СТАТУТ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА «НАРОДОВЛАДДЯ»

Місто Київ, 2020 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Політична Партія «КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА «НАРОДОВЛАДДЯ» (далі – Партія)
– це політична партія, утворена та зареєстрована в порядку, передбаченому Законом
України «Про політичні партії в Україні», що об'єднує на засадах добровільності громадян
України, які поділяють цілі, проголошені в її програмних документах. Партія діє
відповідно до Конституції України, чинного законодавства, власних Програми, Статуту та
інших Партійних норм. Діяльність Партії поширюється на територію України.
2. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності, взаємоповаги її членів,
самоврядування, законності та інформаційної відкритості (гласності).
3. Повне найменування політичної партії – політична партія «КОМАНДА
ЛЕВЧЕНКА «НАРОДОВЛАДДЯ».
4. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в
порядку, встановленому законами України, має рахунки в установах банків України,
печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, а також Партійну символіку, зразки
якої затверджуються Політичною радою Партії. Символіка Партії реєструється в
установленому порядку.
Стаття 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ, ЇЇ ПРАВА
1. Основною метою діяльності Партії є сприяння зміцненню України як
незалежної, демократичної, суверенної, правової держави, розвиток демократичного
суспільства, сприяння формуванню вираженню політичної волі громадян, а також участь у
виборах та інших політичних заходах.
2. Завданнями діяльності Партії є:
1) сприяння утвердженню суверенної української державності, народовладдя;
2) становлення України як соціально справедливої держави;
3) подолання загальної кризи та забезпеченню розвитку держави, створенню в ній
демократичного суспільства соціальної справедливості й добробуту народу на основі
високорозвиненої, соціально орієнтованої економіки, максимальної зайнятості населення
та справедливого розподілу матеріальних благ серед усіх верств населення;
4) створення умов для втілення ідей державного патріотизму як моральної основи
діяльності усіх гілок влади та всіх верств населення;
5) налагодження тісного співробітництва з вітчизняними та іноземними партіями,
програми яких близькі до програми Партії;
6) створення у Верховній Раді України парламентської більшості, а в перспективі
стати правлячою партією, взявши на себе всю відповідальність за стан справ в Україні;
7) формування у населення України громадянської свідомості, заснованої на
національних інтересах держави та цінностях соціальної справедливості;
8) забезпечення активної ролі населення у формуванні та реалізації державної
політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування і
представництво у їх складі;
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9) створення передумов для органічного поєднання в суспільному житті
колективістських форм співіснування громадян та індивідуальної свободи особистості;
10) сприяння консолідації українського суспільства, єднанню на засадах рівності
й братерства;
11) захист прав, свобод та інтересів громадян України від протиправних дій
органів державної влади та місцевого самоврядування в порядку, встановленому
Конституцією України, законами України та цим Статутом.
3. Для виконання своїх програмних і статутних завдань Партія в межах чинного
законодавства України й свого Статуту має право:
1) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати та здійснювати
майнові права, володіти нерухомим та рухомим майном, коштами, обладнанням,
транспортом, іншими засобами, набуття яких не забороняється чинним законодавством
України, одержувати в користування або орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно,
укладати угоди, договори та здійснювати інші правочини, які не суперечать вимогам
чинного законодавства України та Статуту Партії;
2) захищати права і законні інтереси Партії та її членів, в тому числі виступати у
судах всіх інстанцій та ланок позивачем, відповідачем або у будь-якому іншому
процесуальному статусі, представляти права й законні інтереси Партії та її членів в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях,
судах, органах прокуратури, органах внутрішніх справ, підприємствах і установах всіх
форм власності;
3) брати участь у суспільно-політичній діяльності, виборах Президента України
та народних депутатів України, до інших органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами
України;
4) здійснювати політичну діяльність, організовувати та проводити мирні
зібрання, масові заходи (збори, конференції, зустрічі, дискусії, мітинги, демонстрації,
марші, пікетування тощо), а також інші публічні заходи у порядку, визначеному чинним
законодавством України;
5) вести видавничу діяльність, засновувати власні засоби масової інформації та
використовувати діючі для пропаганди серед населення своїх програмних цілей і завдань
згідно з чинним законодавством України;
6) взаємодіяти з іншими політичними партіями, громадськими, професійними,
релігійними, молодіжними, творчими, жіночими, іншими організаціями, спілками та
об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить законодавству України;
7) вносити свої пропозиції до органів державної влади і місцевого
самоврядування, отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації своїх
програмних цілей і завдань;
8) публічно висвітлювати свою позицію з питань державного і суспільного життя,
вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї, цілі та
завдання;
9) оприлюднювати й обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади;
10) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими
організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями, діячами,
забезпечувати проведення заходів та публічних зустрічей з представниками таких
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організацій та з міжнародними діячами, засновувати або вступати в міжнародні
громадські (неурядові) організації, спілки та об’єднання, статутами яких передбачене
створення лише консультативних або координуючих центральних органів і положення
Статуту яких не суперечать законодавству України;
11) створювати Обласні, Місцеві та Первинні організації Партії, у тому числі з
правами юридичної особи, передавати Обласним, Місцевим та Первинним організаціям
Партії майно для реалізації статутних цілей і завдань Партії;
12) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші
об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
13) проводити соціологічні дослідження, опитування населення з метою вивчення
громадської думки;
14) здійснювати організацію та проведення навчань, семінарів, конгресів, круглих
столів, конференцій, форумів, досліджень, інших заходів за участі членів та прихильників
Партії, громадських активістів та експертів;
15) представляти позицію Партії за межами держави з метою міжнародної
співпраці та отримання міжнародного досвіду;
16) ініціювати всеукраїнські та місцеві референдуми у порядку та спосіб
визначений чинним законодавством України;
17) здійснювати інші суспільно-політичні заходи, які не суперечать чинному
законодавству та міжнародним угодам України;
18) набувати та реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством.
Стаття 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ
1. Структуру Партії формують центральні статутні органи (органи управління),
Обласні організації Партії, Місцеві організації Партії, Первинні організації Партії та
Первинні осередки Партії.
2. До центральних статутних органів Партії належать:
1) Центральні керівні органи Партії - З'їзд Партії, Політична Рада (Політрада)
Партії, Голова Партії.
2) Центральний контрольний орган Партії - Контрольно-ревізійна комісія (КРК)
Партії.
3. До Обласних організацій Партії належать організації Партії, створені в областях,
АР Крим та містах Києві і Севастополі.
4. До Місцевих організацій Партії належать організації Партії, створені в районах
(Районні Партійні Організації) та містах обласного підпорядкування (Міські Партійні
Організації).
5. До Первинних організацій Партії належать організації Партії, створені в містах, в
тому числі районного підпорядкування (Міські Партійні Організації), а також в районах в
містах (Районні в містах Партійні Організації).
6. До Первинних осередків Партії належать організації партії, створені в селищах
міського типу (Селищні Партійні осередки) та селах (Сільські партійні осередки).
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7. Місцеві організації Партії у своїй діяльності підпорядковуються відповідним
Обласним організаціям Партії.
8. Первинні організації Партії у своїй діяльності підпорядковуються відповідним
Місцевим організаціям Партії.
9. Первинні осередки Партії у своїй діяльності підпорядковуються Місцевим
організаціям Партії, що поширюють свою діяльність на територію функціонування
Первинного осередку Партії.
10. Для організаційного забезпечення діяльності центральних статутних органів
Партії, Партійних організацій та осередків, в структурі Партії функціонує Секретаріат
Партії, який не входить до переліку органів управління Партії, завдання діяльності якого
визначаються цим Статутом.

Стаття 4. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ
1. Членом Партії може бути лише громадянин України, який відповідно до
Конституції України має право голосу на виборах і який визнає програмні документи
Партії, виконує вимоги Статуту, сплачує членські внески та бере участь у діяльності
однієї з Партійних організацій чи осередку.
2. Член Партії не може одночасно бути членом інших політичних партій.
3. Членство в Партії є фіксованим і засвідчується заявою, поданою до
встановленого цим Статутом органу Партії, та Партійним квитком.
4. Облік членів Партії здійснюється Секретаріатом Партії у порядку,
встановленому Політрадою Партії.
5. Вступ у члени Партії здійснюється шляхом подачі громадянином особистої
письмової заяви про бажання стати членом Партії до Обласної організації Партії або до
Секретаріату Партії.
6. Повноваженнями щодо прийняття рішення про прийом у члени Партії наділені
Обласні організації Партії та Політрада Партії.
7. Рішення про прийом у члени Партії приймається у 60-денний строк з моменту
подання громадянином заяви про бажання стати членом Партії.
8. Одночасно із прийняттям рішення про прийом у члени Партії уповноважений
орган Партії закріплює члена Партії за відповідною Партійною організацією чи
осередком.
9. Член Партії після вступу в Партію отримує Партійний квиток, зразок якого
затверджує Політрада Партії.
10. Членами Партії не можуть бути особи, щодо яких діють обмеження, визначені
Законом України «Про політичні партії в Україні».
11. У разі обрання, призначення на посади, несумісні з членством у політичній
Партії, а також у зв’язку з перебуванням на військовій та іншій службі, членство у Партії
зупиняється за власним бажанням на підставі письмової заяви члена Партії, поданої до
Обласної організації Партії або до Секретаріату Партії.
12. Членство у Партії вважається зупиненим з дня подання відповідної письмової
заяви.
13. Членство в Партії припиняється у разі:
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1) Подання до Обласної організації Партії або до Секретаріату Партії, письмової
заяви про вихід з Партії за власним бажанням;
2) Виключення з членів Партії відповідно до цього Статуту з дати прийняття
відповідного рішення;
3) Втрати громадянства України;
4) Смерті члена Партії, а також визнання його судом недієздатним, безвісти
відсутнім чи померлим.
14. У випадку припинення членства Партії шляхом подання письмової заяви про
вихід з Партії за власним бажанням членство у Партії припиняється з моменту подання
відповідної заяви.
15. Членство у Партії осіб, обраних на посади керівника та заступника керівника
політичної Партії, припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи
його заступника.
16. Моментом припинення членства у Партії осіб з підстав, визначених пунктами 2,
3 та 4 частини 13 статті 4 цього Статуту є відповідно дата прийняття рішення про
виключення члена Партії, дата втрата ним громадянства України, дата смерті чи дата
відповідного судового рішення.
17. Члени Партії мають право:
1) обирати і бути обраними до складу статутних органів Партії незалежно від
місця перебування на Партійному обліку;
2) брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних
органів, до складу яких вони обрані;
3) вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку
зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
4) на участь у засіданнях статутних органів Партії, коли розглядається їхня
справа; одержувати інформацію з питань Партійного життя;
5) вільно відстоювати і пропагувати альтернативні ідеї та пропозиції з
програмних і організаційних питань, поточних політичних подій у державі й світі, що
обговорюються в Партії, до прийняття рішень Партії з цих питань;
6) висловлювати власну думку щодо персонального складу кандидатур, які
пропонуються для обрання до статутних органів Партії;
7) брати участь в масово-політичних заходах, які проводяться Партією,
пропонувати статутним органам Партії кандидатури, включаючи власну, до органів
державної влади й місцевого самоврядування;
8) апелювати до статутних органів Партії будь-якого рівня;
9) бути захищеними усім наявним потенціалом Партії від необґрунтованих
звинувачень і переслідувань за політичні переконання та погляди;
10) вільно виходити з Партії, її статутних органів, звільнятися із посад за власною
письмовою заявою.
18. Члени Партії зобов’язані:
1) виконувати програмні положення Партії та вимоги цього Статуту; брати
активну участь у виконанні рішень статутних органів Партії;
2) брати безпосередню участь у підготовці та проведенні масово-політичних
заходів, що проводять Партія, окремі Партійні організації та осередки;
3) сприяти перемозі кандидатів від Партії на виборах до органів державної влади
і місцевого самоврядування, вести за них агітацію серед населення;
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4) всебічно сприяти зміцненню авторитету Партії, залученню до її лав нових
членів;
5) зміцнювати матеріальну основу Партії, сплачувати членські внески та
підтримувати її матеріально.
19. Член Партії не може без вказівки чи погодження Партійного керівництва
відповідного рівня виступати, підписувати документи, робити публічні заяви від імені
Партії або її органів.
20. Членство в Партії несумісне з 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, з аморальними вчинками та діями, що наносять шкоду авторитету Партії.
21. Членство у Партії може бути припинене за вмотивованим рішення Політради
Партії з наступних підстав:
1) вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету Партії;
2) порушення Статуту Партії;
3) здійснення публічної критики членів Партії, її керівництва, статутних органів
Партії;
4) здійснення від імені Партії публічних заяв без вказівки чи погодження
Партійного керівництва;
5) притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
6) притягнення особи до кримінальної відповідальності;
7) систематична (шість і більше місяців) несплата членських внесків;
8) вчинення дій, несумісних із членством в Партії згідно з частиною 20 статті 4
цього Статуту.
22. Рішення про припинення членства у Партії може бути оскаржене до Політради
Партії, яка розглядає скаргу впродовж 60 днів з моменту її надходження. У разі прийняття
Політрадою Партії рішення про безпідставність припинення Політрадою членства особи у
Партії, членство у Партії вважається поновленим з моменту прийняття відповідного
рішення Політрадою Партії. Рішення Політради Партії може бути оскаржене до місцевого
загального суду за місцезнаходженням Партії.
23. Члени Партії можуть оскаржити до Політради Партії будь-які інші дії,
бездіяльність чи рішення Політради Партії, Голови Партії, його Заступників, Секретаріату
Партії та його членів, Партійних організацій чи осередків. Розгляд відповідних скарг
здійснюється у ідентичному порядку, встановленому частиною 22 статті 4 цього Статуту.
Стаття 5. З’ЇЗД ПАРТІЇ
1. З’їзд Партії є Вищим керівним органом Партії, який скликається Політрадою
Партії не рідше одного разу на рік. Для вирішення невідкладних питань або на вимогу не
менше як половини обласних організацій Партії Політрада Партії скликає позачерговий
З’їзд Партії.
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2. Рішення Політради Партії про скликання З’їзду Партії приймається не менш як
за 7 днів до дати проведення З’їзду та встановлює норми представництва делегатів З’їзду
від Обласних організацій Партії.
3. Делегатами З’їзду є:
1) Члени усіх центральних статутних органів Партії (за посадою);
2) Представники від Обласних організацій Партії, обраних Зборами Обласних
організацій Партії згідно з нормою представництва, затвердженою Політрадою Партії.
4. З’їзд Партії вважається повноважним, якщо на ньому присутні 2/3 обраних
делегатів. Рішення та Постанови З’їзду Партії ухвалюються простою більшістю голосів
делегатів.
5. Рішення та Постанови З’їзду Партії приймаються кваліфікованою більшістю у
3/4 голосів делегатів щодо наступних питань:
1) Обрання та припинення повноважень Голови Партії, Заступників Голови
Партії, членів Політради Партії, членів Контрольно-Ревізійної комісії Партії;
2) Внесення змін до Статуту та Програми Партії;
3) Надання згоди на відчуження майна, що становить 50 і більше відсотків майна
Партії або на суму понад 10000000 грн.;
4) Прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Партії.
5. Головує на З’їзді Голова Партії або його Заступник за дорученням.
6. З’їзд Партії має право приймати рішення з будь-яких питань, що відносяться до
діяльності Партії. До виключної компетенції З’їзду належать наступні питання:
1) затвердження Програми і Статуту Партії, внесення змін та доповнення до них;
2) визначення політики й напрямів діяльності Партії;
3) затвердження передвиборної програми Партії;
4) обрання на строк до п’яти років Голови Партії;
5) визначення кількісного складу та обрання на строк до п’яти років Заступників
Голови Партії, Політради Партії та Контрольно-ревізійної комісії Партії;
6) заслуховування і затвердження звіту Голови Партії, Заступників Голови Партії,
Політради Партії та Контрольно-ревізійної комісії Партії;
7) висування кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного
законодавства з дотриманням норми представництва жінок і чоловіків у виборчому списку
кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі,
кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах в розмірі не
менше 30 відсотків від загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
8) прийняття рішення щодо участі Партійних організацій та осередків у
місцевих виборах;
9) прийняття рішення про звернення Партії до Центральної виборчої комісії
щодо скасування рішення стосовно реєстрації кандидата у народні депутати України
відповідно до чинного законодавства;
10) прийняття рішення на підставі звернення територіальної виборчої комісії
щодо відкликання депутата(тів) місцевої ради, сільського, селищного, міського голови за
народною ініціативою про відкликання такого(их) депутата(тів), сільського, селищного,
міського голови за народною ініціативою або про відмову в задоволенні цієї ініціативи;
11) утворення виборчого блоку;
12) висування від Партії кандидата у Президенти України;
13) прийняття рішення щодо реорганізації або ліквідації (саморозпуску) Партії;
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14) створення у разі ліквідації Партії ліквідаційної комісії;
15) надання згоди на відчуження майна, що становить 50 і більше відсотків
майна Партії або на суму понад 10000000 грн.
Стаття 6. ПОЛІТРАДА ПАРТІЇ
1. Політрада Партії є вищим керівним органом Партії у період між з’їздами та
обирається З’їздом Партії. Голова Партії за посадою є Головою Політради Партії.
2. Засідання Політради Партії скликається Головою Партії не рідше одного разу
на три місяці і є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше половини її
обраних членів.
3. Позачергове засідання Політради Партії може також бути скликане на вимогу
не менше, як половини її членів.
4. Рішення Політради Партії приймаються простою більшістю від загального
складу Політради Партії.
5. До складу Політради Партії входять особи, обрані до її складу З’їздом Партії, а
також Голова Партії, Заступники Голови Партії та Голова Контрольно-ревізійної комісії
Партії.
6. Політрада Партії:
1) ухвалює рішення з питань, делегованих їй З’їздом;
2) скликає З’їзди Партії, встановлює норми представництва делегатів З’їздів від
Обласних організацій Партії та затверджує проекти порядків денних З’їздів;
3) організовує виконання Партією рішень З’їздів Партії;
4) координує та спрямовує роботу Партійних організацій та осередків;
5) затверджує бюджет Партії та заслуховує звіт про його виконання;
6) затверджує регуляторні акти реалізації статутних і програмних норм;
7) організовує роботу Партії на виборах Президента України, народних депутатів
України, всеукраїнських і місцевих референдумах;
8) заслуховує інформацію депутатів, обраних від Партії, та членів Партії,
делегованих на роботу в органи влади, про їхню діяльність;
9) ухвалює рішення про прийняття в члени Партії або припинення членства в
Партії;
10) приймає рішення про скликання З’їздів Партії, затверджує норми
представництва на них від Обласних організацій Партії, забезпечує їх підготовку і
проведення;
11) затверджує зразки печатки, штампів, бланків, Партійної символіки;
12) приймає рішення щодо дострокового припинення повноважень Голів та
членів Комітетів Обласних, Місцевих та Первинних організацій Партії, Первинних
осередків партії у порядку, визначеному цим Статутом;
12) здійснює інші повноваження, крім тих, що належать до виключної
компетенції З’їзду Партії.
Стаття 7. ГОЛОВА ПАРТІЇ
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1. Голова Партії є найвищою посадовою особою Партії і здійснює загальне
керівництво Партією. Голова Партії є одночасно Головою Політради Партії за посадою.
2. Голова Партії обирається З’їздом Партії на строк, що не перевищує 5 років.
3. Голова Партії:
1) представляє Партію у правовідносинах з іншими фізичними та юридичними
особами;
2) виступає від імені Партії та робить заяви;
3) організовує та спрямовує діяльність Партії, її керівних органів і посадових осіб
на виконання статутних, програмних завдань та рішень З’їздів Партії, координує і
відповідає за роботу депутатської фракції у Верховній Раді України;
4) укладає від імені Партії угоди, підписує фінансові та інші Партійні документи;
5) видає довіреності та доручення на представництво інтересів Партії в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, судах, інших юридичних особах, а
також підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності;
6) вносить на розгляд З’їзду кандидатури Заступників Голови Партії;
7) скликає засідання Політради Партії;
8) розпоряджається, відповідно до законодавства, коштами та майном Партії;
9) здійснює кадрову політику Партії;
10) приймає рішення про проведення зовнішнього незалежного фінансового
аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Партії,
Партійних організацій та осередків;
11) подає на Збори Обласних організацій Партії кандидатури голів обласних
організацій Партії;
12) погоджує призначення та звільнення голів Місцевих та Первинних
організацій Партії, Первинних осередків Партії;
13) призначає і звільняє виконуючих обов'язків голів Обласних, Місцевих та
Первинних організацій Партії, Первинних осередків Партії;
14) формує центральний виборчий штаб для проведення виборів Президента
України та народних депутатів України, всеукраїнського та місцевого референдумів,
затверджує персональний склад обласних, районних і міських виборчих штабів для
проведення виборів Президента України, Верховної Ради України, обласних, районних і
міських рад та всеукраїнського чи місцевого референдуму;
15) погоджує списки кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатури міських,
селищних, сільських голів, інших керівників органів місцевого самоврядування та
місцевої влади;
16) затверджує структуру, штатний розпис, кошторис та персональний склад
Секретаріату Партії;
17) здійснює прийняття на роботу співробітників Секретаріату Партії;
18) у разі неможливості першим заступником Голови Партії виконувати свої
обов’язки призначає тимчасово виконуючого обов’язки із складу заступників Голови
Партії;
19) приймає рішення про проведення зовнішнього незалежного фінансового
аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в рік,
наступний за роком проведення таких виборів чи отримання державного фінансування
відповідно до вимог законодавства;
20) для виконання своїх повноважень видає накази та розпорядження.
10

4. У своїй діяльності Голова Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним
перед З’їздом Партії.
5. Заступники Голови Партії обираються З’їздом Партії на строк, що не перевищує
5 років, за поданням Голови Партії. Кількість Заступників Голови Партії визначається
З’їздом Партії.
6. Заступники Голови Партії виконують доручення Голови Партії у сферах
діяльності Партії, делегованих їм Головою Партії.
7. Заступники Голови Партії є членами Політради Партії за посадою.
8. На час неможливості виконувати обов’язки Голови Партії, Голова Партії своїм
наказом призначає виконуючого обов’язків Голови Партії з числа своїх Заступників.
Стаття 8. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПАРТІЇ
1. Контрольно-ревізійна комісія Партії є центральним контрольним органом Партії,
призначеним для контролю за фінансовою та внутрішньогосподарською діяльністю
Партії.
2. Чисельність та склад Контрольно-ревізійної комісії Партії визначає З’їзд Партії.
3. Мінімальний склад Контрольно-ревізійної комісії Партії складається з 1 (однієї)
особи – Голови Контрольно-ревізійної комісії. В такому випадку Голова Контрольноревізійної комісії одноосібно реалізовує повноваження Контрольно-ревізійної комісії
Партії, визначені цим Статутом.
4. У випадку обрання З’їздом більш як однієї особи до складу Контрольноревізійної комісії Партії, З’їзд своїм рішенням зі складу членів Контрольно-ревізійної
комісії обирає Голову Контрольно-ревізійної комісії Партії, який за посадою входить до
складу Політради Партії.
5. Строк повноважень членів Контрольно-ревізійної комісії Партії — 2 роки.
6. Голова Контрольно-ревізійної комісії очолює та координує роботу членів
Контрольно-ревізійної комісії Партії.
7. Контрольно-ревізійна комісія Партії:
1) здійснює контроль за фінансовою та внутрішньогосподарською діяльністю
Партії;
2) здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за
надходженнями і витратами, господарською діяльністю Партії;
3) інформує Політраду Партії про стан фінансової дисципліни в Партії;
4) звітує на З'їзді Партії про свою діяльність.
8. Засідання Контрольно-ревізійної комісії Партії скликається Головою
Контрольно-ревізійної комісії не рідше одного разу на три місяці і є правомочним, якщо в
його роботі беруть участь не менше половини її обраних членів.
9. Позачергове засідання Контрольно-ревізійної комісії Партії може бути скликане
в будь-який час Головою Контрольно-ревізійної комісії або ж на вимогу не менше, як
половини її членів.
10. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії приймаються простою
більшістю від загального складу Політради Партії.
11. До складу Контрольно-ревізійної комісії Партії входять особи, обрані до її
складу З’їздом Партії.
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12. Контрольно-ревізійна комісія Партії щорічно здійснює внутрішньопартійний
фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами Партії, її Партійних
організацій та осередків.
13. Контрольно-ревізійна комісія Партії подає звіт та висновки за результатами
аудиту на розгляд Політраді Партії не пізніше другого місяця року, наступного за звітним.
14. Завданнями Контрольно-ревізійної комісії Партії при проведенні
внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами є
надання незалежних об'єктивних звітів, висновків та оцінок щодо:
1) відповідності діяльності Партії, її Партійних організацій та осередків вимогам
законодавства України;
2) відповідності здійснюваної Партією, її Партійними організаціями та осередками
діяльності вимогам Статуту Партії та інших внутрішньопартійних документів;
3) ефективності використання Партією, її Партійними організаціями та осередками
наявних ресурсів;
4) достатності та ефективності заходів, здійснюваних Партією, її Партійними
організаціями та осередками, спрямованих на усунення недоліків, виявлених органами
державної влади, органами внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту),
зовнішніми аудиторами.
15. Внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) здійснюється з
урахуванням норм чинного законодавства України.
Стаття 9. СЕКРЕТАРІАТ ПАРТІЇ
1. Для організаційного забезпечення діяльності центральних статутних органів
Партії, Партійних організацій та осередків, в структурі Партії функціонує Секретаріат
Партії, який не входить до переліку органів управління Партії.
2. Керівником Секретаріату Партії є Голова Партії.
3. Структура Секретаріату, його штатний розпис, кошторис та функції
співробітників Секретаріату Партії визначає Голова Партії.
4. Відповідальність за діяльність Секретаріату Партії несе Голова Партії як його
керівник.
5. Завданнями Секретаріату Партії є:
- організаційно забезпечувати діяльність центральних статутних органів Партії,
Партійних організацій та осередків;
- здійснювати централізований облік членів Партії;
– організовувати збирання та облік сплати вступних, членських та інших внесків;
– здійснювати юридичне забезпечення діяльності Партії в тому числі у
правовідносинах з контрольними органами;
– організовувати діловодство керівних органів Партії та сприяти його
налагодженню у Партійних організаціях та осередках;
– організовувати отримання та обробку інформації від Партійних організацій та
осередків, забезпечувати збереження інформації з обмеженим режимом доступу в Партії;
– здійснювати інші функції за дорученнями Голови Партії.

12

Стаття 10 ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ
1. Первинні осередки Партії створюються та діють на підставі цього Статуту та
Програми Партії. Первинний осередок Партії (Осередок) створюється за рішенням не
менш, ніж трьох членів Партії, що не є членами інших осередків, на Установчих зборах
Осередку. Установчі збори Осередку обирають Голову Осередку строком на 5 (п’ять)
років. Легалізація Осередку здійснюється у порядку, встановленому чинним
законодавством.
2. Осередки:
1) здійснюють роботу щодо поширення та тлумачення програмних положень
Партії і позицій вищого Партійного керівництва;
2) вирішують інші питання діяльності Партії в межах території свого
функціонування згідно з цим Статутом, рішеннями центральних статутних органів Партії
та чинним законодавством.
3. Зарахування до діючого осередку здійснюється у порядку, визначеному цим
Статутом.
4. Вищим органом Осередку є Збори. Збори Осередку повноважні за присутності не
менше ніж половини членів Осередку.
5. Збори Осередку скликаються виконавчим органом Осередку – Головою
Осередку.
6. Чергові Збори Осередку скликаються не рідше, ніж одного разу в межах
календарного року. Рішення Голови Осередку про скликання Зборів приймається не менш
як за 1 день до дати проведення Зборів.
7. Позачергові збори Осередку скликаються Головою Осередку на вимогу не менш
як третини членів Партії, що перебувають на Партійному обліку в Осередку, а також на
вимогу Голови Партії або Політради Партії.
8. Учасниками Зборів Осередку є всі члени Осередку.
9. Збори Осередку правомочні приймати рішення за умови присутності не менш як
половини членів Осередку. Рішення на Зборах Осередку ухвалюється простою більшістю
учасників.
10. Виконавчим органом Осередку є Голова Осередку, обирається строком на 5
років та вирішує всі питання діяльності Осередку в період між проведенням Зборів
Осередку.
11. Голова Осередку:
1) скликає Збори Осередку;
2) розробляє план роботи Осередку;
3) забезпечує виконання рішень Зборів Осередку та центральних статутних
органів Партії;
4) ухвалює рішення про зарахування в члени Осередку;
5) виконує в межах своєї компетенції іншу розпорядчо-виконавчу та
організаційну роботу для забезпечення поточної діяльності Осередку;
6) завідує майном та коштами Осередку;
7) видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень.
12. Голова Осередку є підлеглим та підзвітним Голові Місцевої Організації Партії,
на території діяльності якої функціонує Осередок.
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13. Повноваження Голови Осередку можуть бути припинені достроково за
рішенням Політради Партії у випадку:
1) вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету Партії;
2) порушення Статуту Партії;
3) здійснення публічної критики членів Партії, її керівництва, статутних органів
Партії;
4) здійснення від імені Партії публічних заяв без вказівки чи погодження
Партійного керівництва;
5) притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
6) притягнення особи до кримінальної відповідальності;
7) вчинення дій, несумісних із членством в Партії згідно з частиною 20 статті 4
цього Статуту.
14. У випадку дострокового припинення повноважень Голови Осередку Голова
Партії своїм наказом призначає виконуючого обов’язки Голови Осередку на строк не
більше трьох місяців до моменту скликання Зборів Осередку та обрання нового Голови
Осередку.
15. Припинення (реорганізація або ліквідація) Осередку відбувається за рішенням
Зборів Осередку, якщо за це проголосували не менше ніж 3/4 членів Осередку.
16. Осередок може бути припинений (шляхом ліквідації) за рішенням Політради
Партії, якщо за це проголосували 100% членів Політради Партії. Рішення Політради
Партії оформлюється Витягом з Протоколу засідання Політради Партії, на якому було
прийняте відповідне рішення, яке підписується Головою Партії. Справжність підпису
Голови Партії на Витязі з Протоколу засідання Політради Партії підлягає нотаріальному
засвідченню.
17. У випадку ліквідації Осередку, Збори Осередку або Політрада Партії відповідно
створюють ліквідаційну комісію, яка, згідно з чинним законодавством, вирішує всі
майнові та юридичні питання організації, що ліквідовується.
Стаття 11. ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ
1. Обласні організації Партії створюються та діють на підставі цього Статуту та
Програми Партії. Обласні організації Партії здійснюють свою діяльність на території
області, в якій вони були створені.
2. Обласні організації Партії:
1) здійснюють роботу щодо поширення та тлумачення програмних положень
Партії і позицій вищого Партійного керівництва;
2) координують роботу підпорядкованих їм Партійних організацій;
3) вирішують інші питання діяльності Партії в межах території свого
функціонування згідно з цим Статутом, рішеннями центральних статутних органів Партії
та чинним законодавством.
3. Вищим органом Обласної організації Партії є Збори. Збори Обласної організації
Партії повноважні за присутності не менше ніж половини загальної кількості делегатів,
обраних для участі у Зборах.
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4. Збори Обласної організації Партії скликаються виконавчим органом Обласної
організації Партії – Комітетом Обласної організації Партії.
5. Чергові Збори Обласної організації Партії скликаються не рідше, ніж одного разу
в межах календарного року. Рішення Комітету Обласної організації Партії про скликання
Зборів приймається не менш як за 3 дні до дати проведення Зборів та встановлює норми
представництва делегатів Зборів від Місцевих організацій Партії.
6. Позачергові Збори Обласної організації Партії скликаються Комітетом Обласної
Організації Партії на вимогу третини членів Партії, що перебувають на Партійному обліку
у відповідній області, АР Крим, містах Києві чи Севастополі, а також на вимогу Голови
Партії або Політради Партії. Рішення Комітету Обласної організації Партії про скликання
позачергових Зборів приймається не менш як за 3 дні до дати проведення Зборів та
встановлює норми представництва делегатів Зборів від Місцевих організацій Партії.
7. Делегатами Зборів Обласної організації Партії є:
1) Члени Комітету Обласної організації Партії (за посадою);
2) Представники від Місцевих організацій Партії, обраних Зборами Місцевих
організацій Партії згідно з нормою представництва, затвердженою Комітетом Обласної
організації Партії.
8. Збори Обласної організації Партії правомочні приймати рішення за умови
присутності не менш як половини делегатів Зборів Обласної організації Партії. Рішення
на Зборах Обласної організації Партії ухвалюється простою більшістю голосів делегатів,
зареєстрованих на зборах.
9. Збори Обласної організації Партії самостійно обирають Голову та Секретаря
Зборів Обласної організації Партії, які уповноважені на підписання протоколу Зборів
Обласної організації Партії та їх рішень.
10. Збори Обласної організації Партії:
1) обирають у порядку, визначеному цим Статутом, на строк, що не перевищує 5
(п’ять) років, Голову Обласної організації Партії та припиняють його повноваження;
2) обирають за поданням Голови Обласної організації Партії членів Комітету
Обласної організації Партії строком на 5 (п’ять) років та припиняють їх повноваження;
3) приймають рішення про висловлення недовіри Голові Обласної організації
Партії, що має наслідком припинення його повноважень та призначення Головою Партії
виконуючого обов’язки Голови Обласної організації Партії на строк, що не перевищує 3
місяці;
4) обирають делегатів на З'їзд Партії за нормами представництва, встановленими
Політрадою Партії;
5) заслуховують звіти про роботу Голови та комітету Обласної організації Партії;
6) заслуховують інформацію депутатів місцевих рад, обраних від Партії, та членів
Партії, делегованих на роботу в місцеві органи влади, про їхню діяльність;
7) вирішують, згідно з чинним законодавством, інші питання, що належать до
компетенції Обласної організації Партії.
11. Комітет Обласної організації Партії є колегіальним виконавчим органом
Обласної організації Партії. Головою Комітету Обласної організації Партії є за посадою
Голова Обласної організації Партії.
12. Комітет Обласної організації Партії вирішує всі питання діяльності Обласної
організації Партії в період між проведенням Зборів Обласної організації Партії за
винятком питань, віднесених до компетенції Зборів згідно з частиною 10 цієї статті.
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13. Комітет Обласної організації Партії:
1) координує у період між Зборами Обласної організації Партії діяльність
підпорядкованих Партійних організацій, надає їм вказівки відповідно до партійних норм
та розпоряджень статутних органів Партії;
2) скликає Збори Обласної організації Партії;
3) розробляє план роботи Обласної організації Партії;
4) забезпечує виконання рішень Зборів Обласної організації Партії та
центральних статутних органів Партії;
5) заслуховує звіти про роботу голів Місцевих організацій Партії;
6) ухвалює рішення про прийняття в члени Партії;
7) виконує в межах своєї компетенції іншу розпорядчо-виконавчу та
організаційну роботу для забезпечення поточної діяльності Обласної організації Партії.
14. До складу Комітету Обласної організації Партії входить Голова Обласної
організації Партії (за посадою як Голова Комітету) та члени Комітету, обрані Зборами
Обласної організації Партії. Голова Комітету та члени Комітету обираються строком на 5
(п’ять) років у порядку, встановленому частиною 10 цієї статті. З числа членів Комітету
Голова Обласної організації Партії своїм наказом призначає собі Заступників Голови
Обласної організації Партії.
15. Вищою посадовою особою Обласної організації Партії є Голова Обласної
організації Партії. Голову Обласної організації Партії обирають Збори Обласної
організації Партії за поданням Голови Партії.
16. Голова Обласної організації Партії:
1) здійснює керівництво та представляє Обласну організацію Партії;
2) пропонує кандидатури членів обласного комітету для обрання Зборами
Обласної організації Партії;
3) призначає своїм наказом з числа членів Комітету Заступників Голови Обласної
організації Партії;
4) вносить до Зборів Місцевої організації Партії подання про призначення Голови
Місцевої організації Партії;
5) скликає засідання та організовує роботу Комітету Обласної організації Партії;
6) завідує майном та коштами Обласної організації Партії у межах повноважень,
наданих йому Комітетом Обласної організації Партії;
7) здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва Обласної
організації Партії;
8) видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень.
17. Голова Обласної організації Партії є підлеглим та підзвітним Голові Партії.
18. Повноваження Голови Обласної організації Партії та членів Комітету Обласної
Організації Партії можуть бути припинені достроково за рішенням Політради Партії у
випадку:
1) вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету Партії;
2) порушення Статуту Партії;
3) здійснення публічної критики членів Партії, її керівництва, статутних органів
Партії;
4) здійснення від імені Партії публічних заяв без вказівки чи погодження
Партійного керівництва;
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5) притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
6) притягнення особи до кримінальної відповідальності;
7) вчинення дій, несумісних із членством в Партії згідно з частиною 20 статті 4
цього Статуту.
19. У випадку дострокового припинення повноважень Голови Обласної організації
Партії Голова Партії своїм наказом призначає виконуючого обов’язки Голови Обласної
організації Партії на строк не більше трьох місяців до моменту скликання Зборів Обласної
організації Партії та обрання нового Голови Обласної організації Партії та членів
Комітету Обласної організації Партії.
20. Реєстрація Обласної організації Партії здійснюється зі статусом юридичної
особи у порядку, визначеному Законом України «Про політичній партії в Україні», «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань».
21. Утворення Обласних організацій Партії затверджується Політрадою Партії
шляхом прийняття рішення про погодження Протоколу установчих зборів Обласної
організації Партії. Участь в установчих зборах Обласної організації Партії повинні взяти
не менш як 5 (п’ять) осіб. Протокол установчих зборів Обласної організації Партії
повинен містити відомості про найменування Обласної організації Партії, обрання Голови
та Комітету Обласної організації Партії та особу, уповноважену на вчинення
реєстраційних дій, а також інші відомості, визначені законодавством.
22. Припинення (реорганізація або ліквідація) Обласної організації Партії
відбувається за рішенням Зборів Обласної організації Партії, якщо за це проголосували не
менше ніж 3/4 делегатів Зборів Обласної організації Партії.
23. Обласна організація Партії може бути припинена (шляхом ліквідації) за
рішенням Політради Партії, якщо за це проголосували 100% членів Політради Партії.
Рішення Політради Партії оформлюється Витягом з Протоколу засідання Політради
Партії, на якому було прийняте відповідне рішення, яке підписується Головою Партії.
Справжність підпису Голови Партії на Витязі з Протоколу засідання Політради Партії
підлягає нотаріальному засвідченню.
24. У випадку ліквідації Обласної організації Партії, Збори Обласної організації
Партії або Політрада Партії відповідно створюють ліквідаційну комісію, яка, згідно з
чинним законодавством, вирішує всі майнові та юридичні питання організації, що
ліквідовується.
Стаття 12. МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ
1. Місцеві організації Партії створюються та діють на підставі цього Статуту та
Програми Партії. Місцеві організації Партії здійснюють свою діяльність на території
відповідного району чи міста обласного значення, в яких вони були створені.
2. Місцеві організації Партії:
1) здійснюють роботу щодо поширення та тлумачення програмних положень
Партії і позицій вищого Партійного керівництва;
2) координують роботу підпорядкованих їм Партійних організацій та осередків;
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3) вирішують інші питання діяльності Партії в межах території свого
функціонування згідно з цим Статутом, рішеннями центральних статутних органів Партії,
Обласних організацій Партії та чинним законодавством.
3. Вищим органом Місцевої організації Партії є Збори. Збори Місцевої організації
Партії повноважні за присутності не менше ніж половини загальної кількості делегатів,
обраних для участі у Зборах.
4. Збори Місцевої організації Партії скликають виконавчим органом Місцевої
організації Партії – Комітетом Місцевої організації Партії.
5. Чергові Збори Місцевої організації Партії скликаються не рідше, ніж одного разу
в межах календарного року. Рішення Комітету Місцевої організації Партії про скликання
Зборів приймається не менш як за 2 дні до дати проведення Зборів та встановлює норми
представництва делегатів Зборів від Первинних організацій Партії.
6. Позачергові Збори Місцевої організації Партії скликаються Комітетом Місцевої
Організації Партії на вимогу третини членів Партії, що перебувають на Партійному обліку
на відповідній території діяльності організації, а також на вимогу Голови Партії або
Політради Партії. Рішення Комітету Місцевої організації Партії про скликання
позачергових Зборів приймається не менш як за 3 дні до дати проведення Зборів та
встановлює норми представництва делегатів Зборів від Первинних організацій Партії.
7. Делегатами Зборів Місцевої організації Партії є:
1) Члени Комітету Місцевої організації Партії (за посадою);
2) Представники від Первинних організацій Партії, обраних Зборами Первинних
організацій Партії згідно з нормою представництва, затвердженою Комітетом Місцевої
організації Партії.
8. Збори Місцевої організації Партії правомочні приймати рішення за умови
присутності не менш як половини делегатів Зборів Місцевої організації Партії. Рішення на
Зборах Місцевої організації Партії ухвалюється простою більшістю голосів делегатів,
зареєстрованих на зборах.
9. Збори Місцевої організації Партії самостійно обирають Голову та Секретаря
Зборів Місцевої організації Партії, які уповноважені на підписання протоколу Зборів
Місцевої організації Партії та їх рішень.
10. Збори Місцевої організації Партії:
1) обирають на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років, Голову Місцевої
організації Партії та припиняють його повноваження;
2) обирають за поданням Голови Місцевої організації Партії членів Комітету
Місцевої організації Партії строком на 5 (п’ять) років та припиняють їх повноваження;
3) приймають рішення про висловлення недовіри Голові Місцевої організації
Партії, що має наслідком припинення його повноважень та призначення Головою Партії
виконуючого обов’язки Голови Місцевої організації Партії на строк, що не перевищує 3
місяці;
4) обирають делегатів на Збори Обласної організації Партії за нормами
представництва, встановленими Комітетом Обласної організації Партії;
5) заслуховують звіти про роботу Голови та Комітету Місцевої організації Партії;
6) заслуховують інформацію депутатів місцевих рад, обраних від Партії, та членів
Партії, делегованих на роботу в місцеві органи влади, про їхню діяльність;
7) вирішують, згідно з чинним законодавством, інші питання, що належать до
компетенції Місцевої організації Партії.
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11. Комітет Місцевої організації Партії є колегіальним виконавчим органом
Місцевої організації Партії. Головою Комітету Місцевої організації Партії є за посадою
Голова Місцевої організації Партії.
12. Комітет Місцевої організації Партії вирішує всі питання діяльності Місцевої
організації Партії в період між проведенням Зборів Місцевої організації Партії за
винятком питань, віднесених до компетенції Зборів згідно з частиною 10 цієї статті.
13. Комітет Місцевої організації Партії:
1) координує у період між Зборами Місцевої організації Партії діяльність
підпорядкованих місцевих Партійних організацій та осередків, надає їм вказівки
відповідно до Партійних норм та розпоряджень статутних органів Партії;
2) скликає Збори Місцевої організації Партії;
3) розробляє план роботи Місцевої організації Партії;
4) забезпечує виконання рішень Зборів Місцевої організації Партії та
центральних статутних органів Партії;
5) заслуховує звіти про роботу голів Первинних організацій Партії;
6) виконує в межах своєї компетенції іншу розпорядчо-виконавчу та
організаційну роботу для забезпечення поточної діяльності Місцевої організації Партії.
14. До складу Комітету Місцевої організації Партії входить Голова Місцевої
організації Партії (за посадою як Голова Комітету) та члени Комітету, обрані Зборами
Місцевої організації Партії. Голова Комітету та члени Комітету обираються строком на 5
(п’ять) років у порядку, встановленому частиною 10 цієї статті З числа членів Комітету
Голова Місцевої організації Партії своїм наказом призначає собі Заступників Голови
Місцевої організації Партії.
15. Вищою посадовою особою Місцевої організації Партії є Голова Місцевої
організації Партії. Голову Місцевої організації Партії обирають Збори Місцевої
організації Партії у порядку, встановленому цим Статутом.
16. Голова Місцевої організації Партії:
1) здійснює керівництво та представляє Місцеву організацію Партії;
2) пропонує кандидатури членів Комітету Місцевої організації партії для обрання
Зборами Місцевої організації Партії;
3) призначає своїм наказом з числа членів Комітету Заступників Голови Місцевої
організації Партії;
4) вносить до Зборів Первинної організації Партії подання про призначення
Голови Первинної організації Партії;
5) скликає засідання та організовує роботу Комітету Місцевої організації Партії;
6) завідує майном та коштами Місцевої організації Партії у межах повноважень,
наданих йому Комітетом Місцевої організації Партії;
7) здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва Місцевою
організацією Партії;
8) видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень.
17. Голова Місцевої організації Партії є підлеглим та підзвітним Голові Партії.
18. Повноваження Голови Місцевої організації Партії та членів Комітету Місцевої
Організації Партії можуть бути припинені достроково за рішенням Політради Партії у
випадку:
1) вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету Партії;
2) порушення Статуту Партії;
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3) здійснення публічної критики членів Партії, її керівництва, статутних органів
Партії;
4) здійснення від імені Партії публічних заяв без вказівки чи погодження
Партійного керівництва;
5) притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
6) притягнення особи до кримінальної відповідальності;
7) вчинення дій, несумісних із членством в Партії згідно з частиною 20 статті 4
цього Статуту.
19. У випадку дострокового припинення повноважень Голови Місцевої організації
Партії Голова Партії своїм наказом призначає виконуючого обов’язки Голови Місцевої
організації Партії на строк не більше трьох місяців до моменту скликання Зборів Місцевої
організації Партії та обрання нового Голови Місцевої організації Партії та членів Комітету
Місцевої організації Партії.
20. Реєстрація Місцевої організації Партії здійснюється зі статусом юридичної
особи або без відповідного статусу у порядку, визначеному Законом України «Про
політичній партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».
21. Утворення Місцевих організацій Партії затверджується Комітетом Обласної
Організації Партії шляхом прийняття рішення про погодження Протоколу установчих
зборів Місцевої організації Партії. Участь в установчих зборах Місцевої організації Партії
повинні взяти не менш як 3 (три) особи. Протокол установчих зборів Місцевої організації
Партії повинен містити відомості про найменування Місцевої організації Партії, обрання
Голови та Комітету Місцевої організації Партії та особу, уповноважену на вчинення
реєстраційних дій, а також інші відомості, визначені законодавством.
22. Припинення (реорганізація або ліквідація) Місцевої організації Партії
відбувається за рішенням Зборів Місцевої організації Партії, якщо за це проголосували не
менше ніж 3/4 делегатів Зборів Місцевої організації Партії.
23. Місцева організація Партії може бути припинена (шляхом ліквідації) за
рішенням Політради Партії, якщо за це проголосували 100% членів Політради Партії.
Рішення Політради Партії оформлюється Витягом з Протоколу засідання Політради
Партії, на якому було прийняте відповідне рішення, яке підписується Головою Партії.
Справжність підпису Голови Партії на Витязі з Протоколу засідання Політради Партії
підлягає нотаріальному засвідченню.
24. У випадку ліквідації Місцевої організації Партії, Збори Місцевої організації
Партії або Політрада Партії відповідно створюють ліквідаційну комісію, яка, згідно з
чинним законодавством, вирішує всі майнові та юридичні питання організації, що
ліквідовується.
Стаття 13. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ
1. Первинні організації Партії створюються та діють на підставі цього Статуту та
Програми Партії. Первинні організації Партії здійснюють свою діяльність на території
відповідного міста, району в місті, селища міського типу чи села, в яких вони були
створені.
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2. Первинні організації Партії:
1) здійснюють роботу щодо поширення та тлумачення програмних положень
Партії і позицій вищого Партійного керівництва;
2) вирішують інші питання діяльності Партії в межах території свого
функціонування згідно з цим Статутом, рішеннями центральних статутних органів Партії,
Обласних та Місцевих організацій Партії та чинним законодавством.
3. Вищим органом Первинної організації Партії є Збори. Збори Первинної
організації Партії повноважні за присутності не менше ніж половини членів Партії, що
обліковуються Партією у відповідному населеному пункті.
4. Збори Первинної організації Партії скликаються виконавчим органом Первинної
організації Партії – Комітетом Первинної організації Партії.
5. Чергові Збори Первинної організації Партії скликаються не рідше, ніж одного
разу в межах календарного року. Рішення Комітету Первинної організації Партії про
скликання Зборів приймається не менш як за 1 день до дати проведення Зборів.
6. Позачергові збори (Первинної організації Партії скликаються Комітетом
Первинної Організації Партії на вимогу третини членів Партії, що перебувають на
Партійному обліку на відповідній території діяльності організації, а також на вимогу
Голови Партії або Політради Партії. Рішення Комітету Первинної організації Партії про
скликання позачергових Зборів приймається не менш як за 1 день до дати проведення
Зборів.
7. Учасниками Зборів Первинної організації Партії є усі члени Партії, що
обліковуються Партією у відповідному населеному пункті.
8. Рішення на Зборах Первинної організації Партії ухвалюється простою більшістю
голосів учасників Зборів.
9. Збори Первинної організації Партії самостійно обирають Голову та Секретаря
Зборів Первинної організації Партії, які уповноважені на підписання протоколу Зборів
Первинної організації Партії та їх рішень.
10. Збори Первинної організації Партії:
1) обирають на строком на 5 (п’ять) років, Голову Первинної організації Партії та
припиняють його повноваження;
2) обирають за поданням Голови Місцевої організації Партії членів Комітету
Первинної організації Партії на строк, що не перевищує 5 (п’ять) років та припиняють їх
повноваження;
3) приймають рішення про висловлення недовіри Голові Первинної організації
Партії, що має наслідком припинення його повноважень та призначення Головою Партії
виконуючого обов’язки Голови Первинної організації Партії на строк, що не перевищує 3
місяці;
4) обирають делегатів на Збори Місцевої організації Партії за нормами
представництва, встановленими Комітетом Місцевої організації Партії;
5) заслуховують звіти про роботу Голови та Комітету Первинної організації
Партії;
6) заслуховують інформацію депутатів місцевих рад, обраних від Партії, та членів
Партії, делегованих на роботу в місцеві органи влади, про їхню діяльність;
7) вирішують, згідно з чинним законодавством, інші питання, що належать до
компетенції Первинної організації Партії.
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11. Комітет Первинної Організації Партії є виконавчим органом Первинної
організації Партії. Головою Комітету Первинної організації Партії є за посадою Голова
Первинної організації Партії.
12. Комітет Первинної організації Партії вирішує всі питання діяльності Первинної
організації Партії в період між проведенням Зборів Первинної організації Партії за
винятком питань, віднесених до компетенції Зборів згідно з частиною 10 цієї статті.
13. Комітет Первинної організації Партії:
1) скликає Збори Первинної організації Партії;
2) розробляє план роботи Первинної організації Партії;
3) забезпечує виконання рішень Зборів Первинної організації Партії та
центральних статутних органів Партії;
4) виконує в межах своєї компетенції іншу розпорядчо-виконавчу та
організаційну роботу для забезпечення поточної діяльності Первинної організації Партії.
14. До складу Комітету Первинної організації Партії входить Голова Первинної
організації Партії (за посадою як Голова Комітету) та члени Комітету, обрані Зборами
Первинної організації Партії. Голова Комітету та члени Комітету обираються строком на 5
(п’ять) років у порядку, встановленому частиною 10 цієї статті. З числа членів Комітету
Голова Первинної організації Партії своїм наказом призначає собі Заступників Голови
Первинної організації Партії.
15. Вищою посадовою особою Первинної організації Партії є Голова Первинної
організації Партії. Голову Первинної організації Партії обирають Збори Первинної
організації Партії у порядку, встановленому цим Статутом.
16. Голова Первинної організації Партії:
1) здійснює керівництво та представляє Первинну організацію Партії;
2) пропонує кандидатури членів Комітету Первинної організації партії для
обрання Зборами Первинної організації Партії;
3) призначає своїм наказом з числа членів Комітету Заступників Голови
Первинної організації Партії;
4) скликає засідання та організовує роботу Комітету Первинної організації Партії;
5) завідує майном та коштами Первинної організації Партії у межах повноважень,
наданих йому Комітетом Первинної організації Партії;
6) здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва Первинною
організацією Партії;
7) видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень.
17. Голова Первинної організації Партії є підлеглим та підзвітним Голові Партії.
18. Повноваження Голови Первинної організації Партії та членів Комітету
Первинної Організації Партії можуть бути припинені достроково за рішенням Політради
Партії у випадку:
1) вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету Партії;
2) порушення Статуту Партії;
3) здійснення публічної критики членів Партії, її керівництва, статутних органів
Партії;
4) здійснення від імені Партії публічних заяв без вказівки чи погодження
Партійного керівництва;
5) притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
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6) притягнення особи до кримінальної відповідальності;
7) вчинення дій, несумісних із членством в Партії згідно з частиною 20 статті 4
цього Статуту.
19. У випадку дострокового припинення повноважень Голови Первинної
організації Партії Голова Партії своїм наказом призначає виконуючого обов’язки Голови
Первинної організації Партії на строк не більше трьох місяців до моменту скликання
Зборів Первинної організації Партії та обрання нового Голови Первинної організації
Партії та членів Комітету Первинної організації Партії.
20. Реєстрація Первинної організації Партії здійснюється зі статусом юридичної
особи або без відповідного статусу у порядку, визначеному Законом України «Про
політичній партії в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».
21. Утворення Первинних організацій Партії затверджується Комітетом Місцевої
Організації Партії шляхом прийняття рішення про погодження Протоколу установчих
зборів Первинної організації Партії. Участь в установчих зборах Первинної організації
Партії повинні взяти не менш як 3 (три) особи. Протокол установчих зборів Первинної
організації Партії повинен містити відомості про найменування Первинної організації
Партії, обрання Голови та Комітету Первинної організації Партії та особу, уповноважену
на вчинення реєстраційних дій, а також інші відомості, визначені законодавством.
22. Припинення (реорганізація або ліквідація) Первинної організації Партії
відбувається за рішенням Зборів Первинної організації Партії, якщо за це проголосували
не менше ніж 3/4 учасників Зборів Первинної організації Партії.
23. Первинна організація Партії може бути припинена (шляхом ліквідації) за
рішенням Політради Партії, якщо за це проголосували 100% членів Політради Партії.
Рішення Політради Партії оформлюється Витягом з Протоколу засідання Політради
Партії, на якому було прийняте відповідне рішення, яке підписується Головою Партії.
Справжність підпису Голови Партії на Витязі з Протоколу засідання Політради Партії
підлягає нотаріальному засвідченню.
24. У випадку ліквідації Первинної організації Партії, Збори Первинної організації
Партії або Політрада Партії відповідно створюють ліквідаційну комісію, яка, згідно з
чинним законодавством, вирішує всі майнові та юридичні питання організації, що
ліквідовується.
Стаття 14. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПАРТІЇ
1. Партія є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та
статутних цілей і завдань Партія має право на власне рухоме й нерухоме майно,
обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним
законодавством України. Партія може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
2. Грошові кошти й майно Партії та Партійних організацій формуються за рахунок:
1) внесків на підтримку Партії;
2) державного фінансування статутної діяльності політичної партії у порядку,
встановленому законами України.
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3. Порядок здійснення витрат Партією визначається відповідно до завдань і мети
Партії, передбачених цим Статутом.
4. Доходи (прибутки) Партії використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання Партії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених її установчими документами.
5. Розподіл отриманих Партією доходів (прибутків) або їх частини серед
засновників (учасників), членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб
забороняється.
6. Розмір щомісячних членських внесків встановлюється відповідно до окремого
Положення, яке затверджує Політрада Партії. Членські внески сплачуються від дня
набуття членства у Партії.
7. Партія може володіти коштами та іншим майном, необхідним для здійснення її
статутної діяльності.
8. Управління майном і коштами Партії в межах затвердженого бюджету та
кошторису витрат Партії здійснює Голова Партії, Голови Партійних організацій та
осередків за погодженням з Головою Партії.
9. У випадку, якщо Партія отримувала державне фінансування, Голова Партії
приймає рішення про проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у рік, наступний за
роком отримання державного фінансування.
10. Залучення аудиторської фірми з проведення зовнішнього незалежного
фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру здійснюється на договірній основі за погодженням із Політрадою Партії.
11. Вимоги до аудиторської фірми та процедура проведення зовнішнього
незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру регламентуються чинним законодавством України.
12. Партія зобов'язана здійснювати оперативний та бухгалтерський облік,
статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та
вносити до бюджету платежі за порядком і в розмірах, передбачених законодавством.
13. Партія не несе відповідальності за майнові зобов'язання своїх місцевих
Партійних організації, а організації не відповідають за майнові зобов'язання Партії.
Стаття 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
1. Діяльність Партії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання,
поділу) або ліквідації (саморозпуску) чи внаслідок анулювання реєстрації або заборони
Партії на підставах і в порядку, передбачених законами України.
2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Партії, використання її
майна і коштів приймаються З’їздом Партії, якщо за них проголосували не менше 3/4
делегатів, обраних на З’їзд Партії.
3. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Партії, З’їзд Партії створює
ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад і порядок її обрання визначаються
З’їздом.
4. Активи Партії у разі її припинення (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або
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перетворення) передаються її правонаступнику, одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
5. Ліквідація вважається завершеною, а Партія такою, що припинила свою
діяльність, з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
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