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Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (далі – Партія) є політичною партією, що об'єднує 

на засадах добровільності громадян України, які поділяють мету діяльності Партії та сприяють її 

досягненню, визнають та дотримуються її Статуту, поділяють Програму Партії та сприяють її реалізації. 

1.2. Партія провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про 

політичні партії в Україні», а також інших законів України, керується Програмою Партії, цим Статутом 

та нормативними (внутрішніми) документами (положеннями, програмами, регламентами, протоколами, 

рішеннями, наказами, розпорядженнями тощо), прийнятими Вищими керівними органами Партії. 

1.3. Діяльність Партії є несумісною з пропагандою або діями, спрямованими на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 

територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, 

пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на 

права і свободи людини, посягання на здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.  

1.4. Партія створена на невизначений термін і діє із всеукраїнським статусом та поширює свою 

діяльність на всю територію України. 

1.5. Партія має і діє згідно власної Програми, в якій викладені цілі та завдання, а також шляхи їх 

досягнення. 

1.6. Основними принципами діяльності Партії є: верховенство права, законність, відкритість, 

демократичність, професійність (фаховість), рівноправність, добровільність, відповідальність, 

підпорядкованість та додержання партійної дисципліни. 

1.7. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються Партією 

найвищою соціальною цінністю. 

1.8. Повне найменування Партії: 

- українською мовою – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»; 

Скорочене найменування Партії: 

- українською мовою – ПП «СЛУГА НАРОДУ». 

1.9. Вищі керівні органи Партії знаходяться у місті Києві.  

 

 

Стаття 2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ 

 

2.1. Основною метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі 

громадян України, участь у загальнодержавних та місцевих виборах, інших політичних заходах, участь 

у становленні в Україні громадянського суспільства на засадах гідності, свободи, демократії, 

справедливості та добробуту, створення умов для економічного, культурного і соціального розвитку 

держави, формування належних умов для реалізації інтересів громадянина та всебічного розвитку 

людини. 

2.2. Основними завданнями Партії є: 

2.2.1. сприяння реалізації положень Конституції щодо розбудови суверенної, незалежної, 

демократичної, соціальної, правової держави, утвердження людини як найвищої соціальної цінності, 

утвердження законності в державі та дотримання прав і свобод людини; 

2.2.2. сприяння реалізації стратегічних завдань щодо розвитку держави: підвищення добробуту 

громадян, створення та формування стійкої влади, політично-, економічно- та соціально-ефективної 

держави; 
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2.2.3. сприяння проведенню комплексних реформ з метою розбудови незалежної, цілісної, 

демократичної, правової держави;  

2.2.4. сприяння забезпеченню ефективної роботи органів державної влади в інтересах народу 

України;  

2.2.5. створення ефективної соціально-орієнтованої ринкової економіки; 

2.2.6. підтримка та розвиток підприємництва; 

2.2.7. сприяння розвитку ефективної системи соціальних послуг, соціального захисту та охорони 

здоров'я; 

2.2.8. сприяння розвитку ефективної системи екологічної безпеки; 

2.2.9.стимулювання інтелектуального та інноваційного розвитку, науково-технічного прогресу;  

2.2.10. сприяння розвитку сильного місцевого самоврядування; 

2.2.11 сприяння розвитку освіти і науки; 

2.2.12. сприяння збереженню і розвитку національної культури і мистецтва;  

2.2.13. сприяння впровадженню антикорупційної політики; 

2.2.14.сприяння підвищенню обороноздатності України; 

2.2.15. представлення інтересів громадян України в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування; 

2.2.16. формування суспільної думки громадян у відповідності з програмними цінностями та 

принципами Партії; 

2.2.17. підвищення політичної освіти, формування політичної та правової культури громадян; 

2.2.18. сприяння розвитку молодіжних, жіночих та інших громадських об’єднань та проектів з 

метою реалізації  спільних статутних цілей, підтримка волонтерського руху; 

2.2.19. сприяння розвитку спорту та спортивного виховання молоді; 

2.2.20. сприяння розвитку національної культури і мистецтва, формування патріотизму; 

2.2.21. сприяння розвитку інтеграції молоді в соціальну, економічну та іншу сферу життя 

суспільства і держави; 

2.2.22. сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні; 

2.2.23. забезпечення реалізації Програми Партії та доктрини Партії. 

 

 

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПАРТІЇ 

 

3.1. Партія є юридичною особою приватного права з моменту її державної реєстрації̈, має 

самостійний баланс та рахунки в установах банків України.  

3.2. Партія має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються 

Політичною Радою Партії. 

3.3. Символіка (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз): її зображення та опис 

затверджується Політичною Радою Партії та реєструється в установленому законодавством порядку. 

3.4. Для виконання своїх програмних і статутних завдань Партія може здійснювати будь-яку 

діяльність, не заборонену законодавством України, що не суперечать засадам, принципам, меті та 

завданням діяльності Партії, зокрема (але не виключно) має право: 

3.4.1. вільно проводити свою діяльність у межах передбачених Конституцією України, чинним 

законодавством України, цим Статутом та Програмою Партії; 

3.4.2. підтримувати політику держави, направлену на забезпечення прав і свобод громадян та їх 

безпеку; 

3.4.3. приймати участь у виборах Президента України, народних депутатів Верховної Ради 

України, органів місцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством України; 
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3.4.4. приймати участь у референдумах, згідно чинного законодавства України, у тому числі 

ініціювати проведення референдумів, надавати підтримку з проведення референдумів, здійснювати 

агітацію з питань референдумів; 

3.4.5. надавати підтримку кандидатам/кандидаткам від Партії, що беруть участь у виборах усіх 

рівнів, у проведенні передвиборчої агітації; 

3.4.6. висувати або пропонувати своїх кандидатів/кандидаток до складу виборчих комісій та на 

посади в органах місцевого самоврядування; 

3.4.7. здійснювати спостереження (у тому числі офіційне) за проведенням виборів та 

референдумів, роботою виборчих комісій та за іншими виборчими процесами в порядку, встановленому 

чинним законодавством України; 

3.4.8. створювати та вступати у депутатські фракції (групи), політичні коаліції та інші об’єднання; 

3.4.9. вивчати, аналізувати та узагальнювати проблематику соціально-економічної, політичної, 

науково-технічної, гуманітарної, екологічної та інших сфер державного та суспільного життя, 

розробляти та пропонувати суспільству програми розвитку та реформування цих сфер; 

3.4.10. розробляти, пропонувати та сприяти імплементації проектів нормативно-правових актів 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

3.4.11. вносити до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції, 

рекомендації, запити тощо; 

3.4.12. одержувати відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування необхідну та запитувану інформацію; 

3.4.13. з метою активізації та підтримки жінок в громадському та політичному житті підтримувати 

ініціативи та розробляти програми, спрямовані на підвищення ролі та статусу жінок у політиці на 

принципах гендерної рівності та гендерної демократії; 

3.4.14. створювати структурні утворення Партії (зі статусом юридичної особи та без статусу 

юридичної особи), передавати їм майно та кошти для реалізації статутних цілей і завдань Партії, а також 

приймати рішення про їх реорганізацію, ліквідацію (припинення); 

3.4.15. проводити інформаційно-роз’яснювальну, агітаційну, пропагандистську роботу з 

населенням, у тому числі шляхом реалізації проектів Партії, організації та участі у наукових, 

громадських, мирних масових заходах (демонстраціях, мітингах, пікетах, зборах та інші акціях), а також 

через засоби масової інформації в порядку, встановленому чинним законодавством України; 

3.4.16. використовувати засоби масової інформації всіх форм власності, у тому числі державні, а 

також засновувати та використовувати власні засоби масової інформації відповідно до вимог чинного 

законодавства України; 

3.4.17. реалізовувати положення Програми Партії шляхом участі обраних або призначених за 

пропозицією Партії посадових осіб у розробці державної політики та у роботі органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування; 

3.4.18. брати участь у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування; 

3.4.19. брати участь та здійснювати заходи, спрямовані на вирішення медичних, соціальних та 

екологічних проблем в Україні; 

3.4.20. брати участь та здійснювати заходи, спрямовані на розвиток підприємництва та 

підтримання підприємницької діяльності в Україні; 

3.4.21. взаємодіяти з іншими політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними, 

молодіжними, творчими, жіночими та іншими організаціями, спілками та об’єднаннями громадян, 

діяльність яких не суперечить законодавству України; 

3.4.22. здійснювати ідейну, матеріальну, фінансову, організаційну підтримку молодіжних, 

жіночих та інших об'єднань громадян, надавати допомогу у їх створенні; 
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3.4.23. підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями та громадськими організаціями 

інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати у) міжнародні 

спілки з додержанням встановлених чинним законодавством України вимог; 

3.4.24. представляти позицію Партії за межами держави; 

3.4.25. поширювати інформацію про свою діяльність, а також цілі та завдання Партії, замовляти та 

розміщувати політичну рекламу, здійснювати популяризацію найменування Партії, партійної символіки, 

тощо; 

3.4.26. здійснювати публікації в засобах масової інформації, здійснювати видавничу діяльність; 

3.4.27. з метою вивчення громадської думки та формування законодавчих ініціатив, проводити 

соціологічні дослідження, опитування населення тощо; 

3.4.28. організовувати та забезпечувати проведення навчань, форумів, круглих столів, досліджень, 

інших заходів за участі членів та прихильників Партії, кандидатів у депутати всіх рівнів, кандидатів на 

посади сільських, селищних, міських голів, депутатів всіх рівнів, сільських, селищних, міських голів, 

висунутих від Партії або її Структурних утворень, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів обраних від Партії або Структурних утворень Партії, громадських активістів та експертів,   

3.4.29. проводити збори, мітинги, демонстрації,̈ пікети, конференції,̈ зустрічі, дискусії ̈ та інші 

публічні масові заходи; 

3.4.30. здійснювати розробку і впровадження програм і проектів щодо осучаснення освіти і науки 

в Україні, забезпечення її високої якості, широкої доступності та конкурентоздатності; 

3.4.31. здійснювати розробку і впровадження програм і проектів щодо підтримки і розвитку 

національної культури і мистецтва; 

3.4.32. вступати у цивільно-правові відносини (укладати, доповнювати, змінювати, припиняти 

угоди, договори тощо), набувати майнових і немайнових прав та вчиняти будь-які правочини, які не 

суперечать вимогам чинного законодавства та Статуту Партії;  

3.4.33. укладати (доповнювати, змінювати, припиняти) трудові договори, контракти тощо; 

3.4.34. отримувати внески на підтримку Партії та державне фінансування Партії у порядку, 

встановленому чинним законодавством України; 

3.4.35. представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів та 

прихильників в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, 

установах та організаціях незалежно від форм власності, у судах; 

3.4.36. здійснювати інші не заборонені законодавством повноваження, спрямовані на виконання 

Статуту та Програми Партії. 

3.5. Партія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке належить їй на праві 

власності та на яке може бути звернено стягнення відповідно до законодавства України. 

3.6. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями її Структурних утворень, які мають статус 

юридичної особи, а Структурні утворення Партії, які мають статус юридичної особи, не несуть 

відповідальності за зобов’язаннями Партії. 

3.7. Юридичні особи, які засновані Партією, відповідають за своїми зобов’язаннями майном, яке 

їм належить на праві власності та на яке може бути звернено стягнення відповідно до чинного 

законодавства. Партія не відповідає за зобов’язаннями юридичних осіб, засновником яких вона є. 

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

відповідальності за зобов’язаннями Партії.  

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

відповідальності за зобов’язаннями Партії. 

3.10. Партія може бути позивачем і відповідачем, іншим учасником справи в органах судової 

влади (судах) та третейських судах. 
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Стаття 4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ПАРТІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ, 

ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА 

 

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

та законів України має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут Партії,      не є членом іншої 

політичної партії. 

4.2. Членами Партії не можуть бути: судді; прокурори; поліцейські; співробітники Служби 

безпеки України; військовослужбовці; працівники митних та податкових органів; персонал Державної 

кримінально-виконавчої служби України; працівники Національного антикорупційного бюро України; 

державні службовці у випадках, передбачених Законом України "Про державну службу"; члени 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

та інші особи щодо яких чинним законодавством передбачено обмеження членства в політичних 

партіях. 

На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють своє членство в 

Партії. 

4.3. Членство в Партії є добровільним та індивідуальним. 

4.4. Вступ до членів Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви, поданої на ім’я 

Голови Партії. Письмова заява про вступ до членів Партії подається через Обласну організацію Партії за 

місцем майбутнього обліку кандидата у члени Партії. Попередній розгляд заяви про вступ до членів 

Партії здійснює Номінаційний комітет Обласної організації Партії, що утворюється Політичною Радою 

Обласної організації Партії та Радою Громад Обласної Організації Партії у порядку, визначеному 

Положенням про членство в Партії. 

4.5. Порядок попереднього розгляду заяв про вступ до членів Партії, перелік та затвердженні 

форми документів для вступу до членів Партії, а також порядок обліку членів Партії встановлюється 

Положенням про членство в Партії, що затверджується Головою Партії. 

4.6. Рішення щодо прийому або про відмову у прийнятті до членів Партії приймається Головою 

Партії. 

4.7. Партійний стаж обчислюється з часу прийняття Головою Партії рішення про прийом до 

членів Партії. 

4.8. Член Партії зобов’язаний зупинити своє членство в Партії на час перебування на посадах або 

службі, для яких чинним законодавством встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях, 

шляхом подачі особистої заяви на ім’я Голови Партії із зазначенням підстав. 

4.9. Член Партії має право в будь-який час із зазначенням підстав зупинити чи без зазначення 

підстав припинити своє членство в Партії шляхом подачі особистої письмової заяви на ім’я Голови 

Партії. 

4.10. Членство в Партії зупиняється чи 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. 

4.11. Дія пункту 4.9. Статуту не поширюється на членів Партії, обраних на посади Голови  або 

його Заступника(ів). Членство в Партії зазначених осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання 

нового Голови чи його Заступника(ів). 

4.12. Членство в Партії припиняється і не потребує прийняття відповідного рішення у випадках: 

4.12.1. смерті члена Партії; 

4.12.2. втрати (припинення) членом Партії громадянства України; 

4.12.3. визнання члена Партії недієздатним судом; 

4.12.4. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо вчинення членом Партії 

умисного злочину. 
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4.13. Голова Партії може з власної ініціативи або за поданням Структурного утворення  Партії 

прийняти рішення про виключення особи із членів Партії за наявності хоча б однієї з таких підстав: 

4.13.1. невизнання та/або невиконання членом Партії Програми та Статуту Партії; 

4.13.2. невиконання членом Партії статутних обов’язків, рішень і розпоряджень Вищих керівних 

органів Партії та керівних органів управління Структурного утворення Партії, за яким він закріплений; 

4.13.3. членство в іншій партії; 

4.13.4. вчинення членом Партії діяння, що дискредитує Партію та/або завдає їй шкоди; 

4.13.5. при встановленні одного із фактів, викладених в п. 4.17. даного Статуту. 

4.14. Рішення Голови Партії про виключення особи із членів Партії є остаточним і оскарженню не 

підлягає. 

4.15. Член Партії має право: 

4.15.1. брати особисту участь у діяльності Партії, реалізації Програми Партії, її проектів та 

заходів, висловлюватися з усіх питань діяльності Партії; 

4.15.2. обирати та бути обраним до Вищих керівних органів Партії, керівних органів управління 

Структурних утворень Партії, окрім обмежень, передбачених Статутом; 

4.15.3. бути висунутим Партією або її Структурними утвореннями кандидатом для обрання чи 

призначення до органів державної влади або органів місцевого самоврядування всіх рівнів; 

4.15.4. звертатись із запитами, заявами, зауваженнями, пропозиціями з будь-яких питань 

діяльності Партії до Вищих керівних органів Партії, керівних органів управління Структурних утворень 

Партії та отримувати на них відповіді; 

4.15.5. отримувати інформацію про діяльність Партії та її Структурних утворень; 

4.15.6. звертатись до керівних органів управління Структурних утворень Партії та/або Вищих 

керівних органів Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема, від необґрунтованих 

звинувачень і переслідувань за політичні переконання, погляди, діяльність; 

4.15.7. вільно припинити або призупинити членство в Партії; 

4.16. Член Партії зобов’язаний: 

4.16.1. дотримуватись положень Статуту, Програми та нормативних (внутрішніх) документів 

Партії; 

4.16.2. належним чином виконувати рішення відповідних Вищих керівних органів Партії та/або 

керівних органів Структурних утворень Партії; 

4.16.3. утримуватись від вчинення дій, що дискредитують та/або завдають шкоди Партії; 

4.16.4. своєчасно сплачувати встановлені членські внески; 

4.16.5. у випадку обрання народним депутатом України або депутатом місцевої ради, входити до 

складу депутатського об’єднання Партії (депутатської фракції, групи) і діяти відповідно до рішень 

Вищих керівних органів Партії, а також сприяти реалізації положень Програми Партії; 

4.16.6. зупинити членство в Партії на час перебування на посаді або службі, щодо яких 

законодавством України передбачено обмеження у такому членстві; 

4.16.7. письмово повідомляти Голову Структурного утворення Партії, за яким він закріплений, 

про зміну місця проживання, контактних та інших персональних даних в термін до 15 (п’ятнадцяти) 

календарних днів, з дня виникнення таких змін; 

4.17. Особа не набуває членства в Партії, а членство в Партії припиняється внаслідок 

встановлення щодо неї одного з наступних фактів, підтвердженого відповідним рішенням 

компетентного органу, що набрало законної сили: 

4.17.1. умисного подання особою документів, що містять завідомо неправдиві відомості, з метою 

введення в оману щодо освіти, досвіду, репутації, досягнень та інших істотних обставин, що 

характеризують особу, якщо така інформація надавалася; 

4.17.2. систематичної відмови від подання документів, що підтверджують відомості, подання яких 

за рішенням Вищого керівного органу Партії визнано обов’язковим; 



8 

 

4.17.3. співпраці особи з іншими політичними партіями, громадськими об’єднаннями, 

спрямованою на реалізацію інтересів інших політичних партій чи на шкоду інтересам Партії; 

4.17.4. співпраці з терористичними організаціями, спецслужбами або окупаційними структурами 

інших держав; 

4.17.5. наявності незнятої або непогашеної судимості за умисний злочин (окрім випадків, коли 

компетентний орган Партії дійшов висновку, що судимість є наслідком застосування до особи 

політичних репресій); 

4.17.6. пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі; 

4.17.7. вчинення діяння, спрямованого на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного 

ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України; 

4.17.8. вчинення діяння спрямованого на підрив безпеки держави, незаконне захоплення 

державної влади; 

4.17.9. посягання на права, свободи і здоров’я людини; 

4.17.10. пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів та їх символіки. 

4.19. Особі може бути відмовлено у набутті членства в Партії без пояснення підстав відмови. 

4.20. Особи, які зупинили членство у Партії, можуть відновити його шляхом подання відповідної 

заяви про відновлення членства у порядку, встановленому для подачі заяви про вступ до членів Партії; 

4.21. Особи, які припинили членство у Партії, можуть знову вступити до членів Партії на 

загальних підставах. 

 

Стаття 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ 

 

5.1. Організаційна структура Партії будується за територіальним принципом відповідно до 

адміністративно-територіального устрою України, виборчого законодавства та нормативних 

(внутрішніх) документів Партії і складається з Структурних утворень Партії (первинних осередків, 

місцевих організацій Партії), Вищих керівних органів Партії та Контрольно-ревізійного органу Партії. 

 

5.2. Структурними утвореннями Партії є:  

5.2.1. Місцеві організації Партії обласного рівня (Обласні організації Партії): 

- Республіканська в Автономній Республіці Крим організація Партії; 

- Обласні організації Партії; 

- Київська Міська організація Партії; 

- Севастопольська Міська організації Партії; 
 

5.2.3. Місцеві організації Партії (організації Партії обласного підпорядкування): 

- Районні організації Партії; 

- Міські організації Партії (міст – центрів територіальних громад);  

- Районні в містах організації Партії; 

- Селищні організації Партії (селищ – центрів територіальних громад); 

- Сільські організації Партії (сіл – центрів територіальних громад). 
 

5.2.2. Первинні Осередки Партії: 

- міські (міст, що не є центрами територіальних громад); 

- селищні (селищ, що не є центрами територіальних громад); 

- сільські (сіл, що не є центрами територіальних громад); 

- квартальні; 
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- вуличні; 

- будинкові. 

 

5.3. Вищими керівними органами Партії (Статутними органами Партії) є : 

5.3.1. З'їзд Партії; 

5.3.2. Політична Рада Партії; 

5.2.3. Національна Рада Громад; 

5.3.4. Голова Партії; 

 

5.4. Контрольно-ревізійним органом Партії є Контрольно-ревізійна комісія Партії. 

 

5.5. Вищими керівними особами Партії (Керівниками Партії) є: 

5.5.1. Голова Партії; 

5.5.2. Члени Політичної Ради Партії; 

5.5.3. Члени Національної Ради Громад; 

5.5.4. Члени Контрольно-ревізійної комісії Партії; 

5.5.5. Голова Контрольно-ревізійної комісії Партії. 

 

5.6. Керівними органами управління обласних організацій Партії є: 

5.6.1. Конференція (Збори) обласної організації Партії; 

5.6.2. Політична Рада обласної організації Партії; 

5.6.3. Рада Громад обласної організації Партії; 

5.6.4. Голова обласної організації Партії; 

 

5.7. Керівними особами обласних організацій Партії (Керівниками обласних організацій Партії) є: 

5.7.1. Голова обласної організації Партії;  

5.7.2. Члени Політичної Ради обласної організації Партії; 

5.7.3. Члени Ради Громад обласної організації Партії; 

 

5.8. Керівними органами управління місцевих організацій Партії є: 

5.8.1. Конференція (Збори) місцевої організації Партії; 

5.8.2. Політична Рада місцевої організації Партії; 

5.8.3. Голова місцевої організації Партії; 

 

5.9. Керівними особами місцевих організацій Партії (Керівниками місцевих організацій Партії) є: 

5.9.1. Голова місцевої організації Партії;  

5.9.2. Члени Політичної Ради місцевої організації Партії; 

 

5.10. Керівними органами управління первинних осередків Партії є: 

5.10.1. Збори первинного осередку Партії; 

5.10.2. Голова первинного осередку Партії; 

 

5.11. Керівними особами первинного осередку Партії (Керівниками первинних осередків Партії) є: 

5.11.1. Голова первинного осередку Партії;  

 

5.12. Для Структурних утворень Партії керівними органами вищого рівня є: 

5.12.1. Вищі керівні органи Партії; 

5.12.2. Керівні органи управління Структурних утворень Партії вищого рівня. 
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5.13. Структурним утворенням Партії вищого рівня є: 

5.13.1. Республіканська в Автономній Республіці Крим щодо Структурних утворень Партії, які 

територіально розміщуються в Автономній Республіці Крим; 

5.13.2. Обласна організація Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально 

розміщуються у цій області (районні, міські, селищні та сільські); 

5.13.3. Районна організація Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально 

розміщуються у цьому районі (міські, селищні, сільські). 

5.13.4. Міська організація Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально 

розміщуються у цьому місті (районні в місті, селищні, сільські та первинні). 

5.13.5. Районні у місті організації Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально 

розміщуються у цьому районі в місті (первинні організації). 

5.13.6. Селищна організація Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально 

розміщуються у цьому селищі (первинні організації). 

5.13.7. Сільська організація Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально 

розміщуються у цьому селі (первинні організації). 

5.14. Київська Міська та Севастопольська Міська організації Партії, що прирівнюються за 

статусом до обласних організацій Партії, а також Криворізька Міська організації Партії безпосередньо 

підпорядковується Вищим керівним органам Партії.  

5.15. Політична Рада Партії має право перепідпорядкувати будь-яке Структурне утворення Партії 

іншому Структурному утворенню, або безпосередньо Вищим керівним органам Партії, або Партії 

безпосередньо. 

5.16. Повноваження та порядок виконання рішень Структурних утворень Партії вищого рівня 

щодо Структурних утворень Партії нижчого рівня визначаються Національною Радою Громад. 

5.17. Вищими керівними особами Партії та керівними особами Структурних утворень Партії 

можуть бути обрані лише члени Партії. 

5.18. Член Партії може бути обраний у склад Вищих керівних органів Партії або у склад керівних 

органів Структурних утворень Партії (бути вищою посадовою особою Партії або посадовою особою 

Структурного утворення Партії) необмежену кількість разів. 

5.19. Вищі керівні особи Партії та керівні особи Структурних утворень Партії здійснюють свої 

повноваження виключно на громадських засадах. 

5.20. Вищі керівні особи Партії та керівні особи Структурних утворень Партії після обрання та до 

початку виконання свої повноважень приймають присягу наступного змісту: «Усвідомлюючи свою 

високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, 

дотримуватися Конституції та законів України, Статуту та Програми Партії, втілювати їх у життя, 

поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з 

гідністю нести високе звання вищої керівної особи ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (керівної 

особи Структурного утворення ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ») та сумлінно виконувати 

свої обов’язки». 

 

Стаття 6. З’ЇЗД ПАРТІЇ 

 

6.1. З'їзд Партії (надалі – також «З’їзд») є вищим керівним органом Партії та скликається не рідше 

одного разу на рік. Позачерговий З’їзд Партії скликається за необхідності. З’їзд може проводитися у 

кілька етапів. 

6.2. Норма представництва делегатів на З'їзд від Структурних утворень Партії встановлюється 

Головою Партії, або Вищим керівним органом Партії, який скликає З’їзд. 

6.3. З'їзд Партії вважається правомочним, якщо у ньому приймають участь більше половини від 

загальної кількості обраних делегатів від Структурних утворень Партії. 
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Рішення на З’їзді приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів, що 

приймають участь у З'їзді, крім рішень про внесення змін до Статуту Партії та рішення про її 

реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), які приймаються не менше 3/4 голосів від загальної 

кількості делегатів, які приймають участь у З'їзді. 

6.4. Кожен делегат З’їзду має один голос. 

6.5. Делегатами З’їзду за посадою є Голова Партії. 

6.6. Черговий З’їзд скликається Головою Партії.  

6.6.1. Позачерговий З'їзд скликається Головою Партії з власної ініціативи, за ініціативою 

Політичної Ради Партії, Національної Ради Громад, Контрольно-ревізійної комісії Партії або на вимогу 

не менше 2\3 (двох третин) обласних організацій Партії. Рішення про таку вимогу мають бути прийняті 

обласними організаціями Партії протягом одного календарного місяця від дати першого рішення першої 

обласної організації про таку вимогу. 

6.6.2. У випадку неприйняття Головою Партії рішення про скликання позачергового З’їзду за 

ініціативою Політичної Ради Партії, Національної Ради Громад або Контрольно-ревізійної комісії Партії 

протягом 15 календарних днів, з дати прийняття рішення про ініціювання скликання З’їзду, З’їзд Партії 

скликається відповідно рішенням Політичної Ради Партії, Національної Ради Громад або Контрольно-

ревізійної комісії Партії. 

6.6.3. У випадку не скликання З’їзду Головою Партії у строки, передбачені п. 6.6.2. , якщо вимогу 

про скликання З’їзду Партії прийнято не менше 2\3 (двох третин) обласних організацій Партії, рішення 

про скликання З’їзду  приймається Національною Радою Громад. 

6.7. У рішенні про скликання З’їзду зазначається дата, час, місце його проведення, проект порядку 

денного та норма представництва делегатів від обласних організацій Партії. Рішення про скликання 

З’їзду доводиться до відома Структурних утворень Партії Секретаріатом Партії. 

Місце проведення З’їзду має знаходитись в межах території України.  

6.8. До повноважень З’їзду Партії належить вирішення будь-яких питань діяльності Партії, 

зокрема: 

6.8.1. затвердження Статуту Партії, внесення змін до нього; 

6.8.2. затвердження Програми Партії, внесення змін до неї ; 

6.8.3. обрання строком не більш як на два роки Голови Партії та припинення його повноважень; 

6.8.4. підтвердження або скасування рішення Політичної Ради Партії про відсторонення від 

посади Голови Партії; 

6.8.5. визначення кількісного складу та обрання строком не більш як на два роки членів 

Політичної Ради Партії, припинення їх повноважень, а також делегування повноважень щодо 

визначення персонального складу Політичної Ради Партії; 

6.8.6. визначення кількісного складу та обрання строком не більш як на два роки Голови та членів 

Контрольно-ревізійної комісії Партії, та припинення їх повноважень; 

6.8.7. прийняття рішення щодо продовження повноважень делегатів З’їзду, зокрема, у випадку 

проведення З’їзду у декілька етапів; 

6.8.8. заслуховування і затвердження звітів Голови Партії, Політичної Ради Партії, Національної 

Ради Громад та Контрольно-ревізійної комісії Партії; 

6.8.9. визначення стратегічних напрямків діяльності Партії; 

6.8.10. затвердження Передвиборної програми Партії на загальнодержавні вибори; 

6.8.11. прийняття рішення щодо участі Партії у чергових, позачергових, повторних 

загальнодержавних виборах; 

6.8.12. висування кандидата на пост Президента України відповідно до чинного законодавства 

України; 

6.8.13. висування кандидатів у народні депутати України на чергових та позачергових виборах 

відповідно до чинного законодавства; 
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6.8.14. включення та виключення кандидата/-ки (кандидатів) у народні депутати України до/з 

виборчих списків у порядку, передбаченому законодавством України; 

6.8.15. прийняття рішення щодо участі відповідних Структурних утворень Партії у чергових, 

позачергових, перших, повторних, додаткових, проміжних місцевих виборах відповідно до чинного 

законодавства; 

6.8.16. прийняття рішення щодо реорганізації і ліквідацію (саморозпуск) Партії та створення 

відповідної ліквідаційної комісії; 

6.8.17. вирішення інших питань діяльності Партії. 

 

Стаття 7. ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ 

 

7.1. У період між З'їздами вищим керівним органом Партії є Політична Рада Партії. 

7.2. З’їздом Партії визначається кількісний та персональний склад членів Політичної Ради Партії. 

Не можуть бути обраними членами Політичної Ради Партії керівники (Голови) обласних організацій 

Партії та Голова Криворізької Міської організації Партії. 

7.2.1. Половина складу Політичної Ради Партії обирається за пропозицією Голови Партії, інша 

половина за пропозицією делегатів З`їзду. 

7.2.2. З`їзд Партії може делегувати безпосередньо Політичній Раді Партії вирішення питання щодо 

обрання персонального складу своїх членів. Рішення Політичної Ради Партії про включення до свого 

складу кожного окремого члена має бути прийняте не менше ніж двома третинами голосів від 

загального складу членів Політичної Ради Партії. 

7.3. Політична Рада Партії зі свого складу обирає Голову Політичної Ради Партії, першого 

заступника та заступників Голови Політичної Ради Партії, а також Секретаря Політичної Ради Партії. 

Термін повноважень Голови, першого заступника та заступників Голови, а також Секретаря Політичної 

Ради Партії не може бути більшим від загального строку повноважень членів Політичної Ради Партії.  

7.4. Повноваження члена Політичної Ради Партії, обраного З’їздом, чинні до його відкликання 

З’їздом Партії. 

7.5. Повноваження члена Політичної Ради Партії, який обраний З’їздом Партії, припиняється без 

прийняття відповідного рішення З’їздом Партії з дати подання ним заяви про припинення членства у 

Партії. 

7.6. Засідання Політичної Ради Партії проводиться не рідше одного разу на місяць та скликаються 

Головою (у випадку його відсутності першим заступником Голови) Політичної Ради Партії з власної 

ініціативи або за ініціативою Голови Партії, Національної Ради Громад, або на вимогу членів 

Політичної Ради Партії у кількості не менше 1/3 її складу.  

7.6.1. У випадку неприйняття протягом 15 календарних днів рішення Головою (першим 

заступником Голови) Політичної Ради Партії про скликання засідання Політичної Ради Партії за 

ініціативою Голови Партії, Національної Ради Громад або на вимогу членів Політичної Ради Партії, 

засідання Політичної Ради Партії скликається не менш як 1/3 частиною членів Політичної Ради Партії 

або за рішенням Голови Партії чи Національної Ради Громад. 

7.7. Засідання Політичної Ради Партії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше 

половини від її складу.  

У засіданні Політичної Ради Партії має право приймати участь Голова Партії з правом дорадчого 

голосу. 

7.8. Рішення Політичної Ради Партії приймаються простою більшістю голосів членів Політичної 

Ради Партії, присутніх на засіданні.  

7.8.1 Рішення Політичної Ради Партії про обрання Голови, першого заступника та заступників 

Голови, Секретаря Політичної Ради Партії, приймається більшістю голосів від загального складу 

Політичної Ради Партії. 
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7.8.2. Рішення Політичної Ради Партії про відсторонення від посади Голови Партії, а також про 

внесення змін у запропонований Головою Партії проект кошторису Партії на наступний рік та/або про 

внесення змін у запропонований Головою Партії проект змін до кошторису Партії приймається двома 

третинами голосів від загального складу членів Політичної Ради Партії. 

7.8.3. У випадку зупинення Головою Партії дії рішення Політичної Ради Партії та внесення на 

повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень, Політична Рада Партії зобов'язана у двотижневий 

строк повторно розглянути таке рішення. Якщо Політична Рада Партії відхилила зауваження Голови 

Партії і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу членів 

Політичної Ради Партії, воно набирає чинності. 

7.8.4. Рішення Політичної Ради Партії про включення до свого складу кожного окремого члена (у 

випадку делегування таких повноважень З’їздом Партії) має бути прийняте не менше ніж двома 

третинами голосів від загального складу членів Політичної Ради Партії. 

Рішення Політичної Ради Партії набирає чинності після його підписання у порядку, 

встановленому пунктом 7.12. Статуту. 

7.9. Головує на засіданні Політичної Ради Партії її Голова, а у разі його відсутності – перший 

заступник Голови Політичної Ради Партії. У випадку відсутності і Голови, і першого заступника Голови 

Політичної Ради Партії, головує на засіданні один із заступників Голови Політичної Ради Партії за 

рішенням членів Політичної Ради Партії, присутніх на засіданні. 

7.10. При голосуванні на засіданні Політичної Ради Партії кожен член Політичної Ради Партії, 

включаючи Голову, першого заступника та заступників Голови, Секретаря Політичної Ради Партії – 

членів Політичної Ради Партії, має один голос.  

7.11. Засідання Політичної Ради Партії може проводитися із використанням сучасних систем 

зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі членів Політичної Ради Партії у засіданні. 

Підписання протоколу засідання організовує головуючий на засіданні.  

7.12. Рішення Політичної Ради Партії підписуються Головою (першим заступником Голови) 

Політичної Ради Партії  або одним із заступників, що головує на засіданні, а також посвідчується 

підписом Голови Партії та скріплюється печаткою Партії. 

7.13. До повноважень Політичної Ради Партії належить: 

7.13.1. ініціювання та скликання позачергового З'їзду Партії; 

7.13.2. відсторонення від посади Голови Партії та призначення тимчасово виконуючого обов’язки 

Голови Партії (таке рішення обов’язково має містити пункт про скликання позачергового З’їзду Партії 

для вирішення питання про підтвердження даного рішення З’їздом Партії);  

7.13.3. ініціювання та скликання позачергового засідання Національної Ради Громад; 

7.13.4. ініціювання скликання засідання депутатської фракції Партії у Верховній Раді України; 

7.13.5. ухвалення політичних рішень; 

7.13.6. розробка тактики та стратегії діяльності Партії; 

7.13.7. прийняття попередніх та затверджуваних рішень у випадках, передбачених Статутом; 

7.13.8. затвердження, за поданням Голови Партії, щорічного кошторису Партії, внесення змін до 

нього; 

7.13.9. прийняття рішень про заснування засобів масової інформації та затвердження кандидатур 

на посаду головних редакторів; 

7.13.10. затвердження розмірів внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших 

внесків членів) та порядку їх сплати; 

7.13.11. затвердження партійної символіки, печаток, штампів, бланків, інших документів Партії та 

її Структурних утворень, у випадках, передбачених Статутом; 

7.13.12. призначення уповноважених осіб Партії на виконання певних (делегованих) повноважень 

із визначеними правами і обов’язками та за обсягом повноважень, встановлених у рішеннях Політичної 

Ради Партії; 
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7.13.13. створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Партії; 

7.13.14. розгляд питань та прийняття рішень про співробітництво з іншими політичними партіями 

та громадськими організаціями; 

7.13.15. погодження кандидатур на посади Голови та Заступників Голови депутатської фракції 

Партії у Верховній Раді України; 

7.13.16. висування кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах відповідно до 

чинного законодавства України; 

7.13.17. розгляд, після попереднього розгляду та висловлення своїх рекомендації Національною 

Радою Громад, звернення територіальної виборчої комісії щодо відкликання депутата(ів) місцевої ради 

за народною ініціативою чи протоколу Конференції (Зборів) Структурного утворення Партії, на якій 

прийнято рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата(ів) місцевої ради за народною 

ініціативою, та прийняття рішення про відкликання такого(их) депутата(ів) за народною ініціативою або 

про відмову в задоволенні цієї пропозиції; 

7.13.18. розгляд, після попереднього розгляду та висловлення своїх рекомендації Національною 

Радою Громад, звернення територіальної виборчої комісії щодо відкликання сільського, селищного чи 

міського голови за народною ініціативою та прийняття рішення про відкликання сільського, селищного 

чи міського голови за народною ініціативою у разі висунення його Структурним утворенням Партії; 

7.13.19. подання до місцевої ради рішення про відкликання сільського, селищного, міського 

голови за народною ініціативою у разі його висунення Структурним утворенням Партії; 

7.13.20. прийняття та оприлюднення від імені Партії заяв, резолюцій, звернень тощо; 

7.13.21. здійснення повноважень та/або вирішення інших питань, делегованих Політичній Раді 

Партії З’їздом Партії. 

 

Стаття 8. НАЦІОНАЛЬНА РАДА ГРОМАД 

 

8.1. У період між З’їздами Партії вищим керівним органом Партії щодо формування регіональної 

політики є Національна Рада Громад. 

8.2. Членами Національної Ради Громад за посадою є: керівники (Голови) обласних організацій 

Партії та Криворізької Міської організацій Партій. 

8.3. Зі свого складу Національна Рада Громад на своєму засіданні обирає Голову Національної 

Ради Громад та його заступників. Термін повноважень Голови Національної Ради Громад та його 

заступника становить не більш як два роки. 

8.4. Повноваження члена Національної Ради Громад, який входить у її склад за посадою, чинні до 

його відкликання відповідним керівним органом Партії із займаної посади, у тому числі, у випадку 

подання ним особистої заяви про звільнення із займаної посади. 

8.5. Повноваження члена Національної Ради Громад, який входить у її склад за посадою 

припиняється без прийняття відповідного рішення відповідним керівним органом Партії з дати подання 

ним заяви про припинення членства у Партії. 

8.6. Засідання Національної Ради Громад проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на 

місяць та скликаються Головою Національної Ради Громад чи його заступником з власної ініціативи, за 

ініціативою Голови Партії, Політичної Ради Партії або на вимогу членів Національної Ради Громад у 

кількості не менше 1/3 її складу.  

8.6.1. У випадку неприйняття протягом 15 календарних днів рішення Головою Національної Ради 

Громад  чи його заступником про скликання засідання Національної Ради Громад за ініціативою Голови 

Партії, Політичної Ради Партії або на вимогу членів Національної Ради Громад, засідання Національної 

Ради Громад скликається Головою Партії, Політичною Радою Партії або за рішенням не менш як 1/3 

частини членів Національної Ради Громад. 
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8.7. Засідання Національної Ради Громад вважається правомочним, якщо у ньому бере участь 

більше двох третин членів від її загального складу.  

У засіданні Національної Ради Громад має право приймати участь Голова Партії з правом 

дорадчого голосу. 

8.8. Рішення Національної Ради Громад приймаються більшістю голосів членів Ради Громад, 

присутніх на засіданні. 

8.8.1 Рішення Національної Ради Громад про обрання Голови та заступників Голови Національної 

Ради Громад приймається більшістю голосів від загального складу Національної Ради Громад. 

8.8.2. У випадку зупинення Головою Партії дії рішення Національної Ради Громад та внесення 

його на повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень, Національна Рада Громад зобов'язана у 

двотижневий строк повторно розглянути таке рішення. Якщо Національна Рада Громад відхилила 

зауваження Голови Партії і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального 

складу членів Національної Ради Громад, воно набирає чинності. 

Рішення Національної Ради Громад набирає чинності після його підписання у порядку, 

встановленому пунктом 8.13. Статуту. 

8.9. Головує на засіданні Національної Ради Громад її Голова, а у разі його відсутності – 

заступник Голови Національної Ради Громад. У випадку відсутності і Голови, і заступника Голови 

Національної Ради Громад, головуючий на засіданні обирається простою більшістю голосів членів 

Національної Ради Громад, присутніх на засіданні. 

8.10. При голосуванні на засіданні Національної Ради Громад кожен член Національної Ради 

Громад, включаючи Голову та заступників Голови Національної Ради Громад – членів Національної 

Ради Громад, має один голос.  

8.11. При голосуванні на засіданні Національної Ради Громад кожен член Національної Ради 

Громад, включаючи Голову та заступника Голови Національної Ради Громад, має один голос.  

8.12. Засідання Національної Ради Громад може проводитися із використанням сучасних систем 

зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі членів Національної Ради Громад у засіданні. 

Підписання протоколу засідання організовує головуючий на засіданні.  

8.13. Рішення Національної Ради Громад підписуються Головою (заступником голови) 

Національної Ради Громад або головуючим на засіданні, а також посвідчується підписом Голови Партії 

та скріплюється печаткою Партії. 

8.14. До повноважень Національної Ради Громад належить: 

8.14.1. формування регіональної політики Партії, прийняття стратегічних та тактичних рішень 

щодо регіональної політики Партії; 

8.14.2. ініціювання та скликання позачергових З'їздів Партії; 

8.14.3. ініціювання та скликання позачергових засідань Політичної Ради Партії; 

8.14.4. ініціювання та скликання Конференцій (Зборів) Структурних утворень Партії; 

8.14.5. внесення пропозицій Голові Партії, при формуванні кошторису Партії, щодо напрямів 

використання однієї третини коштів державного фінансування на статутну діяльність Структурних 

утворень Партії з обов’язковим поданням Голові Партії запропонованих кошторисів використання 

коштів у розрізі кожного Структурного утворення Партії за відповідними напрямами використання 

коштів;  

8.14.6. ініціювання перед Політичною Радою Партії розробки політичних рішень, прийняття та 

оприлюднення  заяв, резолюцій, звернень щодо регіональної політики Партії; 

8.14.7. надання рекомендацій щодо утворення місцевих організацій Партії, а також призначення та 

відкликання голів місцевих організацій Партії;  

8.14.8. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів керівних органів 

управління та керівних осіб місцевих організацій Партії; 
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8.14.9. попередній розгляд та надання рекомендацій Політичній Раді Партії про звернення 

територіальної виборчої комісії відкликання депутата(ів) місцевої ради за народною ініціативою чи 

протокол Конференції (Зборів) Структурного утворення Партії, на якій (яких) прийнято рішення про 

внесення пропозиції щодо відкликання депутата(ів) місцевої ради за народною ініціативою; 

8.14.10. попередній розгляд та надання рекомендацій Політичній Раді Партії про звернення 

територіальної виборчої комісії щодо відкликання сільського, селищного чи міського голови за 

народною ініціативою; 

8.14.11. встановлення засад та напрямків діяльності депутатів місцевих рад, обраних від Партії 

(Структурних утворень Партії);  

8.14.12. попереднє погодження осіб, які висуваються як кандидати депутати місцевих рад та на 

посади сільських, селищних, міських голів; 

8.14.13. здійснення повноважень та/або вирішення інших питань, делегованих Національній Раді 

Громад З’їздом Партії. 

 

Стаття 9. ГОЛОВА ПАРТІЇ 

 

9.1. Голова Партії: 

9.1.1. здійснює загальне та поточне керівництво Партією; 

9.1.2. скликає чергові та позачергові З'їзди Партії, визначає дату, час та місця їх проведення, 

проект поряду денного та встановлює норми представництва делегатів від Структурних утворень Партії; 

9.1.3. скликає засідання Політичної Ради Партії та Національної Ради Громад у випадках, 

передбачених Статутом; 

9.1.4. скликає Конференції (Збори) Структурних утворень Партії та засідання керівних органів 

Структурних утворень Партії у випадках, передбачених Статутом; 

9.1.5. зупиняє дію рішень Політичної Ради Партії, Національної Ради Громад, а також керівних 

органів управління та керівних осіб Структурних утворень Партії; 

9.1.6. попередньо погоджує призначення та відкликання кандидатур Голів Структурних утворень 

Партії;  

9.1.7. затверджує рішення Конференцій (Зборів) обласних, районних та Криворізької міської 

організацій Партії про обрання та припинення повноважень Голів відповідно обласних, районних та 

Криворізької міської організацій Партії; 

9.1.8. приймає рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів управління та 

керівних осіб Структурних утворень Партії, а також призначає тимчасово виконуючого обов'язки Голів 

обласних організацій Партії на термін не більше як три місяці; 

9.1.9. без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, судовими установами (судами), підприємствами, установами, організаціями 

та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за 

кордоном, та фізичними особами; 

9.1.10. без доручення від імені Партії укладає (змінює, доповнює, припиняє) будь-які договори, 

правочини, меморандуми, протоколи тощо; 

9.1.11. за попереднім погодженням з Політичною Радою Партії укладає від імені Партії угоди з 

іншими політичними партіями, у тому числі іноземними (закордонними) політичними партіями; 

9.1.12. видає та скасовує довіреності від імені Партії; 

9.1.13. видає та скасовує довіреності на право представлення інтересів Структурних утворень 

Партії перед відділами та управліннями Міністерства юстиції України для подання документів щодо 

державної реєстрації створення та припинення Структурних утворень Партії, внесення змін до 

відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань щодо Структурних утворень Партії;  
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9.1.14. робить заяви та звертається від імені Партії; 

9.1.15. реалізує право власності на майно та кошти Партії, делегує ці повноваження іншим особам; 

9.1.16. подає на розгляд та затвердження Політичній Раді Партії щорічний кошторис Партії, з 

урахуванням пропозицій Національної Ради Громад щодо використання однієї третини коштів 

державного фінансування на статутну діяльність Структурних утворень Партії, вводить в дію щорічний 

кошторис Партії та зміни до нього, в порядку визначеному Положенням про порядок затвердження 

кошторису Партії; 

9.1.17. видає накази, розпорядження та надає доручення, підписує їх, а також підписує інші 

документи Партії, які належать до його повноважень; 

9.1.18. посвідчує своїм підписом рішення Політичної Ради Партії та Національної Ради Громад; 

9.1.19. залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової 

звітності відповідно до умов чинного законодавства України; 

9.1.20. утворює та керує Секретаріатом Партії, затверджує його структуру, штатний розпис та 

Положення про Секретаріат Партії; 

9.1.21. призначає Секретарів Партії по напрямкам діяльності Секретаріату Партії; 

9.1.22. приймає в члени Партії та виключає з членів Партії; 

9.1.23. нагороджує членів Партії партійними відзнаками; 

9.1.24. затверджує положення, інструкції, штатні розписи, програми та інші документи, що 

регламентують організаційну та ідеологічну роботу Партії та її Структурних утворень, у тому числі 

Положення про порядок затвердження кошторису Партії; 

9.1.25. укладає трудові договори з працівниками Партії; 

9.1.26. приймає рішення про ліквідацію (припинення), реорганізацію Структурного(них) 

утворення(нь) Партії; 

9.1.27. приймає рішення щодо здійснення організації підготовки та проведення виборів усіх 

рівнів; 

9.1.28. відкриває рахунки Партії в установах банків та розпоряджається ними, користуючись 

правом першого підпису. 

9.1.29. погоджує рішення Конференцій (Зборів) Структурних утворень Партії про висунення 

кандидатів у депутати місцевих рад; 

9.1.30. погоджує рішення Конференцій (Зборів) Структурних утворень Партії про висунення 

кандидатів на посади міських голів; 

9.1.31. здійснює інші повноваження, що передбачені законодавством, внутрішніми 

(нормативними) документами Партії або випливають зі Статуту чи делеговані З’їздом Партії; 

9.2. У своїй діяльності Голова Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З'їздом 

Партії. 

9.3. Голова Партії взаємодіє в межах свої повноважень із Вищими керівними органами Партії, 

Вищими керівними особами Партії, а також керівними органами Структурних утворень Партії та 

керівними особами Структурних утворень Партії. 

 

Стаття 10. СЕКРЕТАРІАТ ПАРТІЇ 

 

10.1. Секретаріат Партії є постійно діючим виконавчим органом Партії, що здійснює свою 

діяльність відповідно до Статуту Партії та Положення про Секретаріат Партії, яке затверджується 

Головою Партії. 

10.2. Діяльністю Секретаріату Партії керує Голова Партії. 

10.3. Структура та штатний розпис Секретаріату Партії затверджується Головою Партії. 

10.4. Голова Партії призначає Секретарів Партії по напрямкам діяльності Секретаріату Партії, 

відповідно до затвердженої структури Секретаріату Партії. 
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10.4.1. Секретарі Партії виконують свої повноваження на громадських засадах. 

10.5. Працівники Секретаріату Партії призначаються на посади та звільняться з посад наказом 

Голови Партії. 

10.6. Повноваження Секретаря (Секретарів) Партії чинні до його (їх) припинення рішенням 

Голови Партії, у тому числі, у випадку подання ним/ними особистої заяви про дострокове припинення 

повноважень на займаній посаді. 

10.7. Повноваження Секретаря (Секретарів) Партії припиняються без прийняття відповідного 

рішення Головою Партії з дати подання ним/ними заяви про припинення членства у Партії. 

10.8. Секретар (Секретарі) Партії підпорядковані Голові Партії, і виконують виключно рішення та 

доручення Голови Партії.  

10.9. Працівники  Секретаріату Партії є підзвітними Голові Партії та підконтрольними Секретарю 

Партії, відповідно до затвердженої структури Секретаріату Партії. 

10.10. До повноважень Секретаріату Партії належить: 

10.10.1. організаційне забезпечення діяльності Вищих керівних органів Партії; 

10.10.2. організація реалізації програм, проведення загальнопартійних конференцій, нарад, 

круглих столів, семінарів та інших заходів Партії; 

10.10.3. здійснення централізованого обліку членів Партії, забезпечення ведення та 

функціонування Єдиного реєстру членів Партії; 

10.10.4. облік сплати вступних, членських та інших внесків членів Партії; 

10.10.5. забезпечення підготовки З’їздів Партії, засідань Політичної Ради Партії, Ради Громад та 

інших керівних органів Партії; 

10.10.6. ведення діловодства Вищих керівних органів Партії та сприяння його налагодженню в 

Структурних утвореннях Партії; 

10.10.7. розробка проектів положень та інших внутрішніх документів Партії; 

10.10.8. загальне керівництво діяльністю Секретаріатів Структурних утворень Партії, координація 

їх поточної діяльності та звітності; 

10.10.9. координація діяльності депутатів місцевих рад, обраних від Партії (Структурних утворень 

Партії), надання їм консультаційної та методичної допомоги, аналіз їх роботи та звітності;  

10.10.10. надання методичної, організаційної, аналітичної та технічної допомоги структурним 

утворенням Партії з питань, що стосуються їх поточної діяльності та виборчого процесу;  

10.10.11. отримання та обробка інформації від обласних та місцевих організацій Партії; 

10.10.12. організація здійснення заходів із підготовки та проведення виборів усіх рівнів; 

10.10.13. здійснює інші функції та повноваження, передбачені Статутом Партії, нормативними 

документами Партії, а також забезпечує виконання доручень Голови Партії, що спрямовані на 

виконання рішень Вищих керівних органів Партії або дотримання інших внутрішніх документів Партії. 

10.11. Секретар (Секретарі) Партії: 

10.11.1. здійснює керівництво відповідним відділом Секретаріату Партії, згідно із затвердженою 

структурою Секретаріату Партії; 

10.11.2. подає на затвердження Голові Партії штатний розпис відділу Секретаріату Партії; 

10.11.3. за дорученням Голови Партії 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; 

10.11.4. попередньо погоджує призначення та відкликання кандидатур керівників відповідних  

відділів Секретаріатів Структурних утворень Партії; 

10.11.5. приймає рішення про дострокове припинення повноважень керівників відповідних 

відділів секретаріатів  Структурних утворень Партії; 
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10.11.6. здійснює інші функції, передбачені Статутом Партії, нормативними документами Партії, а 

також забезпечує виконання доручень Голови Партії. 

 

Стаття 11. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ 

ЗОВНІШНІЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТ 

 

11.1. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПАРТІЇ 

11.1.1. Контрольно-ревізійна комісія Партії є Контрольно-ревізійним органом Партії. 

11.1.2. Склад Контрольно-ревізійної комісії обирає З'їзд Партії у складі Голови Контрольно-

ревізійної комісії та членів Контрольно-ревізійної комісії строком не більш як на два роки. Чисельний 

склад Контрольно-ревізійної комісії може змінюватись за рішенням З'їзду  

11.1.3. Голова Контрольно-ревізійної Комісії: 

11.1.3.1. скликає засідання та організовує роботу Контрольно-ревізійної комісії Партії; 

11.1.3.2. виступає зі звітами на З'їздах Партії; 

11.1.3.3. головує на засіданнях Контрольно-ревізійної комісії Партії; 

11.1.3.4. вдосконалює механізми роботи Контрольно-ревізійної комісії Партії; 

11.1.3.5. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та нормативними 

(внутрішніми) документами Партії. 

11.1.4. Засідання Контрольно-ревізійної Комісії Партії скликається не рідше одного разу на рік її 

Головою або на вимогу не менше двох третин її членів. 

11.1.4.1. У випадку неприйняття протягом 15 календарних днів рішення Головою про скликання 

засідання Контрольно-ревізійної комісії Партії на вимогу не менше двох третин її членів, засідання 

Контрольно-ревізійної комісії скликається за рішенням не менш як 2/3 частини її членів. 

11.1.5. Рішення Контрольно-ревізійної Комісії Партії приймаються більшістю голосів від її 

складу. Головує на засіданні Контрольно-ревізійної комісії Партії її Голова. 

11.1.6. Контрольно-ревізійна комісія Партії: 

11.1.6.1. Контрольно-ревізійна комісія Партії проводить внутрішньопартійний фінансовий аудит 

Партії за доходами і витратами Партії та її Структурних утворень, які в установленому порядку набули 

статусу юридичної особи відповідно до діючого законодавства та нормативними (внутрішніми) 

документами Партії;  

11.1.6.2. за підсумками календарного року звітує перед З'їздом Партії про результати щорічного 

внутрішньопартійного фінансового аудиту Партії за доходами і витратами, та її Структурних утворень, 

які в установленому порядку набули статусу юридичної особи; 

11.1.6.3. має право витребовувати та отримувати від Вищих керівних органів Партії, керівних 

органів управління Структурних утворень Партії (або уповноважених ними на надання такої інформації 

осіб) фінансову, статистичну, юридичну, звітну та іншу інформацію, ознайомлюватись з оригіналами та 

отримувати копії первинних документів та інших документів, що підтверджують відображені у 

фінансовій звітності та звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

відомості; 

11.1.6.4. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та нормативними 

(внутрішніми) документами Партії. 

 

11.2. ЗОВНІШНІЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ПАРТІЇ 

11.2.1. У разі отримання державного фінансування Партія зобов’язана проходити зовнішній 

незалежний фінансовий аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного 

фінансування. 
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11.2.2. Зовнішній незалежний фінансовий аудит, проводиться аудиторською фірмою, що 

відповідає критеріям, зазначеним в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». 

11.2.3 Аудиторську фірму для проведення незалежного фінансового аудиту залучає Голова Партії. 

11.2.4. Партія надає аудиторській фірмі, що проводить її зовнішній незалежний фінансовий аудит, 

інформацію та документи, необхідні для проведення такого аудиту. 

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

фірмою не більш як три роки поспіль. 

 

12.  ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

12.1. Обласні організації Партії утворюються в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. Кримська республіканська, Київська, Севастопольська мають статус обласних. 

Партія може мати лише одну обласну організацію в межах відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. 

12.2 Обласна організація Партії утворюється за попереднім рішенням Голови Партії. У цьому 

рішенні визначається: статус обласної організації (з набуттям статусу юридичної особи або без статусу 

юридичної особи), дата проведення Установчих Зборів, склад організаційного комітету, попередній 

порядок денний Установчих Зборів обласної організації. 

12.3 Обласна організація набуває статусу Структурного утворення Партії після затвердження 

рішення Установчих Зборів про її створення Головою Партії. 

12.4. Реєстрація обласної організації Партії проводиться у встановленому законодавством 

порядку. 

12.5. Обласній організації Партії підпорядковуються усі місцеві організації та первинні 

осередки Партії, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

12.6. Обласна організація Партії веде облік усіх місцевих організацій та первинних осередків 

Партії, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці . 

12.7. Обласна організація Партії веде облік членів Партії, які стоять на партійному обліку в 

первинних осередках та місцевих організаціях Партії, які діють на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

12.8. Обласна організація Партії в своїй діяльності керується Програмою та Статутом Партії, 

внутрішніми документами Партії, іншими рішеннями Вищих керівних органів Партії. 

12.9. Обласна організація Партії зобов'язана доводити до відома місцевих організацій Партії 

рішення Вищих керівних органів Партії, заяви Партії, інші документи, необхідні для забезпечення 

діяльності місцевих організацій Партії. 

12.10. Керівними органами обласної організації Партії є Конференція (Збори) обласної 

організації Партії, Політична Рада обласної організації Партії, Рада Громад обласної організації Партії, 

Голова обласної організації Партії. 

12.11. Вищим керівним органом обласної організації є Конференція (Збори) обласної 

організації Партії. 

12.12. Конференція (Збори) обласної організації Партії проводиться за необхідності, але не 

рідше ніж один раз на рік. 

12.13. Рішення про скликання Конференції (Зборів) обласної організації Партії приймає Голова 

обласної організації Партіїз власної ініціативи або за ініціативою Політичної Ради обласної організації 

Партії, Ради Громад обласної організації Партії чи вимогою третини місцевих організацій, що 

підпорядковуються обласній організації Партії. Рішення про таку вимогу мають бути прийняті 

місцевими організаціями Партії протягом одного календарного місяця від дати першого рішення першої 

місцевої організації про таку вимогу. 
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Рішення про скликання Конференції (Зборів) обласної організації Партії може бути також 

прийняте Головою Партії.  

12.13.1. У випадку неприйняття Головою обласної організації Партії рішення про скликання 

Конференції (Зборів) обласної організації Партії за ініціативою Політичної Ради обласної організації 

Партії або Ради Громад обласної організації Партії протягом 10 календарних днів з дати прийняття 

рішення про ініціювання скликання Конференції (Зборів), Конференція (Збори) обласної організації 

Партії скликається відповідно рішенням Політичної ради або Ради Громад обласної організації Партії, 

або Головою Партії. 

12.13.2. У випадку не скликання Конференції (Зборів) Головою обласної організації Партії у 

строки, передбачені п. 12.13.1 Статуту, якщо вимогу про скликання Конференції (Зборів) прийнято не 

менше ніж третиною місцевих організацій Партії, рішення про скликання Конференції (Зборів) 

приймається Радою Громад обласної організації Партії. 

12.14. У рішенні про скликання Конференції (Зборів)  обласної організації Партії зазначається 

дата її проведення, норма представництва делегатів від місцевих організацій Партії та запропонований 

проект її порядку денного. 

12.15. Делегати Конференції обласної організації Партії: 

12.15.1. Обираються Конференціями (Зборами) місцевих (міських, селищних, сільських) 

організацій Партії за нормою представництва, визначеною органом, який прийняв рішення про 

скликання Конференції обласної організації Партії 

12.15.2. У випадку утворення на території області районних організацій Партії – обираються 

Конференціями (Зборами) районних організацій Партії за нормою представництва, визначеною органом, 

який прийняв рішення про скликання Конференції обласної організації Партії. 

12.16. Голова обласної організації Партії та члени Політичної Ради обласної організації Партії є 

делегатами Конференції обласної організації Партії за посадою.  

У роботі Конференції)  обласної організації Партії мають право брати участь члени Вищих 

керівних органів Партії з правом дорадчого голосу. 

12.17. Конференція обласної організації Партії є повноважною за умови участі в ній не менше 

половини від загальної кількості делегатів. 

12.18. Рішення Конференції обласної організації Партії ухвалюються простою більшістю голосів 

від числа зареєстрованих на Конференції делегатів. 

12.18.1. У випадку зупинення Головою Партії дії рішення Конференції обласної організації Партії 

та внесення на повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень, Конференція обласної організації 

Партії зобов’язана у місячний строк повторно розглянути таке рішення. Якщо Конференція обласної 

організації Партії відхилила зауваження Голови Партії і підтвердила попереднє рішення двома 

третинами голосів від загального складу обраних делегатів на Конференцію обласної організації Партії, 

воно набирає чинності. Склад обраних делегатів на Конференції обласної організації Партії при розгляді 

зауважень Голови Партії є тотожним делегатам, обраним для участі в Конференції обласної організації 

Партії, на якому було ухвалено рішення, дію якого зупинено Головою Партії.  

12.19. Учасниками Зборів обласних організацій Партії є члени Партії, які стоять на обліку у 

відповідній обласній організації Партії. 

12.20. Збори обласних організацій Партії є чинними за умови реєстрації для участі в них більше 

половини від загальної кількості членів Партії, які стоять на обліку у відповідній обласній організації 

Партії. 

12.21. Рішення Зборів обласних організацій Партії ухвалюються більшістю голосів їхніх 

учасників, крім випадку передбаченого п. 12.18.1. цього Статуту. 

12.22. Рішення (протокол) Конференції (Зборів) обласної організації Партії підписується 

головуючим та секретарем Конференції (Зборів) обласної організації Партії та скріплюються печаткою 

обласної організації Партії. 
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12.23. Конференція (Збори) обласної організації Партії може розглядати будь-яке питання, 

віднесене Статутом до компетенції обласної організації Партії. 

12.24. До виключної компетенції Конференції (Зборів) обласної організації Партії належить: 

- обрання, за попереднім погодженням з Головою Партії, Голови обласної організації Партії 

терміном не більше ніж на два роки та припинення повноважень Голови обласної організації Партії. 

Рішення про обрання та/або припинення повноважень Голови обласної організації Партії підлягає 

обов’язковому затвердженню Головою Партії; 

- за попереднім погодженням із Головою Партії, визначення кількісного складу та обрання 

строком не більш як на два роки членів Політичної Ради обласної організації Партії, дострокове 

припинення повноважень членів Політичної Ради обласної організації Партії; 

- заслуховування звітів Голови обласної організації Партії, Політичної Ради обласної організації 

Партії; 

- обрання делегатів на З'їзд Партії; 

- прийняття рішення про висування кандидата (кандидатів) у депутати місцевих рад, кандидатів на 

посади сільських, селищних, міських голів відповідно до чинного законодавства; 

- внесення пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою 

відповідно до чинного законодавства України; 

- скасування рішень керівних органів та керівних осіб обласної організації Партії, а також 

керівних органів та керівних осіб Структурних утворень Партії, що підпорядковуються обласній 

організації Партії. 

 

12.25. Керівним органом обласної організації Партії в період між Конференцією (Зборами) 

обласної організації Партії є Політична Рада обласної організації Партії. 

12.26. Голова обласної організації Партії є членом Політичної Ради обласної організації за 

посадою. 

12.27. Кількість членів та персональний склад Політичної Ради обласної організації Партії 

визначається рішенням Конференції (Зборів) обласної організації Партії, за попереднім погодженням з 

Головою Партії. 

12.28. Політичну Раду обласної організації Партії очолює Голова обласної організації Партії. 

Політична Рада обласної організації Партії може із числа свої членів обрати Голову Політичної Ради 

обласної організації Партії на строк не більше двох років. У такому випадку Політичну Раду обласної 

організації Партії очолює її Голова, а Голова обласної організації Партії набуває статусу лише члена 

Політичної Ради. 

12.29.Політична Рада обласної організації Партії проводить свої засідання за необхідністю, але не 

рідше одного разу на місяць. 

12.30. Засідання Політичної Ради обласної організації Партії скликаються Головою обласної 

організації Партії або Головою Політичної Ради обласної організації Партії з власної ініціативи або за 

ініціативою Голови Партії, Ради Громад обласної організації Партії, або на вимогу не менше третини 

членів Політичної Ради обласної організації Партії. 

12.30.1. У випадку неприйняття протягом 5 календарних днів Головою обласної організації Партії 

або Головою Політичної Ради обласної організації Партії, рішення про скликання засідання Політичної 

Ради обласної організації Партії за ініціативою Голови Партії, Ради Громад обласної організації Партії, 

або на вимогу не менше третини членів Політичної Ради обласної організації Партії, таке засідання 

скликається відповідно за рішенням Голови Партії, Ради Громад обласної організації Партії або не 

менше третини членів Політичної Ради обласної організації Партії. 

12.31. Засідання Політичної Ради обласної організації Партії є правомочним за умови участі в 

ньому не менше половини членів Політичної Ради обласної організації Партії. 
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12.32. Рішення Політичної Ради обласної організації Партії приймаються більшістю голосів від 

загального складу членів Політичної Ради обласної організації Партії. 

12.32.1. У випадку зупинення Головою Партії або Радою Громад обласної організації Партії дії 

рішення Політичної Ради обласної організації Партії та внесення його на повторний розгляд із 

обґрунтуванням зауважень, Політична Рада обласної організації Партії зобов'язана у тижневий строк 

повторно розглянути таке рішення. Якщо Політична Рада обласної організації Партії відхилила 

зауваження Голови Партії або Ради Громад Обласної організації Партії і підтвердила попереднє рішення 

трьома четвертими голосів від загального складу членів Політичної Ради обласної організації Партії, 

воно набирає чинності. 

12.33. У роботі Політичної Ради обласної організації Партії можуть брати участь з правом 

дорадчого голосу представники Вищих керівних органів Партії та Вищі керівні особи Партії. 

12.34. При голосуванні на засіданні Політичної Ради обласної організації Партії кожен її член має 

один голос.  

12.35. Засідання Політичної Ради обласної організації Партії може проводитися із використанням 

сучасних систем зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі членів Політичної Ради 

обласної організації Партії у засіданні. Підписання протоколу засідання організовує головуючий на 

засіданні (Голова обласної організації Партії або Голова Політичної Ради обласної організації Партії у 

випадку його обрання).  

12.36. Рішення Політичної Ради обласної організації Партії підписуються головуючим на засіданні 

(Головою обласної організації Партії або Головою Політичної Ради обласної організації Партії у 

випадку його обрання). 

12.37. Політична Рада обласної організації Партії: 

- у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає Конференції (Збори) обласної 

організації Партії та Структурних утворень Партії, визначає дату її (їх) проведення, норму 

представництва від місцевих організацій Партії та пропонує проект її (їх) порядку денного; 

- у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає засідання Ради Громад обласної 

організації Партії; 

- обирає зі свого складу Голову Політичної Ради обласної організації Партії; 

- реалізовує виборчу політику Партії та забезпечує проведення виборчої кампанії  на відповідній 

території за погодженням з Національною Радою Громад; 

- пропонує кандидатів у депутати відповідних місцевих рад згідно з виборчою політикою Партії; 

- утворює тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи) обласної організації Партії для 

підготовки окремих питань чи проведення певних заходів; 

- делегує представників у склад Номінаційного комітету обласної організації Партії; 

- приймає рекомендаційне рішення про утворення місцевих організацій Партії на відповідній 

території та подає його на розгляд Національній Раді Громад; 

- проводить роботу, спрямовану на реалізацію Програми Партії, рішень Вищих керівних органів 

Партії; 

- розробляє стратегію і тактику розв'язання обласних проблем; 

- вносить пропозиції до Вищих керівних органів Партії щодо виборчої політики, засад 

формування списку кандидатів у народні депутати України від Партії; 

- взаємодіє в межах та у цілях, визначених Програмою Партії та рішеннями Вищих керівних 

органів Партії, з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на відповідній території; 

- здійснює комунікацію та взаємодію з регіональними організаціями інших політичних партій, 

громадськими організаціями; 

- достроково припиняє повноваження Голів місцевих організацій Партії, що підпорядковуються 

обласній організації Партії; 
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- затверджує щоквартальний план діяльності обласної організації Партії та Структурних утворень 

Партії, що підпорядковуються обласній організації Партії; 

- зупиняє дію рішення Ради Громад обласної організації Партії щодо затвердження кошторису на 

реалізацію щоквартального плану діяльності Обласної організації партії та вносить його на повторний 

розгляд Раді Громад обласної організації партії із обґрунтуванням зауважень та з урахуванням рішень 

Політичної Ради Партії щодо кошторису Структурних підрозділів у частині розподілу однієї третини 

державного фінансування та інших документів щодо діяльності Структурних утворень, затверджених 

Вищими керівними органами Партії; 

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту. 

 

12.38. Керівним органом обласної організації Партії щодо формування регіональної політики в 

період між Конференцією (Зборами) обласної організації Партії є Рада Громад обласної організації 

Партії. 

12.39. Членами Ради Громад обласної організації Партії за посадою є Голови місцевих організацій 

Партії, що утворені в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (області). 

12.40. Рада Громад повноважна розпочати свою діяльність за умови створення на території області 

не менше трьох місцевих організацій Партії. До моменту утворення щонайменше трьох місцевих 

організацій Партій на території області, виконання та реалізація повноважень Ради Громад покладається 

на Конференцію (Збори) обласної організації Партії. 

12.41. Раду Громад обласної організації Партії очолює Голова Ради Громад обласної організації 

Партії, що обирається на засіданні Ради Громад обласної організації Партії. 

12.42. Рада Громад обласної організації Партії проводить свої засідання за необхідністю, але не 

рідше одного разу на місяць. 

12.43. Засідання Ради Громад обласної організації Партії скликаються Головою Ради Громад 

обласної організації Партії з власної ініціативи або за ініціативою Голови Партії, Голови обласної 

організації Партії, Політичної Ради обласної організації Партії, або на вимогу не менше третини членів 

Ради Громад обласної організації Партії. 

12.43.1. У випадку неприйняття протягом 5 календарних днів Головою Ради Громад обласної 

організації Партії рішення про скликання засідання Ради Громад обласної організації Партії за 

ініціативою Голови Партії, Голови обласної організації Партії, Політичної Ради обласної організації 

Партії, або на вимогу не менше третини членів Ради Громад обласної організації Партії, таке засідання 

скликається відповідно за рішенням Голови Партії, Голови обласної організації Партії, Політичної Ради 

обласної організації Партії або не менше третини членів Ради Громад обласної організації Партії. 

12.44. Засідання Ради Громад обласної організації Партії є правомочним за умови участі в ньому 

не менше половини членів Ради Громад обласної організації Партії. 

12.45. Рішення Ради Громад обласної організації Партії приймаються більшістю голосів від 

загального складу членів Ради Громад обласної організації Партії. 

12.45.1. У випадку зупинення Головою Партії або Політичною Радою обласної організації Партії 

дії рішення Ради Громад обласної організації Партії та внесення його на повторний розгляд із 

обґрунтуванням зауважень, Рада Громад обласної організації Партії зобов'язана у тижневий строк 

повторно розглянути таке рішення. Якщо Рада Громад обласної організації Партії відхилила зауваження 

Голови Партії або Політичної Ради Обласної організації Партії і підтвердила попереднє рішення двома 

третинами голосів від загального складу членів Ради Громад обласної організації Партії, воно набирає 

чинності. 

12.46. У роботі Ради Громад обласної організації Партії можуть брати участь з правом дорадчого 

голосу представники Вищих керівних органів Партії, Вищі керівні особи Партії та Голова обласної 

організації Партії. 
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12.47. При голосуванні на засіданні Ради Громад обласної організації Партії кожен її член має 

один голос.  

12.48. Засідання Ради Громад обласної організації Партії може проводитися із використанням 

сучасних систем зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі членів Ради Громад обласної 

організації Партії у засіданні. Підписання протоколу засідання організовує Голова Ради Громад обласної 

організації Партії або головуючий на засіданні.  

12.49. Рішення Ради Громад обласної організації Партії підписуються Головою Ради Громад 

обласної організації Партії або головуючим на засіданні. 

12.50. Рада Громад обласної організації Партії: 

- у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає Конференції (Збори) обласної 

організації Партії та Структурних утворень Партії, визначає дату її (їх) проведення, норму 

представництва від місцевих організацій Партії та пропонує проект її (їх) порядку денного; 

- у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає засідання Політичної Ради 

обласної організації Партії; 

- делегує представників у склад Номінаційного комітету обласної організації Партії; 

- сприяє утворенню (формуванню) та діяльності депутатських фракцій (груп) у місцевих радах, 

спрямовує їх діяльність, заслуховує звіти їх керівників; 

- вносить пропозиції до Вищих керівних органів Партії щодо виборчої політики, засад 

формування списку кандидатів у народні депутати України від Партії; 

- встановлює засади та напрямки діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів, обраних від Партії (Структурних утворень Партії); 

- взаємодіє в межах та у цілях, визначених Програмою Партії та рішеннями Вищих керівних 

органів Партії, з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на відповідній території; 

- здійснює комунікацію та взаємодію з регіональними організаціями інших політичних партій, 

громадськими організаціями; 

- затверджує кошторис щоквартального плану діяльності обласної організації Партії з 

урахуванням рішень Політичної Ради Партії щодо кошторису Структурних підрозділів у частині 

розподілу однієї третини державного фінансування та інших документів щодо діяльності Структурних 

утворень, затверджених Вищими керівними органами Партії; 

- попередньо погоджує призначення та відкликання Голів первинних осередків Партії; 

- достроково припиняє повноваження Голів первинних осередків Партії; 

- зупиняє дію рішення Політичної Ради щодо дострокового припинення повноважень Голів 

(Голови) місцевих організацій Партії та вносить його на повторний розгляд Політичній Раді обласної 

організації партії із обґрунтуванням зауважень; 

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту. 

 

12.51. Постійне керівництво обласною організацією Партії здійснює Голова обласної організації 

Партії, який обирається Конференцією (Зборами) обласної організації Партії терміном не більше ніж на 

два роки, за попереднім погодженням з Головою Партії. 

12.52. Голова обласної організації Партії: 

- за попереднім погодженням із Головою Партії, скликає Конференції (Збори) обласної організації 

Партії, визначає дату її (їх) проведення, норму представництва від місцевих організацій Партії та 

пропонує проект її (їх) порядку денного; 

- скликає Конференції (Збори) місцевих організацій Партії, визначає дату її (їх) проведення, норму 

представництва від місцевих організацій Партії та пропонує проект її (їх) порядку денного; 

- у випадку необрання Голови Політичної Ради обласної організації Партії, скликає та головує на 

засіданнях Політичної Ради обласної організації Партії; 
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- у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає засідання Політичної Ради 

обласної організації Партії; 

- у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає засідання Ради Громад обласної 

організації Партії; 

- попередньо погоджує скликання Конференцій (Зборів) місцевих організацій Партії; 

-  здійснює керівництво діяльністю обласної організації Партії; 

-  забезпечує виконання рішень Зборів (Конференції), Політичної Ради та Ради Громад обласної 

організації Партії, рішень Вищих керівних органів Партії; 

-  у разі необрання Голови Політичної Ради обласної організації Партії очолює Політичну Раду 

обласної організації Партії та головує на її засіданнях; 

-  за посадою входить у склад Національної Ради Громад; 

- в порядку, визначеному Положенням про порядок затвердження кошторису Партії, вносить на 

розгляд Ради громад обласної організації Партії проект кошторису щоквартального плану діяльності 

обласної організації Партії, вводить в дію кошторис щоквартального плану діяльності обласної 

організації Партії; 

- забезпечує реалізацію щоквартального плану діяльності обласної організації Партії; 

- представляє обласну організацію Партії у відносинах з іншими Вищими керівними органами 

Партії, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими об'єднаннями громадян, 

підприємствами, установами та організаціями; 

- контролює діяльність обласної організації Партії; 

- утворює Секретаріат обласної організації Партії, визначає його структуру та штатний розпис за 

погодженням із Головою Партії; 

- призначає (звільняє) на посаду Секретаря (Секретарів) обласної організації Партії за попереднім 

погодженням із Секретарем (Секретарями) відповідних відділів Секретаріату Партії; 

-  розпоряджається майном та коштами обласної організації Партії у відповідності до вимог цього 

Статуту, рішень Вищих керівних органів Партії, керівних органів обласної організації Партії та чинного 

законодавства; 

- укладає трудові договори з працівниками обласної організації Партії; 

- може делегувати частину своїх повноважень Секретарю (Секретарям) обласної організації 

Партії; 

- має право підпису фінансових та інших документів обласної організації Партії, відкриває 

рахунки в установах банків України; 

- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення членів Партії та приймає відповідні рішення; 

- у випадку прийняття рішень Вищими керівними органами Партії про дострокове припинення 

повноважень Голови місцевої організації Партії, призначає тимчасово виконуючого обов’язків Голови 

місцевої організації Партії; 

-  здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту. 

12.53. Виконавчим органом обласної організації  Партії є Секретаріат обласної організації Партії. 

12.54. Утворення Секретаріату обласної організації Партії, призначення Секретаря (Секретарів) 

відділів Секретаріату, здійснюється у порядку встановленому  Положенням про Секретаріат Партії. 

12.55. До компетенції Секретаріату обласної організації Партії відноситься: 

-  організаційне забезпечення діяльності керівних органів обласної організації Партії; 

- організація реалізації програм, проведення конференцій, нарад, круглих столів, семінарів та 

інших заходів обласної організації Партії; 

- здійснення централізованого обліку членів Партії в межах області; 

- облік сплати вступних, членських та інших внесків членів Партії в межах області; 

- забезпечення підготовки Конференцій (Зборів) обласної організації Партії, засідань Політичної 

Ради та Ради Громад обласної організації Партії; 
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-  ведення діловодства керівних органів обласної організації Партії; 

- розробка проектів внутрішніх документів обласної організації Партії; 

- координація поточної діяльності місцевих організацій Партії в межах області; 

- координація діяльності депутатів місцевих рад, обраних від Партії (Структурних утворень 

Партії), надання їм консультаційної та методичної допомоги, аналіз їх роботи та звітності;  

- надання методичної, організаційної, аналітичної та технічної допомоги структурним утворенням 

Партії з питань, що стосуються їх поточної діяльності та виборчого процесу;  

- отримання та обробка інформації від місцевих організацій Партії; 

- організація здійснення заходів із підготовки та проведення виборів усіх рівнів; 

- здійснення інших функції та повноважень, передбачених Статутом Партії, нормативними 

документами Партії, а також забезпечення виконання доручень Голови обласної організації Партії, що 

спрямовані на виконання рішень Вищих керівних органів Партії, керівних органів обласної організації 

Партії та дотримання інших внутрішніх документів Партії. 

12.56. Секретар (Секретарі) обласної організації Партії: 

- здійснює керівництво відповідним відділом Секретаріату обласної організації Партії, згідно із 

затвердженою структурою Секретаріату обласної організації Партії; 

- подає на затвердження Голові обласної організації Партії штатний розпис відділу Секретаріату 

обласної організації Партії; 

- за дорученням Голови обласної організації Партії представляє обласну організацію 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; 

- здійснює інші функції, передбачені Статутом Партії, нормативними документами Партії, а також 

забезпечує виконання доручень Голови Партії. 

 

13.  МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ 

 

13.1. Місцеві організації Партії утворюються в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. Партія може мати лише одну місцеву організацію Партії в межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

13.2. До місцевих організацій Партії належать: 

13.2.1. районні організації Партії; 

13.2.2. міські організації Партії – міст, що є центрами територіальних громад; 

13.2.3. районні у місті організації Партії – у містах з районним поділом; 

13.2.4. селищні організації Партії – селищ, що є центрами територіальних громад; 

13.2.5. сільські організації Партії – сіл, що є центрами територіальних громад. 

13.3. Місцева організація Партії утворюється за попереднім рішенням Голови Партії. У цьому 

рішенні визначається: дата проведення Установчих Зборів, склад організаційного комітету, попередній 

порядок денний Установчих Зборів місцевої організації. 

13.4. Місцева організація Партії набуває статусу Структурного утворення Партії після 

затвердження рішення Установчих Зборів про її створення Головою Партії. 

13.5. Реєстрація місцевої організації Партії проводиться у встановленому законодавством 

порядку. 

13.6. Місцевій організації Партії підпорядковуються усі місцеві організації та первинні 

осередки Партії, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

13.7. Місцева організація Партії веде облік усіх місцевих організацій та первинних осередків 

Партії, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці . 
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13.8. Місцева організація Партії веде облік членів Партії, які стоять на партійному обліку в 

первинних осередках та місцевих організаціях Партії, які діють на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

13.9. Місцева організація Партії в своїй діяльності керується Програмою та Статутом Партії, 

внутрішніми документами Партії, іншими рішеннями Вищих керівних органів Партії та керівних 

органів відповідної обласної організації Партії. 

13.10. Керівними органами місцевої організації Партії є Конференція (Збори) місцевої 

організації Партії, Політична Рада місцевої організації Партії та Голова місцевої організації Партії. 

13.11. Вищим керівним органом місцевої організації Партії є Конференція (Збори) місцевої 

організації Партії. 

13.12. Конференція (Збори) місцевої організації Партії проводиться за необхідності, але не 

рідше ніж один раз на рік. 

13.13. Рішення про скликання Конференції (Зборів) місцевої організації Партії приймає Голова 

місцевої організації Партії за попереднім погодженням із Головою обласної організації Партії, або за 

ініціативою Політичної Ради обласної організації Партії, Ради Громад обласної організації Партії, 

Політичної Ради місцевої організації Партії чи вимогою третини первинних осередків (місцевих 

організацій для районної та міської (міста з районним поділом) організації) Партії, що 

підпорядковуються місцевій організації Партії. Рішення про таку вимогу мають бути прийняті 

первинними осередками (місцевими організаціями для районної та міської (міста з районним поділом) 

організації) Партії протягом одного календарного місяця від дати першого рішення першого первинного 

осередку (місцевої організації для районної та міської (міста з районним поділом) організації) Партії про 

таку вимогу. 

Рішення про скликання Конференції (Зборів) місцевої організації Партії може бути також 

прийняте Головою Партії та Головою обласної організації Партії. 

Рішення про скликання Конференції (Зборів) місцевої організації Партії, що входить у склад 

районної організації Партії, може бути також прийняте Головою районної організації Партії. 

Рішення про скликання Конференції (Зборів) районної у місті організації Партії, що входить у 

склад міської організації Партії, може бути також прийняте Головою міської організації Партії. 

13.13.1. У випадку неприйняття Головою місцевої організації Партії рішення про скликання 

Конференції (Зборів) місцевої організації Партії за ініціативою Політичної Ради обласної організації 

Партії, Ради Громад обласної організації Партії, Політичної Ради місцевої організації Партії протягом 10 

календарних днів з дати прийняття рішення про ініціювання скликання Конференції (Зборів), 

Конференція (Збори) місцевої організації Партії скликається відповідно рішенням Політичної ради або 

Ради Громад обласної організації Партії, Політичної Ради місцевої організації Партії. 

13.13.2. У випадку не скликання Конференції (Зборів) Головою місцевої організації Партії у 

строки, передбачені п. 13.13.1 Статуту, якщо вимогу про скликання Конференції (Зборів) прийнято не 

менше ніж третиною первинних осередків (місцевих організацій для районної та міської (міста з 

районним поділом) організації) Партії, рішення про скликання Конференції (Зборів) приймається 

Політичною Радою місцевої організації Партії або Головою обласної організації Партії. 

13.14. У рішенні про скликання Конференції (Зборів) місцевої організації Партії зазначається 

дата її проведення, норма представництва делегатів від первинних осередків (місцевих організацій для 

районної та міської (міста з районним поділом) організації) Партії та запропонований проект її порядку 

денного. 

13.15. Делегати Конференції місцевої організації Партії: 

13.15.1. Для Конференції районної організації Партії обираються Конференціями (Зборами) 

місцевих організацій Партії, які діють на території відповідного району, як адміністративно-

територіальної одиниці , за нормою представництва, визначеною органом, який прийняв рішення про 

скликання Конференції районної організації Партії. 
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13.15.2. Для Конференцій міських (міст з районним поділом) організацій Партії обираються 

Конференціями (Зборами) районних в місті організацій Партії, які діють на території відповідного міста, 

як адміністративно-територіальної одиниці , за нормою представництва, визначеною органом, який 

прийняв рішення про скликання Конференції відповідної міської організації Партії. 

13.15.3. Для Конференцій міських, селищних та сільських організацій Партії обираються 

Зборами первинних осередків Партії, які діють на території відповідних міст, селищ, сіл, як 

адміністративно-територіальних одиниць, за нормою представництва, визначеною органом, який 

прийняв рішення про скликання Конференції відповідної міської, селищної або сільської організації 

Партії. 

13.16. Голова місцевої організації Партії та члени Політичної Ради місцевої організації Партії є 

делегатами Конференції місцевої організації Партії за посадою.  

У роботі Конференції (Зборів) місцевої організації Партії мають право брати участь члени 

Вищих керівних органів Партії, керівних органів обласної організації Партії та керівних органів 

Структурних утворень Партії вищого рівня з правом дорадчого голосу. 

13.17. Конференція місцевої організації Партії є повноважною за умови участі в ній не менше 

половини від загальної кількості делегатів. 

13.18. Рішення Конференції місцевої організації Партії ухвалюються простою більшістю голосів 

від числа зареєстрованих на Конференції делегатів. 

13.18.1. У випадку зупинення Головою Партії дії рішення Конференції місцевої організації 

Партії та внесення на повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень, Конференція місцевої організації 

Партії зобов’язана у місячний строк повторно розглянути таке рішення. Якщо Конференція місцевої 

організації Партії відхилила зауваження Голови Партії і підтвердила попереднє рішення двома 

третинами голосів від загального складу обраних делегатів на Конференцію місцевої організації Партії, 

воно набирає чинності. Склад обраних делегатів на Конференції місцевої організації Партії при розгляді 

зауважень Голови Партії є тотожним делегатам, обраним для участі в Конференції місцевої організації 

Партії, на якому було ухвалено рішення, дію якого зупинено Головою Партії.  

13.19. Учасниками Зборів місцевих організацій Партії є члени Партії, які стоять на обліку у 

відповідній місцевій організації Партії. 

13.20. Збори місцевих організацій Партії є чинними за умови реєстрації для участі в них більше 

половини від загальної кількості членів Партії, які стоять на обліку у відповідній місцевій організації 

Партії. 

13.21. Рішення Зборів місцевих організацій Партії ухвалюються більшістю голосів їхніх 

учасників, крім випадку передбаченого п. 13.18.1 цього Статуту. 

13.22. Рішення (протокол) Конференції (Зборів) місцевої організації Партії підписується 

головуючим та секретарем Конференції (Зборів) місцевої організації Партії. 

13.23. Конференція (Збори) місцевої організації Партії може розглядати будь-яке питання, 

віднесене Статутом до компетенції місцевої організації Партії. 

13.24. До виключної компетенції Конференції (Зборів) місцевої організації Партії належить: 

- обрання, за попереднім погодженням з Головою Партії, Голови місцевої організації Партії 

терміном не більше ніж на два роки та припинення повноважень Голови місцевої організації Партії. 

Рішення про обрання та/або припинення повноважень Голів районних організацій Партії та 

Криворізької міської організації Партії підлягає обов’язковому затвердженню Головою Партії; 

- визначення кількісного складу та обрання строком не більш як на два роки членів Політичної 

Ради місцевої організації Партії, дострокове припинення повноважень членів Політичної Ради місцевої 

організації Партії; 

- заслуховування звітів Голови місцевої організації Партії, Політичної Ради місцевої організації 

Партії; 

- обрання делегатів на Конференцію обласної організації Партії; 
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- прийняття рішення про висування кандидата (кандидатів) у депутати місцевих рад, кандидатів 

на посади сільських, селищних, міських голів відповідно до чинного законодавства; 

- внесення пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою 

відповідно до чинного законодавства України; 

- скасування рішень керівних органів та керівних осіб місцевої організації Партії, а також 

керівних органів та керівних осіб первинних осередків та місцевих організацій Партії, що 

підпорядковуються місцевій організації Партії. 

 

13.25. Керівним органом місцевої організації Партії в період між Конференцією (Зборами) 

місцевої організації Партії є Політична Рада місцевої організації Партії. 

13.26. Членами Політичної Ради місцевої організації Партії за посадою є: 

13.26.1. Для Політичної Ради районної організації Партії: Голова районної організації Партії та 

Голови місцевих організацій Партії, що підпорядковуються районній організації Партії. 

13.26.2. Для Політичної Ради міської (міста з районним поділом) організації Партії: Голова 

міської організації Партії та Голови районних у місті організацій Партії, що підпорядковуються міській 

організації Партії. 

13.26.3. Для Політичної Ради міської, селищної та сільської організацій Партії: Голова 

відповідної міської, селищної або сільської організації Партії та Голови первинних осередків Партії, що 

підпорядковуються відповідній міській, селищній або сільській організації Партії. 

13.27. Кількість членів та персональний склад Політичної Ради місцевої організації Партії 

визначається рішенням Конференції (Зборів) місцевої організації Партії. 

13.28. Голова місцевої організації Партії очолює Політичну Раду місцевої організації Партії та 

головує на її засіданнях. 

13.29. Політична Рада місцевої організації Партії проводить свої засідання за необхідністю, але 

не рідше одного разу на місяць. 

13.30. Засідання Політичної Ради місцевої організації Партії скликаються Головою місцевої 

організації Партії з власної ініціативи або за ініціативою Голови Партії, чи на вимогу не менше третини 

членів Політичної Ради місцевої організації Партії. 

13.30.1. У випадку неприйняття протягом 5 календарних днів Головою місцевої організації 

Партії рішення про скликання засідання Політичної Ради місцевої організації Партії за ініціативою 

Голови Партії або на вимогу не менше третини членів Політичної Ради місцевої організації Партії, таке 

засідання скликається відповідно за рішенням Голови Партії або не менше третини членів Політичної 

Ради місцевої організації Партії. 

13.31. Засідання Політичної Ради місцевої організації Партії є правомочним за умови участі в 

ньому не менше половини членів Політичної Ради місцевої організації Партії. 

13.32. Рішення Політичної Ради місцевої організації Партії приймаються більшістю голосів від 

загального складу членів Політичної Ради місцевої організації Партії. 

13.32.1. У випадку зупинення Головою Партії дії рішення Політичної Ради місцевої організації 

Партії та внесення його на повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень, Політична Рада місцевої 

організації Партії зобов'язана у тижневий строк повторно розглянути таке рішення. Якщо Політична 

Рада місцевої організації Партії відхилила зауваження Голови Партії і підтвердила попереднє рішення 

трьома четвертими голосів від загального складу членів Політичної Ради місцевої організації Партії, 

воно набирає чинності. 

13.33. У засіданнях Політичної Ради місцевої організації Партії можуть брати участь з правом 

дорадчого голосу представники Вищих керівних органів Партії та керівні органів обласної організації 

Партії. 

13.34. При голосуванні на засіданні Політичної Ради місцевої організації Партії кожен її член 

має один голос.  
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13.35. Засідання Політичної Ради місцевої організації Партії може проводитися із використанням 

сучасних систем зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі членів Політичної Ради 

місцевої організації Партії у засіданні. Підписання протоколу засідання організовує Голова місцевої 

організації Партії або головуючий на засіданні.  

13.36. Рішення Політичної Ради місцевої організації Партії підписуються Головою місцевої 

організації Партії або головуючим на засіданні. 

13.37. Політична Рада місцевої організації Партії: 

- у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає Конференції (Збори) місцевої 

організації Партії та Структурних утворень Партії нижчого рівня, визначає дату її (їх) проведення, 

норму представництва від місцевих організацій Партії та пропонує проект її (їх) порядку денного; 

- реалізовує виборчу політику Партії та забезпечує проведення виборчої кампанії  на відповідній 

території за погодженням з Радою Громад обласної організації Партії; 

- пропонує кандидатів у депутати відповідних місцевих рад згідно з виборчою політикою Партії; 

- утворює тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи) місцевої організації Партії для 

підготовки окремих питань чи проведення певних заходів; 

- проводить роботу, спрямовану на реалізацію Програми Партії, рішень Вищих керівних органів 

Партії та керівних органів обласної організації Партії; 

- розробляє стратегію і тактику розв'язання місцевих проблем; 

- взаємодіє в межах та у цілях, визначених Програмою Партії, рішеннями Вищих керівних 

органів Партії та керівних органів обласної організації Партії, з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування на відповідній території; 

- здійснює комунікацію та взаємодію з регіональними організаціями інших політичних партій, 

громадськими організаціями; 

- достроково припиняє повноваження Голів первинних осередків Партії, що підпорядковуються 

місцевій організації Партії; 

- затверджує щоквартальний план роботи місцевої організації Партії; 

- надає пропозиції щодо кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посади сільських, 

селищних, міських голів; 

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту. 

13.38.   Постійне керівництво місцевою організацією Партії здійснює Голова місцевої організації 

Партії, який обирається Конференцією (Зборами) місцевої організації Партії терміном не більше ніж на 

два роки, за попереднім погодженням з Національною Радою Громад. 

13.39.  Голова місцевої організації Партії: 

- за попереднім погодженням із Головою обласної організації Партії, скликає Конференції 

(Збори) місцевої організації Партії, визначає дату її (їх) проведення, норму представництва від 

первинних осередків та/або місцевих організацій Партії та пропонує проект її (їх) порядку денного; 

- скликає Збори первинних осередків Партії та Конференції (Збори) місцевих організацій Партії 

нижчого рівня, визначає дату їх проведення пропонує проект їх порядку денного; 

- скликає та головує на засіданнях Політичної Ради місцевої організації Партії; 

- попередньо погоджує скликання Зборів первинних осередків Партії та Конференцій (Зборів) 

місцевих організацій Партії нижчого рівня; 

- здійснює керівництво діяльністю місцевої організації Партії; 

- забезпечує виконання рішень Зборів (Конференції), Політичної Ради місцевої організації 

Партії, рішень Вищих керівних органів Партії; 

- за посадою входить у склад Ради Громад обласної організації Партії; 

- забезпечує реалізацію щоквартального плану діяльності місцевої організації Партії; 

- представляє місцеву організацію Партії у відносинах з іншими Вищими керівними органами 

Партії, керівними органами обласної та місцевих організацій Партії, органами державної влади та 
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місцевого самоврядування, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та 

організаціями; 

- контролює діяльність місцевої організації Партії; 

- має право підпису документів місцевої організації Партії, відкриває рахунки в установах банків 

України; 

- розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення членів Партії та приймає відповідні рішення; 

- у випадку прийняття рішень керівними органами обласної організації Партії про дострокове 

припинення повноважень Голови первинного осередку Партії, призначає тимчасово виконуючого 

обов’язків Голови первинного осередку Партії; 

-  здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту. 

13.40. За рішенням Голови обласної організації Партії, з метою належної організації роботи 

місцевої організації Партії, у структурі Секретаріату обласної організації Партії може утворюватися 

відділ, що буде безпосередньо займатись діловодством та документообігом місцевої організації Партії. 

Працівники такого відділу Секретаріату обласної організації Партії безпосередньо підпорядковуються 

Голові місцевої організації Партії та є підконтрольними і підзвітними Голові обласної організації Партії 

і Секретарю відповідного відділу Секретаріату обласної організації Партії. 

 

 

14.  ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ 

 

14.1. Члени Партії шляхом об'єднання можуть утворювати первинні осередки Партії. 

14.2. До первинних осередків Партії належать: 

14.2.1. міські первинні осередки Партії – міст, що не є центрами територіальних громад; 

14.2.2. селищні первинні осередки Партії – селищ, що не є центрами територіальних громад; 

14.2.3. сільські первинні осередки Партії – сіл, що не є центрами територіальних громад; 

14.2.4. квартальні первинні осередки Партії; 

14.2.5. вуличні первинні осередки Партії; 

14.2.6. будинкові первинні осередки Партії. 

14.3. Первинний осередок Партії утворюється не менше ніж трьома членами Партії на 

добровільних засадах. 

14.4. Створення первинного осередку Партії може відбутися лише за попереднім рішенням Ради 

Громад обласної організації Партії. У цьому рішенні визначається: дата проведення Установчих Зборів, 

склад організаційного комітету, попередній порядок денний Установчих Зборів первинного осередку 

Партії. 

14.5. Утворений первинний осередок Партії легалізує свою діяльність шляхом повідомлення про 

заснування відповідно до вимог чинного законодавства України. 

14.6. Первинні осередки Партії підпорядковуються відповідній місцевій організації Партії. 

14.7. Первинні осередки Партії у своїй діяльності керується Програмою та Статутом Партії, 

рішеннями Вищих керівних органів Партії, відповідної обласної та місцевої організацій Партії. 

14.8. Вищим керівним органом управління первинного осередку Партії є Збори первинного 

осередку Партії. 

14.9. Збори первинного осередку Партії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу 

на рік. 

14.10. Збори первинного осередку Партії скликаються Головою первинного осередку Партії за 

попереднім погодженням із Головою місцевої організації Партії, або за ініціативою Політичної Ради 

місцевої організації Партії чи на вимогу не менше третини членів первинного осередку Партії. 

Рішення про скликання Зборів первинного осередку Партії може бути також прийняте Головою 

Партії або Головою місцевої організації Партії. 
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14.10.1. У випадку неприйняття Головою первинного осередку Партії рішення про скликання 

Зборів первинного осередку Партії за ініціативою Політичної Ради місцевої організації Партії або на 

вимогу не менше третини членів первинного осередку Партії неприйняття протягом 5 календарних днів 

з дати ініціювання скликання Зборів, Збори первинного осередку Партії скликаються відповідно 

рішенням Політичної Ради місцевої організації Партії. 

14.11. Збори первинного осередку Партії є повноважними за умови участі в них не менше 

половини членів первинного осередку Партії. 

14.12. Рішення на Зборах приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх членів 

первинного осередку Партії. 

14.13. У роботі Зборів первинного осередку Партії з правом дорадчого голосу можуть брати 

участь члени Вищих керівних органів Партії, керівних органів обласної та місцевої організацій Партії з 

правом дорадчого голосу. 

14.14.   Збори первинного осередку Партії можуть розглядати будь-яке питання, віднесене 

Статутом до компетенції первинного осередку Партії. 

14.15.   До виключної компетенції Зборів первинного осередку Партії належить: 

- обрання Голови первинного осередку Партії терміном не більше ніж на два роки за 

погодженням з Радою Громад обласної організації Партії; 

- заслуховування звітів про роботу Голови первинного осередку Партії; 

- ініціювання обов’язкових до розгляду відповідними обласною та/або місцевою організацією 

Партії питань щодо відкликання депутатів місцевих рад, обраних від Партії або Структурних утворень 

Партії, за народною ініціативою; 

- обрання делегатів на Конференцію місцевої організації Партії. 

14.16. Роботу первинного осередку Партії організовує Голова первинного осередку Партії. 

14.17. Голова первинного осередку Партії обирається на Зборах первинного осередку Партії 

терміном не більше ніж на два роки за погодженням з радою Громад відповідної обласної організації 

Партії. 

14.18. Голова первинного осередку Партії: 

-   здійснює керівництво первинним осередком Партії; 

- за посадою входить у склад Політичної Ради відповідної місцевої організації Партії; 

-   скликає Збори первинного осередку Партії; 

- здійснює представництво первинного осередку Партії у Вищих керівних органах Партії та 

керівних органах Структурних утворень Партії вищого рівня; 

-   розробляє та реалізовує план роботи первинного осередку Партії; 

-   веде облік членів первинного осередку Партії; 

-   звітує перед Зборами первинного осередку Партії; 

- має право, за попереднім письмовим зверненням, на обов’язковий прийом у Голови Партії; 

-   здійснює  інші  повноваження відповідно до цього Статуту та рішень Вищих керівних органів і 

Структурних утворень Партії вищого рівня щодо керівництва первинним осередком Партії. 

 

 

Стаття 15. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ 

 

15.1. Для здійснення своїх статутних завдань Партія та її Структурні утворення мають право: 

- володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, нематеріальними 

активами, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України; 

- набувати майнові та немайнові права; 

- орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно, 

нематеріальні активи. 
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Партія може передавати майно в оперативне управління та зберігання своїм Структурним 

утворенням. 

Повноваження власника щодо майна, зокрема коштів, що є власністю Партії, здійснюються згідно 

зі Статутом Партії. 

Партія та її структурні утворення, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, 

відкривають рахунки в установах банків України виключно в національній валюті України. 

15.2. Партія та її Структурні утворення є неприбутковими організаціями. 

15.3. Доходи, майно і кошти Партії та її Структурних утворень використовуються та витрачаються 

для реалізації мети, завдань, цілей Партії відповідно до чинного законодавства України та цього 

Статуту, Програми та Доктрини Партії. 

Доходи (прибутки) Партії використовуються виключно для фінансування видатків на її 

утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом та Програмою 

Партії. 

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників 

(учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів Партії, працівників (крім оплати їхньої 

праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Партії та інших пов’язаних з 

ними осіб. 

15.4. Всі витрати Партії є публічними, звіти про їх використання повинні бути оприлюднені у 

встановленому законом порядку. 

15.5. Витратами на статутну діяльність Партії та її Структурних утворень слід вважати будь-які 

витрати, які спрямовуються для реалізації мети (цілей, завдань), визначених Статутом, Програмою 

Партії, зокрема, але не виключно, витрати:  

15.5.1. пов’язані з участю у виборах Президента України, народних депутатів Верховної Ради 

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

місцевих виборах; 

15.5.2. пов’язані зі сприянням кандидатам від Партії, що беруть участь у виборах усіх рівнів, у 

проведенні передвиборчої агітації; 

15.5.3. пов’язані з створенням, функціонуванням та використанням власних та інших засобів 

масової інформації (друкованих, радіо-, телебачення, у соціальних мережах, мережі Інтернет та інших) 

та інформаційних агентств; 

15.5.4. пов’язані зі здійсненням і підтримкою міжнародних зв’язків з іншими політичними 

партіями та громадськими організаціями інших держав, а також з міжнародними та міжурядовими 

організаціями; 

15.5.5. пов’язані з ідеологічною, організаційною, фінансовою та матеріальною підтримкою 

молодіжних, жіночих та інші об'єднань громадян та їх проектів; 

15.5.6. пов’язані зі реалізацією статутних завдань Партії в тому числі, але не виключно зі 

сприянням, участю у розробці та реалізацією комплексних і цільових програм з вирішення політичних, 

соціально-економічних, науково-технічних, гуманітарних, екологічних, молодіжних, гендерних та 

інших питань; 

15.5.7. пов’язані з поширенням і обстоюванням своїх ідей, цілей, програм та позиції з питань 

державного і суспільного життя у засобах масової інформації;  

15.5.8. пов’язані з внесенням пропозицій до органів державної влади України та органів місцевого 

самоврядування; 

15.5.9. пов’язані з одержанням від органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

інформації, необхідної для реалізації цілей та завдань, які передбачені Статутом і Програмою Партії; 

15.5.10. пов’язані із представництвом і захистом законних інтересів Партії, а також законних 

інтересів своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, 

установах та організаціях незалежно від форм власності, у судах; 
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15.5.11. пов’язані із участю у політичній діяльності, проведенні масових заходів (зборів, мітингів, 

демонстрацій, маршів, пікетів тощо); 

15.5.12. пов’язані із вивченням, дослідженням, аналізом та узагальненням проблематики 

соціально-економічної, політичної, гуманітарної та інших сфер суспільного життя та державного 

управління; 

15.5.13. пов’язані із розробкою пропозицій та програм розвитку і реформування різних сфер 

суспільного життя;  

15.5.14. пов’язані з розробкою проектів законодавчих актів та ініціатив; 

15.5.15. пов’язані із організацією тренінгів та розробкою навчальних програм для членів Партії, 

кандидатів у депутати всіх рівнів, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, депутатів 

всіх рівнів, сільських, селищних, міських голів, висунутих від Партії або її Структурних утворень та 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів обраних від Партії або її структурних 

утворень, а також прихильників Партії;  

15.5.16. пов’язані з орендою приміщень для розміщення Вищих керівних органів Партії, її 

Структурних утворень та їх працівників, проведенням З’їздів та заходів різних форматів (засідань, 

зборів, конференцій, ток-шоу, круглих столів, презентацій, навчання, тренінгів тощо) а також їх 

комплексного обслуговування (харчування, транспортне обслуговування, відео- та аудіо забезпечення, 

освітлення, забезпечення оргтехнікою та канцелярським приладдям, матеріалами та аксесуарами тощо); 

15.5.17. пов’язані із купівлею, створенням або орендою рухомого та нерухомого майна, 

нематеріальних активів, матеріальних цінностей для забезпечення статутної діяльності тощо; 

15.5.18. пов’язані з розробкою нормативних (внутрішніх) документів Партії та веденням 

документообігу; 

15.5.19. пов’язані із скликанням та проведенням З’їздів, Конференцій, зборів та інших 

представницьких подій за участі Вищих керівних органів Партії та/або керівних органів управління 

Структурних утворень Партії, а також їх обслуговуванням; 

15.5.20. витрати, пов’язані із здійсненням зовнішнього незалежного аудиту;  

15.5.21. пов’язані із виплатами працівникам Партії та її Структурних утворень заробітної плати та 

інших виплат і компенсацій за трудовими договорами, виплатами іншим особам винагород (оплати) 

відповідно до цивільно-правових та інших договорів; 

15.5.22. пов’язані зі сприянням, участю у розробці та реалізацією комплексних і цільових програм 

розвитку інновацій, освіти і науки в Україні, підтримання і розвитку національної культури і мистецтва. 

15.5.23. пов’язані із оплатою за цивільно-правовими договорами з фізичними особами, фізичними 

особами - підприємцями та юридичними особами; 

15.5.24. пов’язані з вивченням громадської думки, проведенням соціологічних досліджень та 

опитуванням населення; 

15.5.25. пов’язані з поширенням суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-

агітаційних матеріалів, виробів з власною символікою, а також проведенням виставок, лекцій, 

фестивалів та інших суспільно-політичних заходів; 

15.5.26. пов’язані зі здійсненням інших повноважень в порядку, визначеному чинним 

законодавством, Статутом та внутрішніми (нормативними) документами Партії. 

15.6. Управління майном і коштами Партії та її Структурних утворень здійснюється відповідно до 

порядку визначеного цим Статутом.  

 

15.7. Джерелами коштів і майна Партії є: 

15.7.1. внески на підтримку Партії; 

15.7.2. державне фінансування, надане відповідно до діючого законодавства; 
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15.8. Джерелами коштів і майна Структурних утворень Партії, які мають статус юридичної особи, 

є: 

15.8.1. внески на підтримку відповідних Структурних утворень Партії; 

15.8.2. надходження фінансування від Партії; 

 

15.9. Внески на підтримку політичної Партії здійснюються відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Внеском на підтримку Партії є 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 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 Структурним утворенням, яке в установленому порядку набуло статусу 

юридичної особи.  

15.10. Партія самостійно приймає рішення щодо господарських питань забезпечення своєї 

діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по 

залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для 

реалізації своїх статутних мети та завдань. 

15.11. Державне фінансування статутної діяльності Партії здійснюється у порядку, встановленому 

законодавством України. Подальше спрямування коштів державного фінансування, отриманих Партією, 

здійснюється у порядку, передбаченому Статутом. 

15.12. Партія та її Структурні утворення здійснюють використання коштів та іншого майна на 

підставі кошторисів, що формуються і приймаються у порядку, передбаченому Положенням про 

порядок затвердження кошторису Партії.  

15.13. Партія та її Структурні утворення ведуть бухгалтерську звітність у встановленому чинним 

законодавством порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також 

проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законами України.  

15.14. Партія зобов’язана подавати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт 

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

встановленому порядку набули статусу юридичної особи) відповідно до чинного законодавства.  

 

 

Стаття 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ, 

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ 

 

16.1. Рішення про внесення змін до Статуту та Програми Партії приймається на З'їзді Партії, якщо 

за нього проголосувало не менше 3/4 делегатів, присутніх на З'їзді. 

16.2. Зміни до Статуту Партії, зміни у складі вищих керівних органів Партії, зміна 

місцезнаходження Партії підлягають обов'язковій державній реєстрації. 

16.3. Припинення діяльності Партії відбувається шляхом її саморозпуску, реорганізації або 

заборони за рішенням суду (примусового розпуску). 

16.4. Припинення Партії може бути здійснено за рішенням З'їзду Партії (не менше 3/4 голосів 

присутніх на З'їзді делегатів) або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством. 

16.5. У випадку припинення Партії за рішенням З'їзду Партії, ліквідаційна комісія призначається 

З’їздом Партії. У разі припинення Партії за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається судом. 

16.6. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З'їзду 

Партії. У разі, якщо З'їзд Партії надав відповідне доручення Голові ліквідаційної комісії, ліквідаційний 

баланс затверджується Головою ліквідаційної комісії. 
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16.7. Реорганізація Партії здійснюється за рішенням З'їзду Партії у порядку, передбаченому 

чинним законодавством. При реорганізації Партії вся сукупність її прав та обов'язків переходить до її 

правонаступників. 

16.8. Партія не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання 

прибутку. 

16.9. Активи Партії, що залишились після задоволення вимог кредиторів, у разі припинення Партії 

(у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), передаються одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне 

пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів) або зараховуються до 

доходу бюджету. 
16.10. Структурне утворення Партії без статусу юридичної особи припиняється (ліквідується) 

лише за рішенням Голови Партії. 

16.11. Структурне утворення Партії із статусом юридичної особи припиняється (ліквідується) за 

рішенням Голови Партії в порядку, визначеному внутрішніми (нормативними) документами та чинним 

законодавством. 

 

 

ПІДПИСИ 

 

 

 


