформування членів осередку про зміну дати, 
часу або місця проведення чергових Зборів, дату час та місце проведення 
позачергових Зборів; 

8.25.18. у разі складання повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної 
документації новообраному Голові; 
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8.25.19. вирішує інші питання, віднесені до компетенції Голови згідно чинного 
законодавства, цього Статуту, рішень керівних органів вищого рівня та Зборів 
первинного партійного осередку. 

8.26. Повноваження Голови первинного партійного осередку автоматично припиняються у разі 
його обрання до іншого статутного органу Партії, а чергові Збори обирають нового Голову 
первинного партійного осередку. На період до проведення Зборів Голова призначає 
виконуючого обов’язки Голови зі складу своїх заступників або членів Ради. Якщо 
виконуючого обов’язки Голови не призначено, його призначає Президія Політичної Ради 
Партії. 

8.27. Голова первинного партійного осередкуможе бути звільнений з займаної посади рішенням 
Голови місцевого партійного осередку або інших керівних органів партії вищого рівня у разі 
порушення ним положень цього Статуту, інших документів Партії, невиконання рішень 
керівних органів вищого рівня, а також за дії або бездіяльність, що суперечать меті та 
завданням Партії та/або завдають шкоду її репутації. 

8.28. Голова за загальним правилом виконує свої обов’язки на громадських засадах. 

8.29. Первинний партійний осередок може бути ліквідовано за рішенням Голови місцевого 
партійного осередку, а за її відсутності – за рішенням Ради обласного партійного осередку, 
на території якої вона знаходиться, або будь-яким центральним керівним органом Партії. 
Рішення про ліквідацію первинного партійного осередку має бути вмотивованим.  

8.30. Підставами для ухвалення рішення про ліквідацію первинного партійного осередкуможуть 
бути: 

8.30.1. зменшення кількості членів осередку до менш ніж трьох; 

8.30.2. невиконання рішень керівних органів Партії; 

8.30.3. дії або бездіяльність, що завдали шкоду інтересам та репутації Партії. 

8.31. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію первинного партійного осередку, утворює 
ліквідаційну комісію, що відповідає за: 

8.31.1. вирішення майнових питань первинного партійного осередку;  

8.31.2. передачу документації первинного партійного осередку партійним осередкам 
вищого рівня; 

8.31.3. перереєстрацію членів первинного партійного осередку; 

8.31.4. інші організаційно-технічні питання, пов’язані із ліквідацією осередку.  

 

9. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ 

9.1. Центральними керівними органами Партії є: 

9.1.1. Всеукраїнський Партійний З’їзд; 

9.1.2. Політична Рада Партії; 

9.1.3. Президія Політичної Ради Партії; 

9.1.4. Голова Партії. 

9.2. Центральним контрольно-ревізійним органом Партії є Центральна контрольно-ревізійна 
комісія Партії. 

9.3. Центральним виконавчим органом Партії є Національний Секретаріат на чолі з Керівником 
Національного Секретаріату. 

9.4. Посади в керівних та контрольно-ревізійних органах Партії, а також посаду Керівника 
Національного Секретаріату можуть обіймати лише члени Партії. 

9.5. Посадові особи центральних органів Партії можуть виконувати свої обов’язки як на 
громадських, так і на оплатних засадах. 
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9.6. У разі закінчення строку повноважень виборних посадових осіб центральних органів Партії, 
такі посадові особи продовжують виконувати свої повноваження до обрання та вступу на ці 
посади нових кандидатур. 

 

10. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРТІЙНИЙ З’ЇЗД  

10.1. Вищим керівним органом Партії є Всеукраїнський Партійний З’їзд (далі – З’їзд). 

10.2. Повноважними учасниками З’їзду є делегати від обласних партійних осередків, а також 
Голова Партії, члени Політичної Ради, Центральної контрольно-ревізійної комісії та 
Керівник Національного Секретаріату (за посадою). 

10.3. З’їзд може бути черговим та позачерговим. 

10.4. Черговий З’їзд проводиться не рідше одного разу на рік. 

10.5. Позачерговий З’їзд може бути скликаний за рішенням Голови Партії, якщо цього вимагають 
інтереси Партії. 

10.6. Позачерговий З’їзд має бути скликаний Головою Партії на вимогу Президії Політичної Ради 
Партії або Політичної Ради партії, або не менше 1/10 членів Партії, або одної чи декількох 
обласних партійних осередків, до яких належить  не менше 1/10 членів Партії. 

10.7. Дата та місце проведення З’їзду встановлюється рішенням Голови. Місце проведення З’їзду 
має знаходитись в межах території України. 

10.8. Проект порядку денного З’їзду затверджується Головою одночасно із затвердженням 
рішення про скликання З’їзду. Остаточний порядок денний затверджується З’їздом на 
початку його засідання. Порядок подання пропозицій до порядку денного З’їзду 
визначається Положенням про Всеукраїнський Партійний З’їзд, що затверджується 
Політичною Радою Партії. 

10.9. Про скликання чергового З’їзду, а також про час та місце його проведення члени Партії 
мають бути повідомлені щонайменше за 30 (тридцять) днів до проведення З’їзду, 
позачергового – за 10 (десять) днів. Про скликання З’їзду обласних та місцеві партійні 
осередків повідомляються Національним Секретаріатом у письмовій формі шляхом 
надсилання копії рішення Голови про скликання З’їзду та проекту порядку денного, а також 
шляхом публікації відповідного оголошення у внутрішній партійній мережі в Інтернеті 

10.10. На обласні та місцеві партійні осередки покладається обов’язок доведення до відома своїх 
членів інформації про скликання З’їзду. Додатково про скликання З’їзду Національний 
Секретаріат може повідомляти членів Партії в інші способи, що забезпечують оперативну 
передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами і т.ін.). 

10.11. Норма представництва на З’їзді встановлюється Президією Політичної Ради Партії. 

10.12. Делегати для участі у чергових та позачергових З’їздах обираються обласними партійними 
осередками згідно встановленої норми представництва. У разі відсутності у певній 
адміністративно-територіальній одиниці обласного партійного осередку делегатів на З’їзд 
відповідно до встановленої норми представництва обирають місцеві партійні осередки, що 
діють на цій території. 

10.13. Кожен учасник З’їзду має один голос. 

10.14. Рішення З’їзду ухвалюються простою більшістю голосів зареєстрованих на З’їзді учасників 
(делегатів). Цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії або рішенням самого 
З’їзду може бути встановлена більша кількість голосів для ухвалення рішень з окремих 
питань. Форма голосування З’їзду визначається цим Статутом, Положенням про 
Всеукраїнський Партійний З’їзд, іншими внутрішніми документами Партії. У разі, якщо 
форма голосування з певних питань не визначена вище переліченими документами, З’їзд 
самостійно визначає форму голосування. 

10.15. З’їзд має право ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Партії. 
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10.16. Рішення З’їзду можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного). 
Рішення З’їзду у такому випадку вважається ухваленим, якщо впродовж строку, відведеного 
для голосування, участь у голосуванні взяли більше половини учасників З’їзду, які згідно 
цього Статуту мають право голосу на З’їзді. 

10.17. До повноважень З’їзду належить:  

10.17.1. обрання та дострокове звільнення Голови Партії; 

10.17.2. визначення кількісного складу Політичної Ради Партії, обрання та дострокове 
звільнення її членів; 

10.17.3. визначення кількісного та персонального складу Центральної контрольно-
ревізійної комісії, обрання її Голови; 

10.17.4. затвердження звіту про результати діяльності Партії, результати перевірок, 
проведених Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії; 

10.17.5. затвердження змін та доповнень до Статуту та Програми Партії; 

10.17.6. затвердження Положення про Політичну Раду Партії; 

10.17.7. визначення стратегічних напрямків діяльності Партії; 

10.17.8. висування кандидата на пост Президента України та кандидатів у народні 
депутати України відповідно до чинного законодавства; 

10.17.9. здійснення права власності на майно Партії; 

10.17.10. ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію Партії, порядок 
використання її майна у цьому випадку; 

10.17.11. розгляд та вирішення будь-яких інших питань діяльності Партії. 

10.18. З’їзд покладає повноваження з господарського управління майном Партії на Голову Партії 
або уповноваженого ним іншого члена Президії Політичної Ради Партії. Окремі функції зі 
здійснення права власності на майно Партії можуть бути також делеговані З’їздом іншим 
статутним органам Партії. 

10.19. Рішення про внесення змін до Статуту та Програми Партії ухвалюються простою більшістю 
зареєстрованих на З’їзді учасників. 

 

11.  ГОЛОВА ПАРТІЇ 

11.1. Голова Партії є вищою посадовою особою та одноособовим постійно діючим керівним 
органом Партії, що здійснює загальне керівництво її діяльністю в періоди між засіданнями 
Президії Політичної Ради Партії, має право представляти Партію у відносинах з третіми 
особами та офіційно висловлюватись від імені Партії. 

11.2. Голова Партії обирається З’їздом Партії строком на 2 (два) роки простою більшістю голосів 
учасників З’їзду. Одна й та сама особа може обіймати посаду Голови Партії необмежену 
кількість разів. 

11.3. Порядок висування кандидатів на посаду Голови Партії, обрання та здійснення діяльності 
Голови Партії регламентується Положенням про Голову Партії, що затверджується 
Політичною Радою Партії. 

11.4. Голова Партії виконує наступні функції та має наступні повноваження:  

11.4.1. здійснює загальне керівництво діяльністю Партії;  

11.4.2. ухвалює та оприлюднює від імені Партії заяви, резолюції, звернення тощо; 

11.4.3. скликає черговий та позачерговий З’їзд Партії та головує на його засіданнях; 

11.4.4. очолює Політичну Раду та Президію Політичної Ради Партії, спрямовує та 
координує їхню діяльність; 
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11.4.5. скликає засідання Політичної Ради Партії, Президії Політичної Ради Партії та 
головує на них; 

11.4.6. контролює виконання рішень З’їзду, Політичної Ради Партії, Президії Політичної 
Ради Партії; 

11.4.7. ухвалює рішення про проведення загальнопартійних конференцій, нарад, дискусій, 
семінарів, інших заходів;  

11.4.8. призначає на посаду та звільняє з посади Керівника Національного Секретаріату, 
затверджує структуру та штатний розклад Національного Секретаріату Партії, 
здійснює загальне керівництво та контроль за його діяльністю; 

11.4.9. призначає та звільняє своїх заступників, затверджує розподіл функціональних 
обов’язків між ними; 

11.4.10. ухвалює рішення з питань, віднесених до його компетенції, що є обов’язковими для 
виконання усіма членами Партії, органами та посадовими особами Партії та її 
структурних утворень; 

11.4.11. звертається до органів і посадових осіб Партії, її структурних утворень з 
пропозиціями, зверненнями та заявами з питань діяльності Партії; 

11.4.12. затверджує на посаді голів первинних, місцевих партійних осередків, а у разі 
наявності підстав для відмови у затвердженні голови відповідного партійного 
осередку на посаді, передає це питання на розгляд Президії Політичної Ради Партії; 

11.4.13. 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 угоди, фінансові та інші 
офіційні документи Партії;  

11.4.14. видає довіреності від імені Партії, надає право підпису фінансових документів, 
угод та здійснення інших правочинів; 

11.4.15. організує розробку, подає на затвердження Політичній Раді Партії та контролює 
виконання стратегічних і поточних планів діяльності Партії, фінансових планів, 
бюджету Партії; 

11.4.16. розпоряджається коштами та майном Партії у межах затвердженого бюджету 
Партії, здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Партії; 

11.4.17. підписує рішення З’їзду Партії, Політради Партії, Президії Політради Партії, інші 
документи Партії; 

11.4.18. затверджує зразки партійного квитка, печатки та штампів Партії; 

11.4.19. створює секції, комітети, постійні і тимчасові комісії, робочі групи та інші 
консультативно-дорадчі та робочі структурні утворення Партії, визначає напрямки 
їх роботи та повноваження, призначає їх голів;  

11.4.20. делегує свої обов’язки або їх частину іншим керівним органам та посадовим 
особам Партії; 

11.4.21. здійснює інші функції та повноваження, передбачені діючим законодавством, цим 
Статутом, іншими внутрішніми документами Партії і такі, що не віднесені до 
виключної компетенції інших органів та посадових осіб Партії. 

11.5. У своїй діяльності Голова Партії є підзвітним та підконтрольним З'їзду Партії. 

11.6. Голова звітує про результати діяльності Партії на кожному черговому З’їзді Партії, а у разі 
включення відповідного питання до порядку денного позачергового З’їзду, і на 
позачерговому З’їзді. 

11.7. Повноваження Голови Партії припиняються достроково у разі: 

11.7.1. добровільного складання повноважень; 
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11.7.2. визнання роботи голови незадовільною і ухвалення рішення про дострокове 
припинення повноважень Голови З’їздом Партії; 

11.7.3. припинення членства в Партії. 

11.8. У випадку визнання роботи Голови незадовільною, З’їзд Партії може ухвалити рішення про 
дострокове припинення повноважень Голови Партії і проведення позачергових виборів 
Голови Партії, а також призначити тимчасового виконуючого обов’язки Голови Партії. 
Порядок ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень Голови Партії та 
проведення позачергових виборів встановлюється Положенням про Голову Партії. 

11.9. Голова Партії може призначати заступників. Заступники Голови Партії виконують свої 
функції згідно затвердженого Головою Партії розподілу обов’язків між ними і автоматично 
складають свої повноваження перед новобраним Головою Партії. Повноваження Заступника 
Голови Партії також можуть бути припинені за рішенням Голови, що його призначив. 
Заступники голови Партії призначаються виключно з числа членів Партії. 

Голова Партії своїм рішенням визначає на якого з заступників буде покладатися тимчасове 
виконання обов’язків Голови Партії у разі неможливості останнім виконувати свої обов’язки 
через хворобу або інші об’єктивні обставини.  

11.10. Якщо Голова Партії не призначив тимчасового виконуючого його обов’язків заступника або 
призначений ним заступник також не може виконувати ці обов’язки через об’єктивні 
обставини, тимчасове виконання обов’язків Голови Партії покладається на Керівника 
Національного Секретаріату. 

11.11. Голова та його заступники входять до складу Політичної Ради Партії та Президії Політичної 
Ради Партії за посадою. 

 

12.    ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ 

12.1. Політична Рада є вищим керівним органом Партії у період між З'їздами Партії. 

12.2. Політичну Раду Партії очолює Голова Партії, який головує на її засіданнях. 

12.3. Кількісний та персональний склад Політичної Ради визначається З’їздом Партії. Порядок 
висування кандидатур на посаду члена Політичної Ради встановлюється Положенням про 
Політичну Раду. 

12.4. До складу Політичної Ради Партії за посадою входять Голова Партії, заступники Голови 
Партії, голови обласних партійних осередків та Керівник Національного Секретаріату.  

12.5. Строк повноважень членів Політичної Ради, обраних З’їздом, становить 2 роки. 
Повноваження членів Політичної Ради зберігаються до обрання З’їздом нового складу 
Політичної Ради. Одна й та сама особа може обіймати посаду виборного члена Політичної 
Ради Партії необмежену кількість разів.  

12.6. Член Політичної Ради Партії може бути усунений з посади рішенням Політичної Ради 
Партії. Рішення щодо усунення з посади члена Політичної Ради Партії, обраного З’їздом, 
підлягає наступному затвердженню на найближчому З’їзді. У разі незатвердження 
відповідного рішення З’їздом член Політичної Ради Партії повертається до виконання своїх 
обов’язків. 

12.7. На період між З’їздами Політична Рада може кооптувати (тобто включити до свого складу 
без проведення виборів З’їздом) до 1/5 частини свого складу з подальшим затвердженням 
кооптованих членів на найближчому З’їзді. У разі затвердження З’їздом кандидатури 
кооптованого члена Політичної Ради Партії термін його повноважень закінчується разом з 
закінченням терміну повноважень складу Політичної Ради, до якої він був кооптований. 

12.8. Засідання Політичної Ради Партії скликаються Головою Партії або Президією Політичної 
Ради Партії не менше ніж 1 (один) разу кожні 3 (три) місяці. Голова Партії зобов’язаний 
скликати засідання Політичної Ради Партії на вимогу не менше однієї третини її членів. 
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12.9. Засідання Політичної Ради Партії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь 
більше половини від її складу. Рішення Політичної Ради Партії ухвалюються простою 
більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політичної Ради, якщо більша кількість 
голосів не передбачена цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії або 
рішенням самої Політичної Ради.  

12.10. Рішення Політичної Ради Партії можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи 
електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку, відведеного для 
голосування, участь у голосуванні взяли більше половини членів Політичної Ради. 

12.11. До повноважень Політичної Ради Партії належить: 

12.11.1. затвердження стратегічних планів діяльності Партії, бюджету та фінансових 
планів Партії; 

12.11.2. внесення змін та доповнень до Програми Партії з подальшим їх затвердженням 
З’їздом; 

12.11.3. затвердження передвиборчих програм Партії; 

12.11.4. визначення стратегії і тактики діяльності Партії у виборчих процесах;  

12.11.5. ухвалення рішення про виключення з виборчого списку Партії кандидатів у 
народні депутати України; 

12.11.6. ухвалення рішення про утворення виборчого блоку для участі у виборах або 
вихід з нього та надання Голові або іншому представнику Партії повноважень 
щодо укладення відповідної угоди;  

12.11.7. розгляд заяви Голови Партії про дострокове складання повноважень і ухвалення 
рішення щодо неї; 

12.11.8. затвердження звітів Центральної контрольно-ревізійної комісії про результати 
проведених перевірок у період між З’їздами Партії; 

12.11.9. обрання зі свого складу членів Президії Політичної Ради Партії та їх 
відкликання;  

12.11.10. ухвалення рішення щодо кількості заступників Голови Партії понад норму, 
встановлену пунктом 11.9 цього Статуту; 

12.11.11. розгляд апеляцій на рішення Президії Політичної Ради Партії та інших керівних 
органів Партії та її структурних утворень; 

12.11.12. ухвалення рішень про зупинення повноважень посадових осіб Партії або її 
структурних утворень до розгляду цього питання вповноваженим органом; 

12.11.13. ухвалення рішень про ліквідацію обласних партійних осередків у випадках, 
передбачених п. 6.39 цього Статуту; 

12.11.14. встановлення розміру членських внесків в Партії; 

12.11.15. затвердження та внесення змін до положень про Всеукраїнський Партійний 
З’їзд, про Голову Партії, про Президію Політичної Ради Партії, про контрольно-
ревізійні комісії Партії, про членство в Партії, про порядок висування 
кандидатів від Партії на посади в органах державного управління та місцевого 
самоврядування, а також інших внутрішніх документів, затвердження яких не 
віднесене до виключної компетенції інших керівних органів Партії; 

12.11.16. здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом та іншими 
внутрішніми документами Партії. 

 

 

13.    ПРЕЗИДІЯ ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ ПАРТІЇ 
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13.1. У період між засіданнями Політичної Ради керівництво Партією здійснює Президія 
Політичної Ради Партії. 

13.2. Кількісний та персональний склад Президії визначає Політична Рада Партії. До складу 
Президії Політичної Ради за посадою входять Голова Партії, заступники Голови Партії, 
голова фракції Партії у Верховній Раді України, Керівник Національного Секретаріату. 

13.3. Строк повноважень членів Президії Політичної Ради, обраних Політичною Радою Партії, 
становить не більше 2 (двох) років і закінчується із закінченням строку їх повноважень на 
посаді члена Політичної Ради Партії. Одна й та сама особа може обіймати посаду виборного 
члена Президії Політичної Ради Партії необмежену кількість разів. 

13.4. Засідання Президії Політичної Ради Партії скликається Головою Партії не менше 1 (одного) 
разу на місяць і є правомочним за умови участі у ньому більше половини її складу. 

13.5. Голова Партії зобов’язаний скликати засідання Президії Політичної Ради Партії на вимогу 
не менше однієї третини членів Президії Політичної Ради Партії 

13.6. Рішення Президії Політичної Ради Партії ухвалюються більшістю голосів присутніх на її 
засіданні членів Президії Політичної Ради Партії, якщо більша кількість голосів не 
передбачена цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії або рішенням самої 
Президії Політичної Ради.  

13.7. Рішення Президії Політичної Ради Партії можуть ухвалюватися методом опитування 
(письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку, 
відведеного для голосування, участь у ньому взяли більше половини членів Президії 
Політичної Ради. 

13.8. Головує на засіданні Президії Політичної Ради Партії Голова Партії. 

13.9. До повноважень Президії Політичної Ради Партії належить:  

13.9.1. визначення пріоритетів і планів поточної діяльності Партії; 

13.9.2. скликання засідань Політичної Ради Партії; 

13.9.3. встановлення норми представництва на З’їзді делегатів від обласних партійних 
осередків; 

13.9.4. затвердження рішень Установчих Зборів про утворення обласних та місцевих 
партійних осередків, а у випадках, передбачених цим Статутом, також рішень про 
утворення первинних партійних осеердків; 

13.9.5. організація виконання рішень З’їздів та Політичної Ради Партії; 

13.9.6. ухвалення та оприлюднення від імені Партії заяв, резолюцій, звернень тощо; 

13.9.7. ухвалення рішень щодо співробітництва з іншими політичними партіями та 
громадськими організаціями та надання Голові або іншому представнику Партії 
повноважень щодо укладення відповідних угод; 

13.9.8. формування кадрової політики Партії; 

13.9.9. планування і забезпечення виконання бюджету Партії; 

13.9.10. заснування партійних відзнак та нагород, ухвалення положень про порядок 
присвоєння відповідних відзнак та нагород; 

13.9.11. визнання недійсним з моменту ухвалення рішення керівних органів та посадових 
осіб обласного, місцевого або первинного партійного осередку, що суперечить 
положенням цього Статуту, інших внутрішніх документів Партії, чинному 
законодавству. Організація доведення інформації про ухвалене рішення до членів 
відповідної партійного осередку; 

13.9.12. затвердження на посаді голів обласних та місцевих партійних осередків, а у 
випадках, передбачених цим Статутом, також голів первинних партійних 
осередків; 
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13.9.13. звільнення з посад голів обласних та місцевих партійних осередків, а у випадках, 
передбачених цим Статутом, також голів первинних партійних осередків; 

13.9.14. визначення норми представництва делегатів від міських, районних, районних у 
містах та міськрайонних партійних осередків на Конференціях обласних 
партійних осередків; 

13.9.15. ухвалення рішення щодо розпуску Ради обласного партійного осередку у разі 
невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов’язків, 
вчинення дій (бездіяльності), що суперечать меті та завданням Партії, цьому 
Статуту, іншим внутрішнім документам Партії, діючому законодавству та/або 
завдають шкоду репутації Партії; 

13.9.16. ухвалення рішення про ліквідацію обласних та місцевих партійних осередків, а у 
випадках, передбачених цим Статутом також рішень про ліквідацію первинних 
партійних осередків; 

13.9.17. ухвалює рішення про прийняття або відмову в прийнятті в члени Партії та 
виключення з членства в Партії у випадках, передбачених цим Статутом та 
іншими документами Партії; 

13.9.18. розгляд апеляцій на рішення керівних органів обласних, місцевих та первинних 
партійних осередків; 

13.9.19. затвердження та внесення змін до положень про Національний Секретаріат, про 
членські та інші внески, інших положень, інструкцій та документів, що 
регламентують внутрішню організаційну роботу Партії, затвердження та внесення 
змін до яких не віднесене до виключної компетенції інших статутних органів 
Партії; 

13.9.20. надання письмового дозволу на використання символіки Партії в комерційній 
діяльності третіх осіб; 

13.9.21. ухвалення рішення щодо залучення до роботи Центральної контрольно-ревізійної 
комісії Партії незалежних експертів (аудиторів) на оплатних засадах; 

13.9.22. здійснення права власності на майно та кошти Партії та делегування своїх 
повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії; 

13.9.23. ухвалення рішень про заснування засобів масової інформації та призначення їх 
головних редакторів; 

13.9.24. ухвалення рішень про заснування підприємств, госпрозрахункових установ та 
організацій Партії; 

13.9.25. ухвалення рішень щодо організаційних заходів з підготовки та проведення 
виборів, затвердження виборчих документів Партії; 

13.9.26. затвердження символіки, бланків, печаток обласних, місцевих та первинних 
партійних осередків; 

13.9.27. надання роз’яснень щодо застосування окремих положень Статуту Партії;  

13.9.28. вирішення інших питань та здійснення інших повноважень, передбачених цим 
Статутом та іншими внутрішніми документами Партії. 

 

14.   ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

14.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії – це постійно діючий статутний орган 
Партії, що здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Партії та її 
структурних утворень, а також дотриманням положень законодавства, цього Статуту та 
інших внутрішніх документів Партії. 

14.2. Центральна контрольно-ревізійна комісія здійснює наступні функції: 
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14.2.1. здійснює контроль за дотриманням членами Партії, партійними осередками, їх 
керівними органами та посадовими особами положень Статуту та інших 
внутрішніх документів Партії; 

14.2.2. контролює виконання рішень керівних органів Партії та керівних органів обласних, 
місцевих та первинних партійних осередків; 

14.2.3. перевіряє виконання бюджету та фінансових планів Партії, цільове використання 
коштів та майна Партії.  

14.3. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії здійснює загальне керівництво та 
методичне забезпечення діяльності контрольно-ревізійних комісій обласних партійних 
осередків.  

14.4. Кількісний та персональний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії визначається 
З’їздом Партії. 

14.5. Діяльність Центральної контрольно-ревізійної комісії організує її Голови. Голова 
Центральної контрольно-ревізійної комісії обирається З’їздом Партії. 

14.6. Строк повноважень Центральної контрольно-ревізійної комісії становить 2 роки. 
Повноваження членів Центральної контрольно-ревізійної комісії зберігаються до обрання її 
нового складу. Одна й та сама особа може обіймати посаду члена Центральної контрольно-
ревізійної комісії необмежену кількість разів. 

14.7. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії підзвітна З’їзду Партії. 

14.8. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у 
засіданнях Політичної Ради та Президії Політичної Ради Партії із правом дорадчого голосу, 
а також є учасниками З’їзду Партії за посадою. 

14.9. Центральна контрольно-ревізійна комісія звітує про результати проведених перевірок на 
кожному черговому, а у разі включення відповідного питання до порядку денного, і на 
позачерговому З’їзді Партії. 

 

15. НАЦІОНАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ. КЕРІВНИК СЕКРЕТАРІАТУ 

15.1. Національний Секретаріат є постійно діючим виконавчим органом Партії. Національний 
Секретаріат очолює Керівник Національного Секретаріату. 

15.2. Національний Секретаріат здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, а також 
Положення про Національний Секретаріат, затвердженого Президією Політичної Ради 
Партії. 

15.3. Структура та штатний розклад Національного Секретаріату затверджується Головою Партії. 
Національний Секретаріат формується Керівником Секретаріату за погодженням з Головою 
Партії. 

15.4. Керівник Національного Секретаріату призначається на посаду і звільняється з посади 
Головою Партії. Керівник Національного Секретаріату є підзвітним та підконтрольним 
Голові Партії. 

15.5. Керівник Національного Секретаріату входить до складу Політичної Ради Партії та Президії 
Політичної Ради Партії, а також є учасником З’їзду Партії за посадою. 

15.6. Керівник Національного Секретаріату підписує партійні документи, у тому числі фінансові, 
відповідно до визначених Головою Партії повноважень Керівника Національного 
Секретаріату. 

15.7. Національний Секретаріат Партії виконує наступні функції: 

15.7.1. втілює в життя стратегічні та поточні плани Партії, визначені З’їздом, Політичною 
Радою та Президією Політичної Ради Партії; 

15.7.2. організує виконання рішень керівних органів Партії; 
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15.7.3. організаційно забезпечує діяльність Голови Партії, Політичної Ради Партії та 
Президії Політичної Ради Партії;  

15.7.4. за дорученням керівних органів Партії розробляє проекти поточних та стратегічних 
планів діяльності Партії; 

15.7.5. організує реалізацію програм, заходів та проектів Партії; 

15.7.6. укладає від імені Партії правочини, розпоряджається коштами Партії на 
банківських рахунках та в касі (з врахуванням обмежень, які можуть бути 
встановлені З’їздом, Політичною Радою або Головою Партії відповідно до їх 
повноважень); 

15.7.7. координує та безпосередньо здійснює заходи з підготовки та участі Партії у 
виборах, готує проекти виборчих документів Партії;  

15.7.8. організує і здійснює централізований облік членів Партії, веде Єдиний електронний 
реєстр членів Партії; 

15.7.9. організує облік сплати членських внесків; 

15.7.10. забезпечує підготовку З’їздів Партії, засідань політичної Ради та Президії 
Політичної Ради; 

15.7.11. розробляє проекти положень та інших внутрішніх документів Партії; 

15.7.12. розробляє проект бюджету Партії, проекти кошторисів окремих програм та заходів; 

15.7.13. здійснює юридичне забезпечення діяльності керівних органів Партії; 

15.7.14. організує діловодство керівних органів Партії та сприяє його налагодженню у 
обласних та місцевих осередків; 

15.7.15. організує отримання та обробку інформації від обласних та місцевих осередків 
Партії, забезпечує схоронність конфіденційної інформації;  

15.7.16. організує навчання активістів Партії, а також навчання та підготовку до виборів 
кандидатів від Партії на посади в органах державної влади та місцевого 
самоврядування; 

15.7.17. здійснює інші функції, передбачені цим Статутом, іншими внутрішніми 
документами Партії, а також доручені Головою, Політичною Радою або Президію 
Політичної ради Партії. 

  

16. КОШТИ ТА МАЙНО ПАРТІЇ  

16.1. Партія здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що 
знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України. Зокрема, для здійснення 
своїх статутних завдань Партія має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, 
обладнання, транспортні засоби, набуття яких не забороняється законами України. Партія 
може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно. 

16.2. Для здійснення статутної діяльності Партія отримує кошти, в тому числі в іноземній валюті, 
та майно з наступних джерел: 

16.2.1. кошти або майно, що надходять від членів Партії безоплатно або у вигляді 
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв (вступні, щорічні, 
цільові та інші види внесків членів); 

16.2.2. кошти або майно, які надходять від третіх осіб (юридичних осіб та фізичних осіб, 
що не є членами Партії) безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги чи добровільних пожертвувань; 

16.2.3. пасивні доходи; 

16.2.4. кошти або майно, що надходять від проведення основної діяльності Партії з  
урахуванням положень п. 157.13 ст. 157 Податкового кодексу України у тому числі, 
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але не обмежуючись доходами від продажу суспільно-політичної літератури, інших 
агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, 
проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших політичних заходів; 

16.2.5. доходи від заснованих Партією електронних або друкованих засобів масової 
інформації; 

16.2.6. доходи з інших джерел, що не суперечать законодавству України. 

16.3. Право власності на майно Партії здійснюють статутні органи Партії у порядку, визначеному 
чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами 
Партії. 

16.4. Власником майна Партії, у тому числі майна її первинних та місцевих партійних осередків, 
інших структурних підрозділів є Партія в цілому. Члени Партії та її підрозділи не мають 
окремих прав відносно її майна. За первинними та місцевими партійними осередками майно 
Партії закріплюється на праві оперативного управління, первинні та місцеві партійні 
осередки можуть відчужувати таке майно виключно за попередньої згоди відповідних 
органів Партії. 

16.5. Кошти та майно Партії мають використовуватись для здійснення її статутної діяльності, 
благодійних цілей та утримання органів управління та структурних підрозділів Партії. 
Кошти та майно Партії не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена 
Партії. Партія самостійно встановлює розміри та форму використання належних їй коштів.  

 

17. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

17.1. Партія, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, 
статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до 
бюджету платежі в порядку та розмірах, передбачених законодавством України.  

17.2. Партія щорічно публікує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт 
про доходи та видатки, а також звіт про майно Партії. 

17.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності 
покладено на Керівника Національного Секретаріату та головного бухгалтера Партії.  

 

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ 

18.1. Припинення діяльності Партії може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації 
(добровільної чи примусової) у порядку, передбаченому чинним законодавством України і 
цим Статутом. 

18.2. Реорганізація Партії здійснюється за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало 
не менше 3/4 (трьох четвертих) його учасників. 

18.3. При реорганізації Партії вся сукупність майнових та немайнових прав переходить до 
правонаступника. 

18.4. Партію не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання 
прибутку. 

18.5. Добровільна ліквідація Партії здійснюється за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення 
проголосувало не менше 3/4 (три чверті) його учасників. Одночасно з рішенням про 
добровільну ліквідацію З’їзд ухвалює рішення про використання майна та коштів Партії на 
статутні чи благодійні цілі. 

18.6. Примусова ліквідація Партії здійснюється на підставі відповідного рішення суду внаслідок 
анулювання її реєстраційного свідоцтва або заборони її діяльності на підставах і в порядку, 
передбачених законами України. 
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18.7. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Партії, за рішенням З’їзду (у випадку 
добровільної ліквідації) або за рішенням суду (у випадку примусової ліквідації) 
призначається ліквідаційна комісія. 

18.8. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 
заяви претензій кредиторів, який не може становити менше 2 (двох) місяців з моменту 
оголошення про ліквідацію. 

18.9. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління 
справами Партії. 

18.10. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає 
ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду або суду. 

18.11. У разі ліквідації Партії її активи, що залишились після задоволення вимог кредиторів, 
передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу, а у випадках, передбачених 
законодавством, спрямовуються у дохід держави. У будь-якому випадку майно та кошти 
Партії при ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Партії. 

18.12. Партія вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про 
припинення діяльності Партії до Єдиного державного реєстру. 

18.13. Припинення діяльності Партії передбачає автоматичне припинення діяльності усіх її 
центральних органів, структурних підрозділів, обласних, міських, районних, первинних 
партійних осередків, а також припинення членства у них. 

 

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.  

19.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації. 

19.2. Якщо окремі положення цього Статуту будуть визнані недійсними, це не буде впливати на 
чинність інших положень та Статуту в цілому. 

19.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням З’їзду в порядку, 
передбаченому цим Статутом. 

19.4. Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому 
чинним законодавством України порядку. До моменту державної реєстрації змін та 
доповнень до Статуту Партії чинним є Статут у попередній редакції. 


