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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» (далі – Партія) 

є добровільним    об'єднанням    громадян    -   прихильників   загальнонаціональної програми 

суспільного розвитку,  що має  своєю метою  сприяння  формуванню  і вираженню 

політичної волі громадян щодо проведення соціально-економічних і політичних 

перетворень для утвердження в Україні громадянського суспільства та демократичної 

правової держави, бере участь у виборах та інших політичних заходах. 

 

1.2. Партія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України 

«Про політичні партії в Україні» та чинного законодавства України, а також відповідно до 

Статуту Партії та Програми Партії. 

 

1.3. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, 

колегіальності керівництва, самоврядування, дотримання законності і гласності. 

 

1.4. Партія є неприбутковою організацією і набула статусу юридичної особи з моменту 

державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Партія має самостійний 

баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, 

партійну символіку, зразки якої затверджуються Політрадою Партії. Символіка Партії 

реєструється в установленому законодавством порядку. 

 

1.5. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.  

 

1.6. Повне найменування Партії українською мовою: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 

«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» 

 

1.7. Повне найменування Партії англійською мовою: POLITICAL PARTY «GROYSMAN`S 

UKRAINIAN STRATEGY» 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ 

 

2.1. Метою діяльності Партії є сприяння  формуванню  і вираженню політичної волі 

громадян, участь у виборах та інших політичних заходах. 

2.2. Основними завданнями Партії є: 

1) Сталий економічний розвиток: 

- підтримка прозорої тарифної політики, курсу на енергонезалежність України; 

- модернізація податкової системи; 

- реформування митниці і перетворення її на європейський сервіс. 

2) Відновлення соціальної справедливості: 

- створення нової соціально-економічної моделі системи пенсійного 

забезпечення; 

- побудова сучасної системи охорони здоров’я, що відповідає європейським 

стандартам; 

- підтримка внутрішньо переміщених осіб. 

3) Системний підхід до модернізації інфраструктури: 

- відновлення дорожньої інфраструктури, підвищення якості українських доріг; 

-     підтримка урядових ініціатив з відновлення інфраструктури Донбасу. 

          4)   Зміцнення місцевих громад та розширення їх повноважень. 

          5)   Розвиток гуманітарної сфери: 

-     здоров’я і розвиток дітей; 

-     модернізація сфери культури. 
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2.3. Партія для виконання своїх статутних завдань, в межах чинного законодавства, має 

право: 

 1) вільно провадити свою  діяльність  у  межах,  передбачених Конституцією України 

та іншими законами України;  

 2) брати  участь  у виборах Президента України,  до Верховної Ради України,  до 

інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування  та  їх  посадових  осіб  

у порядку,  встановленому відповідними законами України;  

 3) використовувати  державні  засоби  масової  інформації,  а також засновувати 

власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;  

 4) підтримувати міжнародні зв'язки  з  політичними  партіями, громадськими    

організаціями   інших   держав,   міжнародними   і міжурядовими організаціями,  

засновувати (вступати  між  собою у)  міжнародні спілки з додержанням вимог 

законодавства України;  

 5) ідейно,    організаційно   та   матеріально   підтримувати молодіжні, жіночі та інші 

об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні; 

6) публічно виражати та відстоювати  свою  позицію  з питань державного і 

суспільного життя;  

 7) брати участь  в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку 

дій і рішень  органів  влади,  використовуючи  для цього  державні  і недержавні засоби 

масової інформації в порядку, встановленому законодавством України;  

 8) вносити до  органів  державної  влади  України   та   органів місцевого 

самоврядування пропозиції,  які обов'язкові для розгляду відповідними органами в 

установленому порядку; 

9) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових 

прав та нести обов’язки; 

10) захищати права й законні інтереси Партії та її членів, виступати позивачем або 

відповідачем у суді, представляти права й законні інтереси в органах державної влади, 

підприємствах, установах і організаціях на підставах та в порядку, визначених чинним 

законодавством України; 

11) реалізовувати інші права, що не суперечать Конституції України та законам 

України. 

 

2.4. Діяльність Партії не може бути спрямована на: 

1) ліквідацію незалежності України;  

 2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;  

 3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;  

 4) підрив безпеки держави;  

 5) незаконне захоплення державної влади;  

 6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної 

ворожнечі;  

 7) посягання на права і свободи людини;  

 8) посягання на здоров'я населення; 

            9) пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів та їх символіки. 

 

2.5. Партія не може мати воєнізованих формувань.  

 

2.6. Партія може підтримувати  зв'язки  з  політичними партіями,  громадськими 

організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями,  укладати угоди 

про співробітництво  і здійснювати  інші заходи,  які не суперечать законам і міжнародним 

угодам України.  Партія не може  укладати  угоди,  які ставлять  її в підпорядковане або 

залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної організації чи політичної партії.  
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2.7. Партія  може  засновувати  міжнародні  спілки  чи вступати  до  таких  спілок,  статутами 

яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних 

органів. 

 

 

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

 

3.1. Членство в Партії є фіксованим. Фіксацією членства в Партії  є  наявність  особистої 

заяви громадянина  України про бажання стати членом Партії. 

 

3.2. Членом Партії може бути лише  громадянин  України, який відповідно до Конституції 

України має  право голосу на виборах. 

 

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

 

3.4. Прийом у члени Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви про бажання 

стати членом Партії. Рішення про прийняття у члени Партії приймає Рада відповідної 

обласної, Київської та Севастопольської міської організації, організації Автономної 

Республіки Крим або Політрада Партії. Члени Партії перебувають на обліку у відповідних 

обласних, Київській та Севастопольській міських організаціях, організації Автономної 

Республіки Крим, а також можуть перебувати на обліку в Секретаріаті Партії. 

 

3.5. Розмір, форма та порядок сплати вступного і членських внесків встановлюється 

Політрадою Партії. 

 

3.6 Члену Партії може видаватися партійний квиток, в разі затвердження відповідного 

зразка Виконкомом Політради Партії. 

 

3.7. Член Партії має право: 

-          брати участь у діяльності Партії; 

-         вносити на рахунок Партії кошти, які надходять безоплатно у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги або добровільних пожертвувань; 

-          брати участь в обговоренні Партією рішень з усіх питань її діяльності;  

-         бути висунутим партійною організацією як кандидат для обрання в органи державної 

влади та місцевого самоврядування; 

-     користуватися всебічною підтримкою з боку Партії як в період виборів, так і 

безпосередньо в процесі роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування; 

-        мати захист з боку Партії від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за його 

партійну і громадську діяльність, за політичні переконання і погляди; 

-          мати доступ до інформації, що відноситься до партійного життя; 

-          відповідно до Статуту обирати і бути обраним до керівних органів Партії; 

-          брати участь у роботі будь-якого керівного органу при розгляді питання про свою 

діяльність в Партії або під час розгляду своїх пропозицій, заяв тощо; 

-     звертатись у разі порушення своїх прав як члена Партії будь-якою партійною 

структурою до Ревізійної комісії Партії, Політради Партії та З’їзду Партії; 

-           в  будь-який час зупинити чи припинити  своє  членство в Партії шляхом подання 

заяви до  Політради Партії.  

 

3.8. Член Партії зобов’язаний: 

-          дотримуватись принципів і цілей Партії; 

-        поширювати та роз’яснювати принципи і цілі Партії, рішення її керівних органів; 

-          працювати над залученням нових членів Партії; 

-           надавати всебічну допомогу на виборах в органи державної влади та місцевого 

самоврядування кандидатам, які висунуті, або підтримуються Партією; 
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-          виконувати рішення статутних органів Партії; 

-          не чинити дій, які завдають шкоди Партії; 

-          не перешкоджати виконанню рішень статутних органів Партії; 

-          виконувати взяті на себе обов’язки і доручення; 

-          зміцнювати матеріальну основу Партії та сплачувати членські внески; 

-          дотримуватись партійної дисципліни; 

-         у разі обрання народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, 

увійти і постійно працювати в складі депутатської фракції (групи), створених за участю 

депутатів, обраних від Партії або організації Партії. 

 

3.9. Членство в Партії припиняється автоматично і не потребує прийняття рішення керівним 

органом Партії або організації Партії в таких випадках: 

-          у разі смерті; 

-          у разі втрати громадянства;  

-          у разі визнання особи недієздатною; 

-          у разі припинення діяльності Партії; 

-          не проходженням членом Партії перереєстрації. 

 

Членство в Партії припиняється: 

-           за рішенням партійної організації, в якій він перебуває на обліку, або за рішенням 

Політради Партії в разі наявності хоча б однієї з підстав: за порушення Статуту Партії; 

невизнання та невиконання Програми Партії; за дискредитацію Партії та її ідеології; за дії 

або бездіяльність, які завдають шкоди Партії; вступу до іншої партії. 

 

3.10. Рішення про виключення з Партії доводиться до відома особи органом, який прийняв 

таке рішення, протягом 10 днів з моменту його прийняття. 

 

3.11. Виключення з Партії може бути скасоване Політрадою Партії або З’їздом Партії, 

відповідно до підпорядкування, на підставі апеляції, яка має надійти протягом одного 

місяця з моменту прийняття рішення про виключення з членів Партії. Тільки рішення 

Політради Партії або З’їзду Партії є остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення про 

виключення з членів Партії приймається лише в присутності особи, питання про 

виключення якої розглядається. В разі неявки особи на відповідні засідання більше, ніж три 

рази, рішення про виключення приймається без присутності особи. 

 

3.12. Членами Партії не можуть бути:  

     1) судді;  

     2) прокурори; 

     3) поліцейські; 

     4) співробітники Служби безпеки України;  

     5) військовослужбовці;  

     6)  працівники  митних та податкових органів;   

     7)  персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;  

     8) працівники Національного антикорупційного бюро України; 

     9)   державні  службовці  у  випадках,  передбачених  Законом  України "Про державну 

службу"; 

    10) члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг. 

     На час  перебування  на  зазначених  посадах або службі члени Партії зупиняють 

членство в Партії. 

 

3.13.  Член партії має  право  в  будь-який час зупинити чи припинити  своє  членство в 

Партії шляхом подання заяви до Політради Партії. Членство в Партії зупиняється чи 
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припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня 

припиняється перебування  члена Партії  на будь-яких виборних посадах в Партії. Членство 

керівника та заступника керівника партії припиняється з дня, наступного за днем обрання 

нового керівника чи його заступника. 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ 

 

4.1. Організаційну структуру Партії утворюють статутні органи Партії, обласні організації, 

місцеві організації та первинні осередки Партії. 

 

4.2. До статутних органів належать З’їзд Партії, Політрада Партії,  Виконком Політради 

Партії,  Секретаріат Партії, Ревізійна комісія Партії та Рада Реформ Партії. 

 

4.3. Обласні організації, місцеві організації та первинні осередки Партії  у межах своїх 

повноважень: 

- організовують виконання цього Статуту, Програми Партії, рішень статутних 

органів Партії, керівних органів; 

- виробляють стратегію і тактику розв'язання актуальних проблем відповідної 

території, реалізують їх;  

- за попередньою згодою Політичної ради Партії співпрацюють із іншими 

політичними партіями, громадськими об’єднаннями, місцевими органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування; 

- можуть вирішувати інші питання, що стосуються діяльності Партії на відповідній 

території, у межах повноважень, визначених цим Статутом. 

 

 

5. СТАТУТНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ 

 

5.1. Вищим керівним органом Партії є З’їзд Партії, який скликається Політрадою Партії не 

рідше ніж один раз на два роки. 

 

5.2. Делегати З’їзду Партії обираються на Зборах (Конференціях) обласних  організацій 

Партії. Члени Політради Партії та Ревізійної комісії є делегатами З`їзду за посадою. У разі 

якщо організації партії не створені, З’їзд проводиться за участю членів Політради та 

Ревізійної комісії Партії.  

 

5.3. Норму представництва на З’їзд Партії встановлює Політрада Партії. Вона повідомляє 

про дату та місце проведення З’їзду Партії, попередній порядок денний і доводить ці 

відомості до обласних організацій не пізніше ніж за тиждень до його проведення. 

 

5.4. З’їзд Партії є правомочним за умови участі в ньому більше половини обраних делегатів. 

У число делегатів з'їзду входять також члени Політради Партії та Ревізійної комісії. У 

випадку, якщо організації партії не створені З’їзд Партії є правомочним, якщо в ньому 

беруть участь усі члени Політради Партії та Ревізійної комісії Партії, а норми Статуту, які 

визначають порядок обрання делегатів та встановлення норми представництва на З’їзді 

Партії від обласних організацій партії не застосовуються. 

 

5.5. З’їзд Партії має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Партії.  

 

До виключної компетенції З’їзду Партії належить: 

-           визначення політики Партії, стратегії і тактики її діяльності; 

-           прийняття Програми, Статуту Партії, затвердження змін та доповнень до них; 

-           обрання Політради Партії; 
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-           обрання Ревізійної комісії Партії;  

-           висування кандидатів у народні депутати України; 

-       прийняття рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів 

України, з передбачених законодавством України підстав; 

-       виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку Партії у 

порядку, передбаченому законодавством України; 

-           висування кандидата на пост Президента України; 

-        прийняття рішення про участь обласних, місцевих організацій Партії у відповідних 

місцевих виборах; 

-           заслуховування звітів Голови Політради Партії, його Заступника, Політради Партії 

та Ревізійної комісії Партії; 

-           обрання членів Ради Реформ Партії, припинення їх повноважень; 

-     прийняття рішення про продовження повноважень делегатів З’їзду Партії та проведення 

З’їзду Партії в кілька етапів; 

-           прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Партії, створення ліквідаційної 

комісії, якщо за таке рішення проголосувало не менше як 3/4 присутніх на З’їзді делегатів; 

- реалізація права власності на майно та кошти Партії. 
 

5.6. Всі рішення на З’їзді Партії приймаються простою більшістю голосів від кількості 

делегатів (членів Політради Партії та Ревізійної комісії Партії - якщо організації Партії не 

створені) зареєстрованих на З’їзді Партії, крім рішень про реорганізацію та ліквідацію 

Партії, створення ліквідаційної комісії, про внесення змін до Статуту Партії, Програми 

Партії, які приймаються рішенням 3/4 присутніх на З’їзді делегатів. 

Рішення З’їзду Партії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та 

секретарем, обраними на З’їзді Партії. 

Рішення З’їзду Партії є обов’язковими для виконання всіма органами Партії, 

обласними та місцевими організаціями, а також первинними осередками Партії.  
 

5.7. Позачерговий З’їзд Партії скликається за ініціативою Політради Партії, або за вимогою 

не менше половини обласних організацій Партії. У випадку скликання Позачергового З’їзду 

Партії на вимогу обласних організацій Партії, його скликання відбувається за рішенням 

Політради Партії не пізніше місячного строку з дня одержання Політрадою Партії 

оригіналів протоколів обласних організацій Партії, що вимагають скликання Позачергового 

З’їзду Партії. 
 

5.8. У період між З’їздами Партії діяльністю Партії керує Політрада Партії, члени якої 

обираються З’їздом Партії терміном на 4 (чотири) роки, у визначеній З’їздом Партії 

кількості. Кількісний склад Політради Партії не може перевищувати 30 (тридцяти) членів. 
 

5.9. Політрада Партії – керівний орган Партії. Політрада Партії обирає Голову Політради 

(Голову Партії), Заступника Голови Політради Партії (Голову Виконкому Політради 

Партії), Керівника Секретаріату, розподіляє обов'язки між членами Політради. В разі 

необхідності, за поданням Голови Партії (Голови Політради Партії), Політрада Партії може 

призначити Заступника Голови Партії з питань молодіжної політики, Заступників Голови 

Партії та затвердити розподіл обов’язків між ними.  
 

5.10. Засідання Політради Партії скликаються Головою Політради Партії, Секретаріатом 

або на вимогу третини її членів не рідше ніж один раз на шість місяців і є правомочними за 

присутності більше половини членів Політради Партії. 
 

5.11. Рішення Політради Партії приймаються більше ніж двома третинами голосів від 

присутніх членів Політради Партії і обов'язкові для виконання всіма керівними органами 

нижчестоящих парторганізацій та членами партії. 

 

5.12. До компетенції Політради Партії належить: 



8 
 

-         організація виконання рішень З`їзду Партії, визначення напрямів діяльності Партії в 

період між З’їздами;  

-          координація діяльності організацій Партії; 

-          виключне право рекомендувати З’їзду Партії кандидатів до партійного списку по 

виборах до Верховної Ради України та на пост Президента України, а також щодо 

визначення з підтримкою кандидатури на пост Президента України; 

-         обрання зі складу членів Політради Партії Голови Політради Партії (Голови Партії), 

Заступника Голови Політради Партії (Голови Виконкому Політради Партії), Керівника 

Секретаріату; 

-         призначення за поданням Голови Партії Заступника Голови Партії з питань молодіжної 

політики, Заступників Голови Партії; 

-     прийняття рішення про створення та ліквідацію обласних, місцевих організацій зі 

статусом або без статусу юридичної особи, а також про створення та ліквідацію первинних 

осередків Партії; 

-   прийняття рішення про скликання Зборів (Конференцій) обласних, місцевих 

організацій Партії; 

-      формування проекту порядку денного З’їзду Партії, норм представництва на З’їзді 

Партії, визначення терміну його проведення; 

-        затвердження Положення про сплату вступного, членського внесків, інші документи, 

що стосуються діяльності Партії; 

-          прийняття в члени Партії та припинення членства в Партії її членів; 

-       внесення подання щодо кандидатури для обрання Головою обласної організації Партії 

Зборам (Конференції) відповідної обласної організації Партії ; 

-          припинення повноважень Голови обласної, місцевої організації Партії, первинного 

осередку Партії, одночасно призначивши виконуючого обов’язки Голови відповідної 

організації, первинного осередку Партії; 

-      припинення повноважень члена або всього складу Ради обласної, місцевої організації 

Партії, первинного осередку Партії; 

-     прийняття рішення про заснування засобів масової інформації, інформаційної 

служби і т. і. та затвердження їх складу; 

-    визначення матеріально відповідальних осіб, затвердження та оприлюднення щорічного 

кошторису Партії, звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;  

-      здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Партії, Програми Партії та 

чинного законодавства України. 

 

5.13. Голова Партії (Голова Політради  Партії) є вищою посадовою особою Партії і керує її 

діяльністю у період між З’їздами Партії, засіданнями Політради Партії, головує на 

засіданнях Політради Партії. Голова Партії входить до складу Політради Партії. 

 

5.14. Голова Партії (Голова Політради Партії) обирається серед членів Політради Партії на 

засіданні Політради Партії строком на 4 (чотири) роки, з правом переобрання без 

обмеження строків. 

 

5.15. Голова Партії: 

-         без доручення (довіреності) представляє Партію у всіх зовнішніх відносинах, робить 

заяви від її імені; 

-          відкриває З’їзди Партії та інші партійні заходи; 

-       має право підпису документів від імені Партії, право розпорядження коштами та 

майном Партії з правом розпорядчого підпису, відкриває рахунки в установах банку, вчиняє 

від імені Партії правочини, у межах статутних повноважень видає накази, розпорядження, 

довіреності; 

-        скликає засідання Політради Партії, організовує їх підготовку та головує на них; 

-          здійснює загальне керівництво Партією, роботою Політради Партії; 

-           має право головувати на засіданнях Ради Реформ Партії; 
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-           у межах статутних повноважень дає доручення Раді Реформ Партії; 

-         подає для призначення Політрадою Партії кандидатури на посаду Заступника Голови 

Партії з питань молодіжної політики, Заступників Голови Партії 

-         в межах, визначених Політрадою Партії, здійснює оперативне управління коштами 

та майном Партії;  

-          видає розпорядчі документи, накази, довіреності, що не суперечать цьому Статуту. 

 

5.16. Заступник Голови Політради Партії (Голова Виконкому Політради Партії) здійснює 

керівництво загальнопартійними справами та координує діяльність організацій Партії, без 

доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, засобами масової інформації, підприємствами, установами, 

організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та 

підпорядкування , робить заяви, резолюції, звернення від імені Партії, вносить питання до 

порядку денного засідання Політради Партії, а також виконує функції Голови Політради 

Партії на період його відсутності або неможливості останнім виконувати обов'язки. 

 

5.16.1. Заступник Голови Партії з питань молодіжної політики (в разі призначення 

Політрадою Партії) відповідає за розбудову молодіжного резерву Партії, ведення активної 

діяльності в сфері молодіжної політики, залучення молоді до політичного життя, 

популяризації Партії, її структурних утворень та окремих проектів серед молоді. Заступник 

Голови Партії з питань молодіжної політики подає відповідному Голові обласної організації 

кандидатуру на посаду заступника Голови обласної організації Партії з питань молодіжної 

політики. 

 

5.17. Голова Політради Партії (Голова Партії) і його Заступники здійснюють свою 

діяльність згідно зі Статутом Партії, розподілом обов'язків, який затверджуються 

Політрадою Партії. 

 

5.18. Виконком Політради Партії – це колегіальний виконавчий орган Партії, який працює 

у формі засідань. До складу Виконкому Політради Партії входять: Голова Виконкому 

Політради Партії, Голова Ревізійної комісії Партії, Керівник Секретаріату, депутати 

Верховної Ради від Партії, обрані на засіданні Політради Партії. Термін повноважень 

Виконкому Політради Партії - 4 роки. Рішення Виконкому Політради Партії приймаються 

більшістю голосів присутніх на засіданні Виконкому і обов'язкові для виконання всіма 

керівними органами нижчестоящих парторганізацій та членами Партії. 

 

5.18.1. До компетенції Виконкому Політради Партії належить: 

- керівництво загальнопартійними справами в період між засіданнями Політради Партії; 

- підготовка документів та порядку денного засідання Політради Партії; 

- інформаційне, ідеологічно-медійне забезпечення поточної діяльності Партії; 

- представництво Партії у відносинах з іншими партіями та органами державної влади, 

засобами масової інформації, виступи від імені партії через заяви, ухвали, резолюції, тощо; 

-  сприяння діяльності депутатів – членів Партії у Верховній Раді України, обласних, 

районних, міських, селищних, сільських радах; 

-  організація підготовки політичних кадрів Партії; 

-  затвердження зразків партійного квитка та партійної символіки; 

-  здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Партії, Програми Партії, рішень 

З’їзду Партії та Політради Партії. 

 

5.18.2 Роботою Виконкому Політради Партії керує Заступник Голови Політради Партії 

(Голова Виконкому Політради Партії), який обирається серед членів Політради Партії на 

засіданні Політради Партії строком на 4 (чотири) роки, з правом переобрання без 

обмеження строків. Заступник Голови Політради Партії (Голова Виконкому Політради 

Партії) входить до складу Політради Партії. 
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5.19. Секретаріат Партії – це постійно діючий виконавчий орган Партії, який забезпечує 

статутну діяльність Партії в період між засіданнями Виконкому Політради Партії, 

Політради Партії, З’їздами Партії.  

 

5.20. До компетенції Секретаріату Партії належить:  

- забезпечення у взаємодії з Ревізійної комісією Партії виконання рішень З’їздів Партії, 

Політради Партії, Виконкому Політради Партії; 

-  здійснення оперативного керівництва організаціями Партії; 

-  організаційне,  правове, кадрове забезпечення діяльності Партії та її структурних 

утворень усіх рівнів; 

- організація реєстрації та обліку членів Партії на загальнопартійному рівні; 

-  матеріально-технічне та  фінансово-господарське забезпечення діяльності Партії; 

- відкриття/закриття рахунків у банківських установах у порядку, передбаченому чинним 

законодавством України; 

-  здійснення інших повноважень, відповідно до Статуту Партії та Положення про 

Секретаріат Партії, рішень З’їзду Партії та Політради Партії. 

 

5.21.  Очолює Секретаріат Партії Керівник Секретаріату, який обирається серед членів 

Політради Партії на засіданні Політради Партії строком на 4 (чотири) роки, з правом 

переобрання без обмеження строків. Питання, що випливають із компетенції Секретаріату 

Партії, вирішуються Керівником Секретаріату Партії одноособово. Керівник Секретаріату 

входить до складу Політради Партії. 

  

5.21.1 Керівник Секретаріату Партії: 

-  здійснює керівництво партійною роботою Партії, надає практичну та методичну допомогу 

у поточній діяльності усіх структурних утворень Партії; 

-  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, фізичними 

особами; 

- має право підписувати документи від імені Партії, зокрема фінансові, бухгалтерські, звіти, 

звіт про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії,  укладати 

договори, угоди та інші правочини, здійснювати розрахунки за такими правочинами; 

-  має право подавати заяви, скарги, звернення, листи, картки та інші документи від імені 

Партії, подавати та отримувати документи, заяви Партії та її структурних утворень з питань 

державної реєстрації; 

 - має право відкриття/закриття рахунків у банківських установах у порядку, передбаченому 

чинним законодавством України, розпорядження такими рахунками; 

-  виконує доручення Голови Партії, Політради Партії, Виконкому Політради Партії, З’їзду 

Партії; 

- затверджує організаційну структуру, кошторис, штатний розпис Секретаріату Партії та 

інших робочих органів Партії, приймає та звільняє з роботи їх працівників, затверджує 

посадові інструкції штатних працівників; 

-  вирішує питання про залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього 

незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру;  

-   у межах статутних повноважень видає накази, довіреності й розпорядження. 

 

5.22. Контрольним органом Партії є Ревізійна комісія Партії, Голова та члени якої 

обираються З’їздом Партії, у визначеній З’їздом кількості, терміном на 4 (чотири) роки, з 

правом переобрання без обмеження строків. 
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5.23. Ревізійна комісія Партії є колегіальним контрольно-ревізійним органом Партії, що 

здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та 

витратами Партії, її обласних та місцевих організацій, які набули статусу юридичних осіб, 

а також реалізує інші статутні повноваження. 

 

5.24. Ревізійна комісія Партії скликається Головою Ревізійної комісії Партії та працює у 

формі засідань, які є повноважними за умови присутності більше половини членів 

Ревізійної комісії Партії. Рішення Ревізійної комісії вважаються прийнятими, якщо за них 

проголосували більше половини її членів, присутніх на засіданні. 

 

5.25. Рішення Ревізійної комісії Партії оформлюються протоколами засідань та висновками. 

 

5.26. Ревізійна комісія Партії: 

-       перевіряє виконання бюджету статутними органами Партії та обласними, місцевими 

організаціями Партії; 

-          проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Партії та підпорядкованих їй 

установ і організацій; 

-        забезпечує дотримання Партією вимог законодавства України в частині фінансової та 

бухгалтерської звітності; 

-         готує звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Партії, 

її обласних та місцевих організацій, в разі набуття ними статусу юридичних осіб, подає їх 

на підпис Голові Політради Партії, несе відповідальність за відповідність їх оформлення 

вимогам законодавства України; 

-         проводить щорічний внутрішній фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та 

витратами Партії, обласних, місцевих організацій Партії; 

-     забезпечує збір копій усіх документів, що підтверджують відображені у звіті відомості; 

-          розглядає скарги та апеляції членів Партії; 

-        розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації 

щодо них на розгляд Виконкому Політради Партії, Політради Партії та З’їзду Партії; 

-     контролює виконавчу дисципліну з виконання рішень керівних органів Партії 

нижчестоящими організаціями; 

-         здійснює нагляд за процесом виборів делегатів на З’їзді, доповідає мандатній комісії 

про виявлені порушення; 

-          звітує на З’їзді Партії про свою діяльність; 

-       періодично інформує Політраду Партії та Секретаріат Партії про стан фінансової 

дисципліни в Партії; 

-        контролює відповідність дій будь-яких організацій Партії положенням Статуту Партії, 

відповідність їх дій і ухвал програмним положенням та рішенням статутних, керівних 

органів Партії, чинному законодавству; 

-          контролює членський облік в обласних організаціях; 

-        контролює стан виконавчої дисципліни, виконання рішень статутних органів Партії; 

-        здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, рішень керівних органів 

Партії, а також вимог законодавства України. 

 

5.27. Виключне право тлумачення Статуту Партії має З’їзд Партії, а в період між З’їздами 

– Ревізійна комісія Партії. 

 

5.28. Ревізійна комісія Партії для виконання своїх завдань має право вимагати необхідну 

інформацію від статутних, керівних органів Партії, обласних, місцевих організацій Партії 

та первинних осередків Партії. Ревізійна комісія Партії робить подання щодо ліквідації 

виявлених порушень і контролює виконання прийнятих внаслідок них рішень. Подання 

Ревізійної комісії Партії щодо виправлення виявлених недоліків та порушень обов'язкові 

для виконання всіма нижчестоящими організаціями Партії. Ревізійна комісія Партії може 

розглядати заяви або проводити перевірки з власної ініціативи. 
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5.29. Рада Реформ Партії – це почесний консультативно-дорадчий орган Партії, члени якого 

обираються З’їздом Партії із членів Партії, які мають високий моральний та професійний 

авторитет у суспільстві. 

 

5.30. Члени Ради Реформ Партії обираються без обмеження строку повноважень і можуть 

бути виключені із Ради Реформ Партії лише за рішенням З’їзду Партії. 

 

5.31. Члени Ради Реформ Партії не можуть входити до будь-яких керівних або контрольних 

органів Партії, обіймати керівні посади в Партії. Якщо членом Ради Реформ Партії 

обирається член Партії, який належить до керівного або контрольного органу Партії або 

обіймає керівну посаду в Партії, він автоматично вибуває із членів відповідного керівного 

чи контрольного органу Партії або перестає обіймати керівну посаду в Партії.  

 

5.32. Рада Реформ Партії: 

-     розробляє та вносить на розгляд керівних органів Партії пропозиції щодо пріоритетних 

засад розвитку та завдань діяльності Партії, відповідних змін до Програми Партії, 

символіки Партії; 

-       за дорученням Голови Політради Партії Рада Реформ Партії або окремі її члени можуть 

виступати в якості партійних експертів з розробки окремих ініціатив Партії щодо 

реформування державної політики у певній галузі економіки, соціальної та гуманітарної 

сфери тощо; 

-           виконує інші доручення Голови Політради Партії; 

-         може вносити пропозиції з усіх питань функціонування Партії, обласних, місцевих 

організацій Партії, які є обов’язковими для розгляду. 

 

5.33. Засідання Ради Реформ Партії проводиться не рідше одного разу на пів року та є 

повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради Реформ Партії.  

 

5.34. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від 

загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Реформ Партії. Рішення Ради Реформ 

Партії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем, 

обраними на засіданні Ради Реформ Партії. 

 

5.35. Головує на засіданні Ради Реформ Партії Голова Політради Партії, або, у разі 

відсутності останнього – обраний шляхом відкритого голосування простою більшістю 

голосів від числа присутніх на засіданні - один з членів Ради Реформ Партії. Голова 

Політради Партії не бере участь у голосуванні Ради Реформ Партії та має лише право 

дорадчого голосу. 

 

5.36. Члени Ради Реформ Партії мають право бути присутніми на засіданнях будь-якого 

керівного органу Партії, її обласної, місцевої організації,  первинного осередку з правом 

дорадчого голосу та правом виступити з будь-якого питання, що обговорюється. 

 

 

6. ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ 

 

6.1. Обласні, організація Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські  

організації Партії (далі – обласні організації) створюються та діють на підставі Статуту 

Партії.  

 

6.2. Обласні організації Партії  утворюються на установчих Зборах (Конференціях) на 

підставі рішення Політради Партії та можуть набувати статусу юридичної особи з моменту 
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їх державної реєстрації, відповідно до чинного законодавства України, за рішенням 

Політради Партії.  
 

6.3. Вищим керівним органом обласної організації Партії є Збори (Конференція) обласної 

організації Партії, які скликаються Радою обласної організації Партії або Політрадою 

Партії не рідше одного разу на 2 (два) роки. Про час скликання Зборів (Конференції) члени 

Партії повідомляються за 7 (сім) днів до їх проведення, а у виключних випадках – за три 

дні. 
 

6.4. Збори обласної організації Партії повноважні приймати рішення за присутності на них 

більше половини від загальної кількості членів Партії, зареєстрованих у відповідній 

обласній організації Партії. Рішення Зборів обласної організації Партії вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Партії, зареєстрованих 

у відповідній обласній організації Партії. 
 

6.5. Конференція обласної організації Партії є повноважною за умови присутності на ній 

більше половини від загальної кількості обраних на неї делегатів. Норми представництва 

на Конференцію встановлює орган, яким її скликано. Рішення на Конференції приймаються 

простою більшістю голосів присутніх делегатів. 
 

6.6. Рішення Зборів (Конференції) обласної організації Партії оформлюються протоколом, 

який підписується головуючим та секретарем, обраними на Зборах (Конференції). 
 

6.7. Збори (Конференція) обласної організації Партії: 

-       за поданням Політради Партії обирають Голову обласної організації терміном на два 

роки, з правом переобрання без обмеження строків; 

-       обирають склад Ради обласної організації Партії, за пропозицією Голови обласної 

організації Партії - заступника Голови обласної організації Партії з питань молодіжної 

політики, заступників Голови терміном на два роки, з правом переобрання без обмеження 

строків; 

-      заслуховують звіти про роботу Голови обласної організації Партії, Ради обласної 

організації Партії, та, якщо обрали – заступників Голови обласної організації Партії; 

-          обирають делегатів на З’їзд Партії; 

-        в разі набуття статусу юридичної особи – реалізують право власності на майно та 

кошти; 

- приймають рішення про висування кандидатів у депутати відповідної обласної ради 

у відповідності із законодавством України.  
 

6.8. Рада обласної організації Партії є постійно діючим керівним органом обласної 

організації, яка скликається не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради вважаються 

правомочними за присутності більше половини її членів. Рішення приймаються простою 

більшістю голосів  від кількості присутніх на засіданні Ради. 
 

6.9. Рада обласної організації Партії: 

-         у період між Зборами (Конференціями) координує діяльність районних, міських (у 

містах обласного значення) організацій, первинних осередків; 

-       скликає Збори (Конференцію) обласної організації Партії, в разі необхідності – 

нижчестоящої місцевої організації Партії; 

-         координує роботу міських, районних організацій і є вищестоящою по відношенню 

до них; 

-        вносить подання щодо кандидатури для обрання Головою місцевої організації Партії 

Зборам (Конференції) відповідної місцевої організації Партії; 

-       скасовує рішення нижчестоящих організацій Партії, якщо вони суперечать Статуту 

і програмним документам, рішенням статутних, керівних органів Партії та обласної 

організації Партії; 
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-      забезпечує зв'язок і обмін інформацією з керівними органами партії, іншими 

обласними та нижчестоящими організаціями, державними органами, підприємствами й 

громадськими організаціями; 

-     приймає у члени Партії; 

-    приймає рішення щодо утворення Секретаріату обласної організації Партії, затверджує 

Положення про нього (за погодженням із Керівником Секретаріату Партії);  

-   за поданням Голови обласної організації Партії обирає та припиняє повноваження 

Керівника Секретаріату обласної організації Партії; 

-          затверджує загальний кошторис обласної організації Партії; 

-        виконує повноваження, делеговані їй Зборами (Конференцією)  обласної організації 

Партії; 

 

6.9.1. До складу Ради обласної організації Партії входять Голова обласної організації Партії, 

в разі обрання – заступники Голови, Керівник Секретаріату обласної організації та інші 

члени Ради, обрані на Зборах (Конференції) обласної організації Партії. 

 

6.10. Виконавчим органом обласної організації Партії є Секретаріат обласної організації 

Партії, який може утворюватись за рішенням Ради обласної організації Партії, та діє на 

підставі Статуту Партії, Програми Партії та Положення про Секретаріат обласної 

організації Партії.  

6.10.1. Секретаріат підконтрольний Раді обласної організації Партії. Секретаріат обласної 

організації Партії очолює Керівник Секретаріату обласної організації Партії, який 

підзвітний Голові обласної організації Партії. Керівник Секретаріату обласної організації 

Партії обирається Радою відповідної організації за поданням Голови обласної організації 

Партії. Діяльність Секретаріату обласної організації Партії координує Секретаріат Партії. 

6.10.2. Секретаріат обласної організації Партії:  

- забезпечує реалізацію Статуту Партії та Програми Партії, популяризацію Партії, її 

програмних документів та ідеології;  

- забезпечує підготовку проектів рішень керівних органів та Голови обласної організації 

Партії;  

- здійснює організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансово-

господарське та інше забезпечення поточної діяльності обласної організації Партії;  

– організує і здійснює централізований облік членів обласної організації Партії; 

– забезпечує підготовку Зборів (Конференцій) обласної організації Партії, засідань Ради 

обласної організації Партії; 

– організує діловодство керівних органів обласної організації Партії та сприяє його 

налагодженню у  місцевих організаціях та первинних осередках; 

– забезпечує розробку проекту кошторису обласної організації Партії та подає його на 

затвердження Ради обласної організації Партії; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Партії, Програми Партії, Положення 

про Секретаріат обласної організації Партії, рішень керівних органів Партії, обласної 

організації Партії. 

 

6.11. Найвищою посадовою особою обласної організації Партії є Голова обласної 

організації Партії.  

Голова обласної організації Партії: 

-          здійснює керівництво та без довіреності представляє обласну організацію Партії у 

зовнішніх відносинах; 

-          має право підписувати документи, зокрема фінансові, бухгалтерські, звіти, укладати 

договори, угоди та інші правочини, здійснювати розрахунки за такими правочинами та 

вчиняти інші дії від імені обласної організації Партії, з правом розпорядчого підпису; 

-     має право відкриття/закриття рахунків обласної організації Партії у банківських 

установах у порядку, передбаченому чинним законодавством України, розпорядження 

такими рахунками; 
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-            приймає та звільняє з роботи штатних працівників, затверджує їх посадові інструкції; 

 -         має право на підставі нотаріального доручення делегувати частину своїх повноважень 

Керівнику Секретаріату (у разі обрання); 

-          скликає засідання та організовує роботу Ради обласної організації Партії, головує на 

засіданнях Ради обласної організації; 

-        пропонує для обрання Зборам (Конференції) обласної організації Партії кандидатури 

членів Ради, за необхідністю – заступників Голови, за наявності подання Заступника Голови 

Партії з питань молодіжної політики – заступника Голови обласної організації з питань 

молодіжної політики; 

-          подає Раді обласної організації Партії кандидатуру на посаду Керівника Секретаріату; 

-          вручає партійні квитки; 

-          здійснює інші функції щодо керівництва обласною організацією. 

 

6.12. Реєстрація обласної організації Партії здійснюється у порядку, визначеному 

законодавством України, відповідно до рішення керівних органів Партії. 

 

6.13. Ліквідація обласної організації Партії відбувається за рішенням Політради Партії за 

вчинення дій, що суперечать Статуту та програмним документам Партії, за дискредитацію 

Партії та її ідеології, за дії або бездіяльність, які завдають шкоди Партії. Орган, що прийняв 

рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка згідно з чинним законодавством 

вирішує всі майнові питання обласної організації, що ліквідовується.  

 

6.14. У випадку грубого порушення керівництвом районної, міської  організації, первинного 

осередку Партії Статуту Партії і рішень керівних органів обласної організації, Рада 

обласної організації Партії може, за наявністю відповідних висновків Ревізійної комісії 

партії, своїм рішенням, прийнятим не менше як 2/3 голосів від свого загального складу, 

примусово розпустити керівний орган районної, міської організації Партії, первинний 

осередок Партії. 

 

6.15. Обласні організації Партії наділені такими повноваженнями:  

- приймають рішення про висування кандидатів у депутати відповідної ради, кандидатів на 

посаду сільського, селищного, міського голови згідно із законодавством України; 

- координують діяльність районних, міських  організацій, первинних осередків Партії; 

- забезпечують зв'язок і обмін інформацією з керівними органами партії, іншими обласними 

та нижчестоящими організаціями, державними органами, підприємствами й громадськими 

організаціями; 

- приймають у члени Партії; 

- вирішують інші питання відповідно до чинного законодавства. 

 

 

7. МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ 

 

7.1. До місцевих організацій Партії належать районні, міські, а також районні у містах Києві 

та Севастополі організації.  

Місцеві організації Партії можуть набувати статусу юридичної особи з моменту їх 

державної реєстрації, відповідно до чинного законодавства України, за рішенням Політради 

Партії. Місцеві організації Партії створюються та діють на підставі Статуту Партії. 

Повноваження районних, міських, а також районних у містах Києві та Севастополі 

організацій Партії однакові. 

 

7.2. Вищим органом місцевої організації Партії є Збори (Конференція), які скликаються 

Радою місцевої організації Партії або Радою обласної організації Партії не рідше одного 

разу на рік. Про час скликання Зборів (Конференції) Рада місцевої організації Партії (Рада 
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обласної організації Партії)  повідомляє членів Партії не пізніше ніж за 3 (три) дні до їх 

проведення. 

 

7.3. Збори місцевої організації Партії повноважні приймати рішення за присутності на них 

більше половини від загальної кількості членів Партії, зареєстрованих у відповідній 

місцевій організації. Рішення Зборів місцевої організації Партії вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Партії, зареєстрованих у 

відповідній місцевій організації Партії. 

 

7.4. Конференція місцевої організації Партії є повноважною за умови присутності на ній 

більше половини від загальної кількості обраних на неї делегатів. Норми представництва 

на Конференцію встановлює орган, яким її скликано. Рішення на Конференції приймаються 

простою більшістю голосів присутніх делегатів. 

 

7.5. Рішення Зборів (Конференції) місцевої організації Партії оформлюються протоколом, 

який підписується головуючим та секретарем, обраними на Зборах (Конференції).  

 

7.6. Збори (Конференція) місцевої організації Партії: 

-        за рекомендацією Ради обласної організації Партії обирають Голову місцевої 

організації Партії терміном на два роки, з правом переобрання без обмеження строків; 

-       обирають склад Ради місцевої організації Партії, за пропозицією Голови місцевої 

організації Партії - заступників Голови місцевої організації Партії терміном на два роки, з 

правом переобрання без обмеження строків; 

-  заслуховують звіти про роботу Голови місцевої організації Партії, Ради місцевої 

організації Партії, та, якщо обрали – заступника чи заступників Голови місцевої організації 

Партії; 

-       у разі набуття місцевою організацію Партії у встановленому Статутом Партії та 

законодавством України порядку статусу юридичної особи, реалізують право власності на 

майно та кошти, затверджують кошторис місцевої організації; 

-          обирають делегатів на Конференцію обласної організації Партії; 

-          координують роботу первинних осередків Партії; 

- приймають рішення про висування кандидатів у депутати відповідних місцевих рад 

та на посаду сільського, селищного, міського голови у відповідності із законодавством 

України;  

- вирішують інші питання діяльності місцевої організації відповідно до чинного 

законодавства. 

 

7.7. Рада місцевої організації Партії є постійно діючим керівним органом місцевої 

організації, яка скликається не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради вважаються 

правомочними при наявності більше половини її членів. Рішення приймаються простою 

більшістю голосів  від кількості присутніх на засіданні Ради. 

 

7.8. Рада місцевої організації Партії: 

-      у період між Зборами (Конференціями) місцевої організації Партії координує 

діяльність первинних осередків Партії; 

-          скликає  Збори (Конференцію) місцевої організації Партії; 

-  забезпечує зв'язок і обмін інформацією з керівними органами партії, обласною та 

нижчестоящими організаціями, державними органами, підприємствами й громадськими 

організаціями; 

-  виконує повноваження, делеговані їй Зборами (Конференцією). 

 

7.9. До складу Ради місцевої організації Партії входять Голова місцевої організації, в разі 

обрання – заступник(и) Голови, та інші члени Ради, обрані на Зборах (Конференції) місцевої 

організації Партії. 
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7.10. Найвищою посадовою особою місцевої організації Партії є Голова місцевої організації 

Партії. 

 

7.11. Голова місцевої організації Партії: 

-          здійснює керівництво та без довіреності представляє місцеву організацію Партії у 

зовнішніх відносинах; 

-          розробляє план роботи місцевої організації Партії; 

-  пропонує для обрання Зборам (Конференції) місцевої організації Партії кандидатури 

членів Ради, та за необхідністю – заступників Голови; 

-          скликає засідання та організовує роботу Ради місцевої організації Партії, головує на 

засіданнях Ради місцевої організації; 

-      забезпечує виконання рішень Зборів (Конференції) та Ради місцевої організації 

Партії; 

-        здійснює оперативне управління майном та коштами місцевої організації у межах 

повноважень, наданих йому Зборами (Конференцією) місцевої організації Партії; 

-          здійснює інші функції щодо керівництва місцевої організації Партії. 

 

7.12. Ліквідація місцевої організації Партії відбувається за рішенням Політради Партії за 

вчинення дій, що суперечать Статуту та програмним документам Партії, за дискредитацію 

партії та її ідеології, за дії або бездіяльність, які завдають шкоди Партії.  

 

7.13. Місцева організація Партії наділена такими повноваженнями:  

- приймає рішення про висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, 

селищного, міського голови згідно з чинним законодавством України; 

- координує роботу первинних осередків Партії; 

- забезпечує зв'язок і обмін інформацією з керівними органами партії, обласною та 

нижчестоящими організаціями, державними органами, підприємствами й громадськими 

організаціями; 

- вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства. 

 

 

8. ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ 

 

8.1. Основою Партії є члени Партії, які шляхом об’єднання за місцем проживання можуть 

створювати, сільські, селищні первинні осередки Партії (далі – первинні осередки). В 

окремих випадках первинні осередки Партії можуть утворюватися на території окремих 

мікрорайонів, кварталів, вулиць тощо. 

 

8.2. Рішення про створення первинних осередків приймає Рада обласної організації Партії 

або Політрада Партії за умови проведення установчих зборів щодо створення первинного 

осередку, у яких беруть участь не менше 3-х осіб - членів Партії. 

 

8.3. Первинний осередок Партії легалізує свою  діяльність  шляхом  письмового 

повідомлення про утворення без статусу юридичної особи.  

 

8.4. Вищим органом первинного осередку є Збори. Збори первинного осередку Партії 

скликаються Головою первинного осередку в міру необхідності але не рідше ніж один раз 

на три місяці, або за письмовою вимогою не менше як 1/3 від загальної кількості членів 

первинного осередку Партії. Про час скликання Зборів Голова первинного осередку 

повідомляє членів організації не пізніше ніж за три дні до їх проведення. 

 

8.5. Збори первинного осередку Партії: 
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- обирають Голову первинного осередку Партії та за необхідністю – заступників 

Голови терміном на два роки; 

-         заслуховують звіти про роботу Голови та, якщо обрали – заступника чи заступників 

Голови; 

-          обирають делегатів на Конференцію організації Партії вищого рівня; 

-          ведуть роботу щодо поширення та роз’яснення програмних положень Партії; 

-          вносять пропозиції до організації вищого рівня та керівних органів Партії; 

-          вирішують інші питання відповідно до чинного законодавства. 

 

8.6. Рішення Зборів первинного осередку Партії є правомочними, якщо у Зборах брало 

участь більше половини від загальної кількості членів первинного осередку. Рішення на 

зборах приймаються простою більшістю голосів членів первинного осередку, що присутні 

на зборах. 

 

8.7. Збори первинного осередку Партії повноважні розглядати будь-які питання, що 

належать до компетенції діяльності первинного осередку Партії. 

 

8.8. Найвищою посадовою особою первинного осередку є Голова первинного осередку 

Партії. Голова первинного осередку Партії: 

-          здійснює керівництво первинним осередком Партії; 

-          скликає Збори первинного осередку Партії; 

-          розробляє план роботи первинного осередку Партії; 

-          здійснює інші повноваження щодо керівництва первинним осередком Партії; 

-          веде облік членів первинного осередку. 

 

8.9. Реєстрація первинного осередку Партії здійснюється без  надання  статусу  юридичної  

особи  шляхом  повідомлення  про утворення первинного осередку та проводиться у 

встановленому законодавством порядку. 

 

8.10. Ліквідація первинного осередку Партії відбувається за рішенням Політради Партії за 

вчинення дій, що суперечать Статуту та програмним документам Партії, за дискредитацію 

Партії та її ідеології, за дії або бездіяльність, які завдають шкоди Партії.  

 

8.11. Первинні осередки Партії наділені такими повноваженнями: 

-  ведуть роботу щодо поширення та роз’яснення програмних положень Партії; 

-  вносять пропозиції до організації вищого рівня та статутних, керівних органів Партії; 

-  вирішують інші питання відповідно до чинного законодавства. 

 

 

9. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ 

 

9.1. Партія є неприбутковою організацією. 

 

9.2. Партія   для   здійснення  своїх  статутних  завдань  має  право володіти,  користуватися  

та  розпоряджатися  рухомим  і нерухомим майном,   коштами,   обладнанням,  транспортом,  

набуття  яких  не забороняється законами України. Партія може орендувати (мати  на  

іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме  майно. 

 

9.3. Джерелами  коштів і майна, матеріальної  та фінансової підтримки Партії,   її   обласних, 

місцевих  організацій, які в установленому законами України та цим Статутом порядку 

набули статусу юридичної особи, є:   

-  внески на підтримку Партії ( грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, 

послуги, позики (кредити), нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або 

негрошового характеру, у тому числі членські внески членів Партії, спонсорство третіми 
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особами заходів чи іншої діяльності на підтримку Партії, товари, роботи, послуги, надані 

або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість 

ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані 

Партією, її обласною, місцевою організацією, яка в установленому порядку набула статусу 

юридичної особи).  

-  державне  фінансування  статутної діяльності Партії у порядку, встановленому 

законодавством України;  

- державне фінансування у формі відшкодування витрат Партії, пов’язаних з 

фінансуванням передвиборної агітації у випадках та порядку, передбаченому чинним 

законодавством; 

- майно, придбане за власні кошти Партії; 

- інші надходження, не заборонені законодавством України. 

 

9.4. Партія,  а  також  обласна, місцева  організація Партії,  яка  в  установленому 

законодавством порядку  набула  статусу юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки в 

установах банків України, на  які  перераховуватимуться  всі  кошти  у  безготівковій формі, 

які  набуватимуться  Партією  чи  її обласною, місцевою організацією.  Реквізити  банків, в 

яких відкриті рахунки Партії та її обласних, місцевих  організацій,  які в установленому 

порядку набули статусу  юридичної   особи,   і   банківські   реквізити   таких   рахунків  

оприлюднюються  на  офіційному  веб-сайті  Партії  (за  наявності)  та  зазначаються  у звіті 

про майно, доходи, витрати і  зобов’язання   фінансового   характеру   Партії.   

 

9.5. Партія, обласна, місцева організація Партії, яка  в   установленому   порядку   набула   

статусу   юридичної  особи, відкривають   рахунки   в  установах  банків  України  виключно  

в  національній валюті України.  

 

9.6. Грошові   внески   на  користь  Партії, обласної, місцевої організації  Партії, яка в 

установленому порядку набула статусу юридичної особи, здійснюються через банківські 

операції.  

 

9.7. Кошти Партії використовуються на виконання статутних завдань і на оплату праці 

штатних працівників Партії. Кошти або майно Партії не підлягають розподілу між її 

засновниками, учасниками, членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-

якого окремого засновника, учасника або члена Партії, її посадових осіб (крім оплати їх 

праці) 

 

9.8. Партія не несе майнової відповідальності за зобов’язаннями її членів, а члени Партії не 

відповідають за зобов’язання Партії. 

 

9.9. Не  допускається  здійснення  внесків на підтримку Партії:   

- органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 

- державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями; 

- юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу 

прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування; 

- юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є 

особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"і" пункту 1 та у підпункті "а" пункту 2 частини 

першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції"; 

- іноземними державами, іноземними юридичними особами, юридичними особами, в яких 

не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано 

належать нерезидентам, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними 

власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства; 

- незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними чи релігійними 

організаціями, а також іншими політичними партіями; 



20 
 

- фізичними особами, які не є громадянами України (іноземцями та особами без 

громадянства), а також анонімними особами чи особами під псевдонімом; 

- громадянами України, які не досягли 18-річного віку або яких в установленому законом 

порядку визнано недієздатними; 

- фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для 

забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п’ятдесят 

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в 

якому здійснюється внесок, а також юридичними особами, з якими укладено такий договір 

на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, - протягом строку дії такого 

договору та протягом одного року після припинення його дії. 

 

9.10.   Партія,   її  обласна, місцева  організація,  зобов’язана відмовитися від грошового 

внеску (або його частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску 

(сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищує встановлений законом розмір, 

протягом 15 робочих днів з дня, коли уповноваженій особі Партії, обласної, місцевої 

організації Партії стало відомо про це. 

 

9.11. Повноваження власника щодо майна,  в тому числі коштів,  що є власністю   Партії,   

здійснюються   відповідно   до законодавства України в порядку, передбаченому Статутом 

Партії. 

 

9.12. Партія,  обласні, місцеві  організації  Партії ведуть  бухгалтерську звітність у 

встановленому порядку, проводять щорічний  внутрішньопартійний  фінансовий  аудит  

своєї діяльності, а також  проходять   зовнішній  незалежний  фінансовий  аудит  у  випадках,  

передбачених законодавством України.  

 

Щорічний внутрішньопартійний фінансовий аудит Партії здійснюється Ревізійною 

комісією Партії за доходами і витратами Партії та її обласних, місцевих організацій, які в 

установленому порядку набули статусу юридичної особи. 

 

9.13. У випадках, передбачених законодавством України, Партія залучає аудиторську фірму 

для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи,  

витрати  і  зобов’язання  фінансового  характеру. Договір на проведення аудиту від імені 

Партії підписує Керівник Секретаріату, із дотриманням передбачених законодавством 

вимог. 

9.13.1. З метою залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного 

фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру, Керівник Секретаріату Партії надсилає щонайменше трьом аудиторськім 

фірмам, які включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, мають досвід надання 

послуг аудиту політичним партіям протягом останніх трьох років, працівники яких мають 

сертифікати, що визначають їхню кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською 

діяльністю на території України листи з пропозицією надати загальну інформацію про 

аудиторську фірму та свою комерційну пропозицію щодо виконання робіт з аудиту.  

9.13.3. За результатами отримання відповідей від аудиторських фірм, Керівник 

Секретаріату Партії приймає рішення про залучення однієї аудиторської фірми. Перевага 

надається аудиторській фірмі, яка запропонувала найкращу цінову пропозицію.  

 

Партія,  обласні, місцеві  організації Партії зобов’язані надавати аудиторській фірмі, що 

проводить їх зовнішній незалежний фінансовий аудит, інформацію (документи), необхідну 

для проведення такого аудиту.  

Партія  має  право  укладати договір на проведення аудиту з тією самою  аудиторською  

фірмою  не більш як три роки поспіль.  
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9.14. Партія  щоквартально,  не пізніше ніж на сороковий день  після  закінчення  звітного  

кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її обласних, 

місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) 

шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції. 

Форма та порядок подання звіту Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру затверджуються Національним агентством з питань запобігання 

корупції. 

 

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ 

 

10.1. Припинення діяльності Партії здійснюється шляхом реорганізації  чи ліквідації 

(саморозпуску) або в разі заборони її діяльності  чи  анулювання реєстрації в порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

 

10.2. Реорганізація або ліквідація (саморозпуск) здійснюється за рішенням З’їзду Партії, 

якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 присутніх на З’їзді делегатів. Одночасно з 

прийняттям такого рішення З’їзд  Партії приймає рішення про визначення чисельного 

складу Ліквідаційної комісії, обирає її членів, приймає рішення про використання майна та 

коштів Партії на статутні чи благодійні цілі відповідно до чинного законодавства України.  

           

10.3. Після прийняття З’їздом Партії рішення про припинення діяльності Партії 

припиняється діяльність усіх її організацій та первинних осередків. 

 

10.4. Рішення   про   реорганізацію   чи  ліквідацію  (саморозпуск) Партії  з  дня  внесення  

запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань не може бути скасовано Партією. 

 

10.5. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, 

фінансові та інші питання, пов’язані з ліквідацією, вирішуються в межах чинного 

законодавства відповідно до рішення суду. 

 

10.6. Заборона діяльності Партії чи анулювання реєстрації Партії проводиться відповідно 

до законодавства України. 

 

10.7. У разі припинення Партії її активи повинні бути передані іншій неприбутковій 

організації (неприбутковим організаціям) відповідного виду або зараховані до доходу 

бюджету. 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ,  

ПРОГРАМИ ПАРТІЇ 

 

11.1. Зміни і доповнення до цього Статуту, Програми Партії вносяться З’їздом Партії, якщо 

за них проголосувало не менш як 3/4 присутніх на З’їзді делегатів. 

 

11.2. Про зміни, що стосуються зміни найменування,  Програми,  Статуту,  статутних, 

керівних органів Партії, їх адреси та місцезнаходження Партія повідомляє уповноважений 

орган державної влади у порядку та строки, передбачені законодавством України. 

 

 

12. РОЗМІР КВОТ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК У ВИБОРЧИХ 

СПИСКАХ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВІД ПАРТІЇ 






