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1. Загальні положення
1.1. Республіканська платформа (надалі – партія) є політичною партією,
що створена на основі спільності інтересів громадян України –
прихильників Програми партії.
1.2. Партія поширює свою діяльність на всю територію України, діє
відповідно до Конституції, чинного законодавства України, цього
Статуту та Програми партії.
1.3. Партія діє на засадах добровільності, спільності інтересів,
рівноправності, взаємоповаги її членів, самоврядування, колективності
керівництва, дотримання внутрішньопартійної демократії та взаємних
зобов’язань.
1.4. Партія має статус юридичної особи з моменту її реєстрації в
Міністерстві юстиції України 5 листопада 1990 р. (свідоцтво про
реєстрацію № 4), володіє відокремленим майном, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків; печатку, штампи, бланки зі своїм
найменуванням, зразки яких затверджуються Центральним Проводом;
власну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор,
розпізнавальний знак та девіз, які затверджуються Центральною Радою.
1.5. Найменування політичної партії: Політична партія "Республіканська
платформа".
1.6. Місцезнаходження центральних керівних органів партії – місто Київ.
2. Мета, завдання та форми діяльності
2.1. Основною метою діяльності партії є утвердження демократичного
ладу та громадянського суспільства в Україні як необхідної умови
становлення
незалежної
Української
національної
соборної
демократичної держави.
2.2. Головним завданням партії відповідно до її Програми є досягнення
добробуту українців, керуючись традиційними народними і загально
християнськими цінностями та утверджуючи ринкову, засновану на
приватній власності, економіку, в якій забезпечено захист вітчизняного
споживача і виробника, а також оптимальна участь України в
міжнародному розподілі праці й капіталу.
2.3. Для здійснення своїх статутних завдань партія в установленому
законом порядку:
2.3.1. Створює партійні організації відповідно до цього Статуту.
2.3.2. Бере участь у виробленні державної політики, референдумах,
виборах до представницьких органів влади всіх рівнів, органів місцевого
самоврядування, у формуванні органів влади.
2.3.3. Висуває і підтримує кандидатів на виборах Президента України, до
Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів
місцевого самоврядування.
2.3.4. Може утворювати міжпартійні блоки з метою досягнення
програмних завдань.
2.3.5. Проводить передвиборну агітацію і пропаганду.
2.3.6. Утворює депутатські фракції (групи) партії у Верховній Раді
України та інших представницьких органах влади, органах місцевого
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самоврядування.
2.3.7. Здійснює політичну діяльність, проводить різноманітні акції: збори,
мітинги, демонстрації, пікетування тощо, інші масові заходи, спрямовані
на пропаганду та реалізацію ідей партії.
2.3.8. Сприяє становленню в Україні відкритої, моральної, соціально
відповідальної політики як необхідної передумови побудови
громадянського суспільства.
2.3.9. Сприяє демократизації українського суспільства, єднанню
демократичних організацій, ініціативних громадян для створення умов
розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні.
2.3.10. Доносить до виборців правдиву і вичерпну інформацію про ті
процеси, які відбуваються на різних владних щаблях.
2.3.11. Сприяє боротьбі проти зловживань владою.
2.3.12. Сприяє правовій просвіті українських громадян, надає допомогу
громадським організаціям, метою створення та діяльності яких є
сприяння демократичним та державницьким ідеям.
2.3.13. Сприяє організації наукових досліджень, розробляє інформаційне
та агітаційне забезпечення з питань впровадження реформування
економіки на ринкових засадах та побудови правової держави в Україні.
2.3.14. Сприяє та бере участь у розробці та впровадженні комплексних і
цільових програм, вносить свої пропозиції до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
2.3.15. Сприяє створенню належного правового середовища для розвитку
демократії в Україні.
2.3.16. Розробляє законодавчі акти, сприяє їх прийняттю та реалізації.
2.3.17. Розробляє, оприлюднює і домагається прийняття різними гілками
влади проектів вирішення нагальних соціально-економічних проблем.
2.3.18. Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові
та немайнові права, створює установи та організації, засновує засоби
масової інформації; може видавати власний друкований орган.
2.3.19. Представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси
членів партії у відносинах з органами Автономної Республіки Крим,
центральними та місцевими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими
організаціями, всіма третіми особами.
2.3.20. Пропагує свої ідеї, мету і завдання, розповсюджує інформацію про
власну діяльність та партійну ідеологічну доктрину, поширює суспільнополітичну літературу, агітаційно-пропагандистські матеріали, вироби з
власною символікою; проводить конференції, симпозіуми, “круглі столи”,
семінари, стратегічні сесії, свята, благодійні виставки, фестивалі, лекції та
інші заходи; бере участь у подібних заходах, що проводяться іншими
організаціями.
2.3.21. Ідейно, організаційно та морально підтримує інші об’єднання
громадян.
2.3.22. Налагоджує співробітництво з українськими та іноземними
державними і громадськими організаціями, фондами, науковими
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установами, підприємствами та іншими суб'єктами господарської
діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування.
2.3.23. Здійснює заходи по залученню фінансових, матеріальних,
інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації
своїх програм та проектів.
2.3.24. Надає підтримку державним програмам, реалізація яких відповідає
статутним завданням та програмним документам партії.
2.3.25. Одержує від органів державної влади і управління та органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх
мети та завдань.
2.3.26. Здійснює міжнародні зв’язки у всіх формах, не заборонених
чинним законодавством.
2.3.27. Ініціює процеси об’єднання з іншими політичними партіями на
спільно вироблених принципах та об’єднується з ними у відповідності до
чинного законодавства України.
2.3.28. Користується іншими правами і несе обов’язки, які передбачені
законодавством України.
3. Організаційна структура партії
3.1. Керівними органами партії є: З’їзд, Центральна Рада та Центральний
Провід. Керівною особою партії є Голова (виконуючий обов’язки Голови)
партії.
Керівні органи та Голова партії можуть приймати рішення з будьяких питань діяльності партії, віднесених до їх компетенції. До числа
центральних статутних органів також належать: Центральна контрольноревізійна комісія (Ревізор партії), Секретаріат.
В керівних органах партії, її територіальних та місцевих організацій
кількість депутатів рад відповідного рівня не може дорівнювати чи бути
більшою половини загальної кількості членів цих органів.
3.2. З’їзд партії
3.2.1. З’їзд партії є її вищим керівним органом. Черговий З’їзд
скликається не рідше одного разу на два роки за рішенням Центральної
Ради, або Центрального Проводу, або Голови партії.
3.2.2. Делегати З’їзду (за винятком Позачергового З’їзду) обираються на
конференціях (зборах) територіальних організацій відповідно до норм
представництва, встановлених Центральною Радою, або Центральним
Проводом, або Головою партії.
Народні депутати, які є членами партії і не обрані делегатами,
можуть брати участь у роботі З’їзду з дорадчим голосом.
3.2.3. З’їзд є правоспроможним, якщо для участі в ньому зареєструвалося
більше двох третин обраних делегатів.
3.2.4. З’їзд:
3.2.4.1. Визначає політику партії, основні напрями її діяльності, її цілі та
завдання; приймає заяви, звернення та резолюції з питань державного,
соціального та суспільного життя України.
3.2.4.2. Затверджує Програму та інші програмні документи партії, вносить
зміни та доповнення до них.
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3.2.4.3. Затверджує Статут (нову редакцію Статуту) партії, вносить до
нього зміни та доповнення.
3.2.4.4. Під час виборів до Верховної Ради України висуває кандидатів у
народні депутати України та/або затверджує виборчий список партії. За
умови обрання депутатів за партійними списками оприлюднює повний
список кандидатів в депутати. Для остаточного визначення порядку
розташування кандидатів у депутати у виборчому списку та/або
висування кандидатів в мажоритарних округах на з’їзді проводиться
рейтингове голосування по кожному з претендентів в кандидати.
Розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок
і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України
від Партії у загальнодержавному окрузі визначає З’їзд. При цьому
мінімальний рівень квот має становити не менше 30 відсотків загальної
кількості кандидатів у виборчому списку у загальнодержавному окрузі.
Висуває кандидата від партії на виборах Президента України або
приймає рішення про підтримку іншої кандидатури.
3.2.4.5. Приймає рішення щодо рекомендацій на обрання (призначення)
на вищі державні посади (керівництва Верховної Ради, Кабінету
Міністрів, міністерств, урядових органів, місцевих державних
адміністрацій та судів), або делегує це право Центральній Раді чи
Центральному Проводу.
3.2.4.6. Обирає Голову партії.
Голова партії може обиратись з кількох кандидатів. У випадку
наявності двох і більше кандидатів на цю посаду вони мають рівне право
на презентацію своїх програм та агітацію за свою кандидатуру.
Голова партії обирається на термін до двох років. Одна особа не
може бути обрана на посаду Голови партії більше ніж на два терміни
поспіль. У випадку перебування на посаді Голови партії протягом двох
повних чи неповних термінів поспіль ця особа не може претендувати на
посаду Голови партії раніше, ніж через повний календарний рік.
Висування кандидатів на посаду Голови партії може відбуватися
шляхом проведення праймеріз, порядок проведення якого затверджується
Центральним Проводом.
3.2.4.7. За поданням Центрального Проводу визначає кількісний склад
членів Центральної Ради, які обираються безпосередньо З’їздом, та
обирає їх. У виняткових випадках визначає кількісний склад (але не
менше 7 осіб) членів Центрального Проводу, обирає та/або дообирає їх.
3.2.4.8. Заслуховує та затверджує звіти Центральної Ради, Голови партії,
Центральної контрольно-ревізійної комісії (Ревізора партії).
3.2.4.9. Оцінює роботу Центральної Ради, Центрального Проводу, Голови
партії, Центральної контрольно-ревізійної комісії (Ревізора партії).
3.2.4.10. У виняткових випадках може обирати та звільняти окремих
заступників Голови партії, заступника Голови партії - Керівника
Секретаріату, визначати кількісний склад заступників Голови партії,
обирати та звільняти їх.
3.2.4.11. Визначає кількісний склад і обирає Голову та членів Центральної
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контрольно-ревізійної комісії або обирає Ревізора партії.
3.2.4.12. Реалізує право власності на майно та кошти партії. Делегує
Центральній Раді, Центральному Проводу повноваження по
господарському управлінню коштами та майном партії.
3.2.4.13. Може розглядати апеляції на рішення керівних органів, осіб
партії та її організацій, Центральної контрольно-ревізійної комісії
(Ревізора) партії, ревізійних органів (ревізорів) партійних організацій та
підтверджувати або скасовувати ці рішення.
3.2.4.14. У виняткових випадках здійснює прийом в члени партії;
виключає з партії її членів за дії, несумісні зі Статутом або програмними
документами партії.
3.2.4.15. Може приймати рішення про припинення діяльності (ліквідацію)
територіальних і місцевих організацій, первинних осередків партії.
3.2.4.16. Приймає рішення про реорганізацію партії. В разі прийняття
такого рішення затверджує персональний склад комісії з реорганізації.
3.2.4.17. Приймає рішення про ліквідацію партії (в тому числі, у випадку
об’єднання із спорідненою партією). В разі прийняття такого рішення
затверджує персональний склад комісії з припинення (ліквідаційної
комісії) або ліквідатора. Може надавати повноваження комісії з
припинення (ліквідаційної комісії) або ліквідатору щодо припинення
діяльності (ліквідації) територіальних і місцевих організацій, первинних
осередків партії.
3.2.4.18. З’їзд, як вищий орган партії, може взяти до розгляду будь-яке
питання партійного життя і прийняти рішення по ньому.
3.2.4.19. З’їзд партії може відбуватись у кілька етапів. У період між
етапами не може скликатись інший з’їзд Партії.
3.2.5. Позачерговий чи Надзвичайний З’їзд може бути скликаний за
рішенням Центральної Ради, або Центрального Проводу, або Голови
партії.
Позачерговий чи Надзвичайний З’їзд може бути скликаний за
рішенням зборів (конференцій) 1/3 територіальних організацій, або на
письмову вимогу членів партії, які представляють не менше 1/2
територіальних організацій і становлять не менше 1/4 чисельного складу
кожної з них. У цих випадках Центральна Рада, або Центральний Провід,
або Голова партії зобов’язані прийняти рішення про скликання З’їзду не
пізніше, ніж через місяць після отримання відповідних документів.
3.2.5.1. Позачерговий З’їзд скликається для оперативного вирішення
питань стратегії і тактики партії, визначених підпунктами 3.2.4.1. - 3.2.4.4.
та 3.2.4.13.-3.2.4.18. пункту 3.2.4. цього Статуту. Делегатами
Позачергового З’їзду є делегати попереднього З’їзду.
3.2.5.2. Надзвичайний З’їзд скликається для вирішення організаційних та
кадрових питань, визначених в підпунктах 7-12 та 17-18 пункту 3.2.4.
цього Статуту.
3.2.6. Процедура голосування по визначенню кандидата від партії на
виборах Президента України (прийняття рішення про підтримку іншої
кандидатури), виборах Голови партії та інших персоналіях визначається
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З’їздом, або Центральною Радою, або Центральним Проводом.
Затвердження списку кандидатів від партії на виборах до Верховної Ради
України може здійснюватись відповідно до Положення, що
затверджується З’їздом, або Центральною Радою.
3.2.7. Усі посадові особи та органи партії обираються З’їздом на термін до
двох років. Строк повноважень осіб, обраних З’їздом, закінчується з
початком процедури обрання нових осіб на виборні посади, або в разі
складаннями ними повноважень чи вибуття з членів партії, якщо інше не
передбачено чинним законодавством України.
3.2.8. Рішення про нову редакцію Статуту, внесення змін та доповнень до
Статуту і Програми партії, про припинення діяльності партії
приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від
кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді.
Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від
кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді, крім тих випадків, коли З’їзд
визначить іншу процедуру.
3.3. Центральна Рада партії.
3.3.1. У період між З’їздами діяльністю партії керує Центральна Рада. До
її складу входять за посадою: Голова партії та заступники Голови партії,
Голова партійної фракції (групи) у Верховній Раді України (за наявності),
члени Центрального Проводу партії, заступник Голови партії - Керівник
Секретаріату, голови (виконуючі обов’язки голів) територіальних
організацій партії, а також, за наявності, кандидат в Президенти України
від партії та перший номер у виборчому списку партії до Верховної Ради
України. До складу Центральної Ради також входять її члени,
безпосередньо обрані З’їздом.
3.3.2. Центральна Рада:
3.3.2.1. Визначає кількісний склад, але не менше 7 осіб, Центрального
Проводу партії та обирає його членів.
3.3.2.2. Може визначати кількісний склад заступників Голови партії,
обирати та звільняти їх, може призначати Голову партійної фракції
(групи) у Верховній Раді України.
3.3.2.3. Розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З’їзду,
визначеної ним політики.
3.3.2.4. Оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію й тактику
діяльності партії.
3.3.2.5. Може призначати загальнопартійне дорадче опитування
(партійний референдум), за можливості – мережеве голосування чи
опитування.
3.3.2.6. Координує роботу територіальних та місцевих організацій партії.
Може визнавати територіальні та місцеві організації, первинні осередки
партії та приймати рішення про припинення їх діяльності (ліквідацію).
3.3.2.7. У виняткових випадках приймає рішення про прийом у члени
партії; може виключати з партії за дії, несумісні зі Статутом та
програмними документами партії, поновлює в партії осіб, необґрунтовано
виключених з неї первинними осередками, місцевими і територіальними
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організаціями партії, Центральним Проводом партії.
3.3.2.8. У виняткових випадках – для приведення Програми та
програмних документів партії у відповідність з чинним законодавством –
вносить до неї редакційні зміни й доповнення з обов’язковим
затвердженням їх наступним З’їздом (етапом З’їзду).
3.3.2.9. У виняткових випадках може кооптувати до свого складу нових
членів, але не більше 1/5 чисельного складу Центральної Ради.
3.3.2.10. Для забезпечення виконання рішень З’їздів, Центральної Ради,
Центрального Проводу, Голови партії створює виконавчий орган партії –
Секретаріат, затверджує Положення про нього, обирає заступника Голови
партії - Керівника Секретаріату.
3.3.2.11. Призначає та звільняє Головного редактора загальнопартійного
друкованого органу.
3.3.2.12. Може створювати постійні або тимчасові консультативнодорадчі та робочі органи партії, визначає їхню компетенцію та
затверджує структуру, призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає
склад консультативно-дорадчих органів (крім штатних працівників), а
також може приймати рішення про заснування Партійного інституту.
3.3.2.13. Може створювати колегії з основних напрямків діяльності партії,
затверджує Положення про них, спрямовує їх роботу.
3.3.2.14. Скликає та організує партійні З’їзди (етапи З’їзду). Встановлює
норму представництва територіальних організацій.
3.3.2.15. Відповідно до рішення З’їзду виконує делеговані ним
повноваження.
3.3.2.16. Приймає рішення про заснування установ, організацій,
видавництв, засобів масової інформації, призначає та звільняє їхніх
керівників.
3.3.2.17. Може скасувати рішення Центрального Проводу, Голови партії,
заступників Голови партії, Секретаріату, керівних органів та керівних
осіб партійних організацій.
3.3.2.18. Може делегувати частину своїх повноважень, визначених
підпунктами 3.3.2.3.-3.3.2.5., 3.3.2.10.-3.3.2.16., 3.3.2.20., 3.3.2.21. пункту
3.3.2. цього Статуту, Центральному Проводу.
3.3.2.19. У разі припинення (неможливості виконання) повноважень
Голови партії призначає виконуючого обов’язки Голови партії з числа
членів Центрального Проводу на термін до проведення З’їзду (етапу
З’їзду).
3.3.2.20. Затверджує: символіку, партійний гімн і девіз партії, бюджет
партії та розмір членських внесків на поточний рік.
3.3.2.21. Вирішує інші питання діяльності партії відповідно до статутних
завдань, в тому числі затверджує або ухвалює рішення про входження
партії у виборчі блоки та надає повноваження підписати угоду про
створення виборчого блоку члену партії, визначеному за рекомендацією
Центрального Проводу.
3.3.3. Засідання Центральної Ради скликаються за рішенням
Центрального Проводу, або Голови партії, або на письмову вимогу 1/3
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членів її складу не рідше одного разу на 12 місяців і є
правоспроможними, якщо на них присутні більше половини членів
Центральної Ради.
У засіданнях Центральної Ради можуть брати участь з правом
дорадчого голосу народні депутати України – члени партії, члени
Центральної контрольно-ревізійної комісії (Ревізор) партії.
3.3.4. Рішення Центральної Ради приймаються на її засіданнях. Рішення є
правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини від
загальної кількості присутніх на засіданні членів Центральної Ради.
Рішення про виключення з партії, про розпуск територіальних та
місцевих організацій і первинних осередків партії, про внесення змін та
доповнень до Статуту і Програми партії, про кооптування до складу
Центральної Ради нових членів приймаються кваліфікованою більшістю,
не меншою, ніж 2/3 від кількості присутніх на засіданні членів
Центральної Ради.
Процедура голосування визначається Центральною Радою.
У виняткових випадках рішення Центральної Ради (крім рішень,
зазначених в частині другій цього підпункту) можуть прийматися шляхом
опитування її членів. Рішення, прийняте шляхом опитування, є
правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини загального
складу Центральної Ради.
3.3.5. Персональні питання, як правило, розглядаються в присутності осіб,
котрих вони стосуються. Після одноразової неявки останніх без поважних
причин питання вирішуються без їх присутності шляхом голосування.
3.3.6. Член Центральної Ради, який без поважних причин не брав участі
більш як у трьох засіданнях, позбавляється членства в ній. Поважність
причин відсутності визначається Центральною Радою за рекомендацією
Центральної контрольно-ревізійної комісії (Ревізора) партії. Факт вибуття
з членів Центральної Ради констатується на її засіданні.
3.3.7. Рішення Центральної Ради є обов’язковими для виконання членами
фракцій, партійних груп в органах державної влади та місцевого
самоврядування. Рішення Центральної Ради можуть бути оскаржені
членами партії або територіальними організаціями до Центральної
контрольно-ревізійної комісії (Ревізора) партії протягом 30 днів, або до
наступного З’їзду (етапу З’їзду) партії.
3.4. Центральний Провід партії.
3.4.1. У період між З’їздами та засіданнями Центральної Ради діяльністю
партії керує її Центральний Провід, члени якого обираються
Центральною Радою та/або З’їздом на термін до двох років. Строк
повноважень осіб, обраних Центральною Радою та/або Центральним
Проводом, закінчується з початком процедури обрання нових осіб на
виборні посади, або в разі складаннями ними повноважень чи вибуття з
членів партії, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
До складу Центрального Проводу, який не може складати менше 7
осіб, входить за посадою Голова партії, заступники Голови партії і члени
Центрального Проводу, обрані Центральною Радою та/або З’їздом.
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3.4.2. Центральний Провід:
3.4.2.1. Організує виконання рішень З’їзду та Центральної Ради, в період
між її засіданнями оцінює політичну ситуацію, визначає тактику партії,
здійснює делеговані повноваження.
3.4.2.2. Скликає засідання Центральної Ради, може скликати З’їзди (етапи
З’їзду), обирає заступників Голови партії. Може призначити виконуючого
обов’язки Керівника Секретаріату до наступного засідання Центральної
Ради.
3.4.2.3. Здійснює оперативну координацію роботи організацій та установ
партії. Може скасувати рішення Голови партії, заступників Голови партії,
Секретаріату, керівних органів та керівних осіб партійних організацій.
3.4.2.4. Робить заяви, звернення, організує публічні виступи з актуальних
питань суспільно-політичного життя.
3.4.2.5. Розподіляє функціональні обов’язки серед членів Центрального
Проводу. Може створювати постійні профільні групи Центрального
Проводу та тимчасові консультативно-дорадчі групи, визначає склад
постійних профільних та консультативно-дорадчих груп.
3.4.2.6. Представляє партію у відносинах з органами державної влади,
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, міжнародними
та іноземними організаціями, третіми особами.
3.4.2.7. Організує взаємодію з іншими політичними партіями, коаліціями
та виборчими блоками. Координує взаємодію центральних органів партії
та народних депутатів України – членів партії з органами місцевої влади,
фракціями і партійними групами у місцевих радах, сприяє діяльності
депутатів від партії у Верховній Раді України.
3.4.2.8. Аналізує і узагальнює практику партійного будівництва та
доводить її до відома партійних структур, організує добір, підготовку і
перепідготовку кадрів партії.
3.4.2.9. Рекомендує кандидатури для обрання головами територіальних
організацій, затверджує рішення зборів (конференції) про їх обрання;
вносить керівним органам партійних організацій пропозиції щодо
звільнення голів партійних організацій.
3.4.2.10. При реорганізації чи у випадку об’єднання із спорідненою
партією, інших виняткових випадках призначає виконуючих обов’язки
голів територіальних і місцевих організацій з терміном перебування на
посаді не більше дванадцяти місяців.
3.4.2.11. Визнає територіальні та місцеві організацій, може визнавати
первинні осередки партії. Може приймати рішення про припинення
діяльності (ліквідацію) територіальних та місцевих організацій,
первинних осередків партії.
3.4.2.12. Затверджує структуру Секретаріату, дає йому доручення,
здійснює контроль за його діяльністю, робить подання до Центральної
Ради на призначення та звільнення Керівника Секретаріату.
3.4.2.13. Затверджує зразки печатки, штампів, бланків, інших реквізитів,
партійної картки.
3.4.2.14. Забезпечує фінансово-господарську діяльність.
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3.4.2.15. Відповідно до рішень Центральної Ради здійснює делеговані
повноваження останньої та звітує перед нею.
3.4.2.16. Затверджує положення про сплату членських внесків, інструкції
та інші документи нормативного характеру.
3.4.2.17. У виняткових випадках приймає рішення про прийом у члени
партії; може виключати з партії за дії, несумісні зі Статутом та
програмними документами партії, поновлює в партії осіб, необґрунтовано
виключених з неї первинними осередками, місцевими або
територіальними організаціями. Рішення про припинення діяльності
(ліквідацію) територіальних і місцевих організацій, первинних осередків,
приймаються кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 від
загальної кількості членів Центрального Проводу.
3.4.2.18. Вирішує інші питання повсякденної діяльності партії.
3.4.3. Центральний Провід партії є постійно діючим керівним органом.
Засідання Центрального Проводу скликаються не рідше одного разу на
три місяці і є правоспроможними у разі присутності на них більше
половини членів Центрального Проводу.
У засіданні Центрального Проводу можуть брати участь з правом
дорадчого голосу народні депутати України – члени партії, Голова
Центральної контрольно-ревізійної комісії (Ревізор) партії.
3.4.4. Рішення Центрального Проводу можуть прийматися як на його
засіданнях, так і через опитування його членів. Рішення, прийняте на
засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосувало більше половини
присутніх на засіданні з правом вирішального голосу. Члени
Центрального Проводу можуть брати участь у засіданнях через Skype або
інший спосіб відеозв’язку. Рішення Центрального Проводу, прийняте
шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього проголосувало більше
половини загального складу Центрального Проводу.
У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови (виконуючого
обов’язки Голови) партії є вирішальним.
3.5. Голова партії (виконуючий обов’язки Голови) та заступники
Голови партії
3.5.1. У період між З’їздами, засіданнями Центральної Ради та
Центрального Проводу повсякденною діяльністю партії керує Голова
партії (виконуючий обов’язки Голови).
3.5.2. Голова (виконуючий обов’язки Голови) партії:
3.5.2.1. Здійснює повсякденну координацію діяльності партії, без
доручення представляє її у зовнішніх відносинах. Може скасувати
рішення заступників Голови партії, Секретаріату.
3.5.2.2. За узгодженням з Центральним Проводом: робить заяви від імені
партії та має право підпису документів від імені партії, має право
надавати право представництва окремим особам при підписанні
процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів
Партії.
3.5.2.3. Має право відкривати рахунки в банках, акцептувати фінансові
документи, а також право підпису фінансових та інших
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внутрішньопартійних документів в межах повноважень, визначених
Центральною Радою та/або Центральним Проводом.
3.5.2.4. Може скликати З’їзд (етапи З’їзду), засідання Центральної Ради,
скликає засідання Центрального Проводу, організує підготовку засідань
Центральної Ради та Центрального Проводу, як правило, головує на них.
3.5.2.5. Здійснює загальну координацію роботи Секретаріату, колегій,
інших робочих та консультативно-дорадчих органів партії.
3.5.2.6. В межах, визначених Центральною Радою та/або Центральним
Проводом, здійснює оперативне управління коштами та майном партії.
3.5.2.7. Підписує попередньо затверджені Центральним Проводом:
структуру Секретаріату, робочих та консультативно-дорадчих органів
партії, положення про їхні структурні підрозділи, інші нормативні
внутрішньопартійні документи. Затверджує і підписує штатний розпис
Секретаріату, робочих та консультативно-дорадчих органів партії.
3.5.2.8. За поданням заступника Голови - Керівника Секретаріату приймає
на роботу та звільняє з роботи працівників Секретаріату, робочих та
консультативно-дорадчих органів партії.
3.5.2.9. У межах статутних повноважень видає накази і розпорядження.
3.5.2.10. Може делегувати частину своїх повноважень заступникам
Голови партії або тимчасово на час своєї відсутності покласти виконання
обов’язків Голови партії на одного із заступників Голови партії. В разі
припинення повноважень Голови партії або неможливості їх виконання та
за умови відсутності розпорядження про покладання виконання
обов’язків Голови на одного із заступників обов’язки Голови партії до
наступного засідання Центральної Ради виконує заступник Голови партії
– Керівник Секретаріату.
3.5.3. Заступники Голови партії обираються Центральним Проводом
та/або Центральною Радою, З’їздом партії.
3.5.4. Заступники Голови партії відповідають за окремі напрямки
партійної діяльності, виконують доручення Голови партії, які не
суперечать Статуту і Програмі партії.
3.5.5. Голова партії може бути виключений з партії лише за рішенням
З’їзду, заступники Голови партії – за рішенням З’їзду, або Центральної
ради, або Центрального Проводу.
3.6. Центральна контрольно-ревізійна комісія (Ревізор) партії.
3.6.1. Контрольним органом партії є її Центральна контрольно-ревізійна
комісія (Ревізор партії), склад якої (який) обирається З’їздом на термін до
двох років.
3.6.2. Центральна контрольно-ревізійна комісія (Ревізор партії):
3.6.2.1. Визначає власну структуру.
3.6.2.2. Подає пропозиції до керівних органів партії про поновлення
членства в партії осіб, необґрунтовано виключених з неї первинними
осередками, місцевими або територіальними організаціями.
3.6.2.3. Розглядає заяви про порушення членами партії, організаціями або
їх керівними органами норм партійного Статуту та вносить пропозиції з
цього приводу відповідним керівним органам партії.
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3.6.2.4. Розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та надає свої
рекомендації щодо них.
3.6.2.5. Здійснює контроль за відповідністю рішень партійних органів усіх
рівнів Статутові партії; подає пропозиції до відповідних керівних органів
партії та організацій про призупинення виконання рішень керівних
органів (крім З’їзду), керівних осіб партії чи її організацій, скасовує
рішення ревізійних комісій (ревізорів) організацій, якщо вони суперечать
Статуту або були прийняті з його порушеннями; надає свої рекомендації
щодо тлумачення положень статуту у спірних питаннях.
3.6.2.6. Перевіряє виконання бюджету керівними та виконавчими
органами партії.
3.6.2.7. Проводить ревізію фінансово-господарської діяльності партії, її
організацій та утворених нею установ.
3.6.2.8.
Координує
діяльність
ревізійних комісій
(ревізорів)
територіальних та місцевих партійних організацій.
3.6.2.9. На підставі рішення Центрального Проводу партії, яким
надаються відповідні повноваження Центральній контрольно-ревізійній
комісії (Ревізору партії), здійснює внутрішньопартійний фінансовий
контроль (аудит) за надходженнями і витратами політичної Партії в
порядку, визначеному законодавством України.
Внутрішньопартійний
фінансовий
контроль
(аудит)
за
надходженнями і витратами політичної партії проводиться щорічно, по
закінченню четвертого кварталу звітного року та оформлюється у вигляді
звіту (протоколу) Центральної контрольно-ревізійної комісії (Ревізора)
партії.
3.6.2.10. Звітує перед З’їздом про результати своєї діяльності.
3.6.3. Керівництво Центральною контрольно-ревізійною комісією
здійснює її Голова, який обирається З’їздом на термін до двох років.
3.6.4. Центральна контрольно-ревізійна комісія (Ревізор партії) діє на
підставі Положення, яке затверджується З’їздом або Центральною Радою.
У випадку, якщо таке положення відсутнє, Центральна контрольноревізійна комісія (Ревізор партії) розробляє тимчасовий порядок своєї
діяльності і здійснює свої функції згідно з ним до затвердження З’їздом
або Центральною Радою Положення про Центральну контрольноревізійну комісію (Ревізора) партії.
3.6.5. Члени Центральної контрольно-ревізійної комісії (Ревізор партії)
можуть бути виключені з партії тільки Центральною Радою або З’їздом.
3.6.6. Право тлумачення цього Статуту має З'їзд Партії та Центральна
Рада, а в період між З'їздами і засіданнями Центральної Ради –
Центральний Провід.
3.6.7. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії партії
скликаються Головою комісії та є правоспроможними за умови
присутності на засіданні більше половини членів комісії. Протокольні
рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії партії, у тому числі в
частині затвердження звітів, ухвалюються на її засіданнях, і є
правочинними, якщо за них проголосувало більше половини від загальної
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кількості присутніх на засіданні членів Центральної контрольноревізійної комісії партії. У разі рівності голосів при голосуванні голос
Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії партії є вирішальним.
Ревізор партії приймає рішення і підписує звіти, протоколи та інші
документи одноосібно.
3.7. Секретаріат партії.
3.7.1. Виконавчим органом партії, підпорядкованим у своїй діяльності
Центральному Проводу, є Секретаріат, що діє відповідно до Положення,
затвердженого Центральною Радою.
3.7.2. Заступник голови - Керівник Секретаріату обирається Центральною
Радою, у виняткових випадках - З’їздом.
3.7.3. Заступник Голови - Керівник секретаріату:
3.7.3.1. Підзвітний Центральній Раді, Центральному Проводу, Голові
партії.
3.7.3.2. Виконуючий обов’язки Керівника Секретаріату, який не є членом
керівних органів партії, бере участь у засіданнях Центральної Ради,
Центрального Проводу з дорадчим голосом.
3.7.3.3. Має право підпису фінансових та банківських документів, в
межах повноважень, визначених рішеннями Центральної Ради та/або
Центрального Проводу, розпоряджається коштами та майном партії.
3.7.3.4. В межах повноважень, наданих Центральною Радою та/або
Центральним Проводом та за узгодженням з Головою партії відкриває
рахунки в установах банку, призначає матеріально-відповідальних осіб,
видає доручення (довіреності), здійснює поточне управління майном та
фінансовими ресурсами партії, укладає від імені партії господарські і
трудові договори та контракти, вчиняє інші правочини, не заборонені
законодавством України та цим Статутом.
3.7.3.5. Здійснює кадрову політику виконавчих органів Секретаріату,
робить подання на Голову партії про призначення та звільнення з посад
співробітників
Секретаріату,
а
також
штатних
працівників
консультативно-дорадчих органів.
3.7.3.6. Зберігає печатку і документи партії.
3.7.3.7. Дає доручення керівникам виконавчих і проектних груп всіх
рівнів організацій партії з питань, що стосуються виконання рішень
керівних органів партії в рамках Всеукраїнських проектів.
3.7.4. Інші повноваження Секретаріату партії та його Керівника
визначаються рішеннями Центральної Ради та Центрального Проводу.
3.7.5. Заступник Голови - Керівник Секретаріату може бути усунений від
виконання своїх повноважень Центральною Радою, або З’їздом,
тимчасово – Центральним Проводом (до наступного засідання
Центральної Ради, З’їзду (етапу З’їзду) за власною ініціативою або за дії,
несумісні зі Статутом та програмними документами партії, невиконання
рішень її керівних органів.
3.8. Партійні фракції у представницьких органах влади.
3.8.1. Члени партії – депутати представницьких органів усіх рівнів
утворюють депутатські фракції (групи). Кожен член партії, який є
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депутатом, зобов’язаний увійти до складу партійної фракції (групи) і
виконувати в ній рішення партії.
3.8.2. Відмова увійти до складу партійної фракції (групи) має наслідком
припинення членства в партії.
3.8.3. Члени фракції (групи) обирають голову фракції (групи) згідно з
рішенням Ради партійної організації відповідного рівня.
Голову фракції (групи) у Верховній Раді України може призначати
Центральна Рада партії. Голова фракції (групи) у Верховній Раді України
входить до складу Центральної Ради.
Голова фракції (групи) у місцевих представницьких органах влади
входить до складу Ради партійної організації відповідного рівня.
3.8.4. Фракція (група) не становить окремої партійної організації. Кожен
її член має належати до однієї з партійних організацій.
3.8.5. З метою організації та координації внутрішньопартійної діяльності
у фракціях (групах) можуть створюватись партійні групи. Положення про
партійні групи в представницьких органах влади затверджується
Центральною Радою партії.
3.8.6 Діяльність фракції узгоджується із рішеннями керівних органів
партії.
3.9. Територіальні та місцеві організації (районні, районні в містах,
міські, селищні, сільські)
3.9.1. Територіальні та місцеві організації партії утворюються і діють
згідно з адміністративно-територіальним устроєм України. Їхня
діяльність поширюється на територію відповідних адміністративнотериторіальних одиниць.
Вони самостійно визначають свою структуру, форми та методи
діяльності, керуючись Статутом і програмними документами партії,
відповідно до чинного законодавства.
3.9.2. Територіальними організаціями партії є її обласні, Кримська
республіканська, Київська та Севастопольська міські організації.
Статус Кримської республіканської організації, організацій у містах
Києві і Севастополі має особливості, що випливають із Конституцій
України та Автономної Республіки Крим.
3.9.3. Територіальні організації утворюються на установчих зборах або
конференціях і набувають статусу партійної організації та, за потреби,
юридичної особи після їх визнання Центральною Радою або Центральним
Проводом партії і реєстрації в установленому порядку.
3.9.4. Кримська республіканська організація, обласні, Київська та
Севастопольська міські організації:
3.9.4.1. Організують виконання програмних документів партії, рішень її
керівних органів та своїх власних.
3.9.4.2. Координують роботу місцевих організацій та первинних
осередків, що входять до їх складу.
3.9.4.3. Виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем
відповідної території, проводять їх в життя.
3.9.4.4. Співпрацюють з громадськими та профспілковими організаціями,
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місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.
3.9.4.5. Організують виборчі кампанії партії на відповідній території.
3.9.4.6. Висувають кандидатів на виборні посади до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
3.9.4.7. Визначають шляхи використання членських внесків.
3.9.4.8. Займаються іншою діяльністю, не забороненою чинним
законодавством України для територіальних організацій політичних
партій.
3.9.4.9. Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські
партійні організації прирівнюються до територіальних (обласних)
організацій партії.
3.9.5. Місцевими організаціями партії є її районні, районні в містах,
міські, селищні та сільські організації.
Місцеві організації, що діють в адміністративно-територіальних
одиницях нижчого рівня, входять до складу місцевих і територіальних
організацій, що діють в адміністративно-територіальних одиницях
вищого рівня.
3.9.6. Місцеві організації утворюються на установчих зборах або
конференціях і набувають статусу партійної організації після їх визнання
керівним органом тієї партійної організації, до складу якої вони входять
безпосередньо, та Центральною Радою або Центральним Проводом
партії. Статусу юридичної особи місцеві організації можуть набувати за
рішенням Центральної Ради або Центрального Проводу партії та після їх
реєстрації відповідно до чинного законодавства.
Місцеві організації реєструються відповідно до чинного
законодавства.
3.9.7. Місцеві організації:
3.9.7.1. Ведуть роботу по реалізації рішень керівних органів партії,
програмних документів партії.
3.9.7.2. Беруть участь у виробленні й реалізації політики партійних
організацій вищого рівня.
3.9.7.3. Розробляють стратегію і тактику розв’язання місцевих проблем. Із
залученням громадськості та експертів можуть розробляти власний
проект Стратегії Розвитку відповідної території та стратегію і тактику
партійної організації по її реалізації.
3.9.7.4. Координують роботу тих місцевих організацій та первинних
осередків, які входять до їхнього складу, надають їм допомогу у
вирішенні нагальних та перспективних проблем відповідної території.
3.9.7.5. Співпрацюють з профспілковими організаціями, місцевими
органами влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями
громадян.
3.9.7.6. Висувають своїх кандидатів на виборах до місцевих органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.
3.9.7.7. Проводять виборчі кампанії партії на відповідній території.
3.9.7.8. Пропонують своїх активістів до керівних органів партії та
відповідної територіальної організації.
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3.9.7.9. Визначають шляхи використання членських внесків.
3.9.7.10. Оприлюднюють свою позицію.
3.9.7.11. Займаються іншою діяльністю, не забороненою чинним
законодавством України.
3.9.8. Керівними органами територіальної, місцевої організації є збори
(конференція), Рада, Провід (якщо його утворено); контрольним органом
– Ревізійна комісія (ревізор). Голова територіальної (місцевої) організації
координує роботу всіх її органів і підрозділів.
Керівні, контрольно-ревізійні та виконавчі органи організації,
голова організації діють (з урахуванням реальних можливостей) за
загальною схемою діяльності, об’єму і розподілу повноважень між
центральними органами і особами партії та в межах повноважень,
визначених цим Статутом.
3.9.9. Вищим керівним органом територіальної, місцевої організації є
збори її членів (конференція делегатів).
Збори (конференція) скликаються Радою (Проводом) не рідше
одного разу на рік. Позачергові збори (конференція) територіальної
партійної організації можуть бути скликані на вимогу 1/4 її чисельного
складу або 1/3 місцевих організацій, що входять до складу територіальної
організації, або Центрального Проводу партії.
Позачергові збори (конференція) місцевої партійної організації
можуть бути скликані на вимогу 1/4 її чисельного складу або 1/3 місцевих
організацій нижчого рівня, що входять до її складу, або Ради організації
вищого рівня, якій вона безпосередньо підпорядкована, або Центрального
Проводу партії.
Збори є правоспроможними, якщо в їх роботі беруть участь більше
половини членів організації. Конференція є правоспроможною, якщо
делегатів на неї обрали організації, загальна чисельність яких складає
більше половини загальної чисельності тієї організації, що проводить
конференцію, і для участі у роботі конференції зареєструвалось більше
двох третин обраних делегатів.
3.9.10. Збори (конференція):
3.9.10.1. Обирають Раду організації у складі не менше 3 осіб, голову
організації, можуть обирати співголів організації терміном до двох років.
3.9.10.2. Обговорюють звіт Ради, дають оцінку роботі Ради та голови.
3.9.10.3. Обирають голову та членів Ревізійної комісії (ревізора) на термін
до двох років. Заслуховують звіт Ревізійної комісії (ревізора) та дають
оцінку їхньої роботи.
3.9.10.4. Можуть обирати заступників голови організації, керівника
секретаріату (секретаря) на термін до двох років.
3.9.10.5. Реалізують право власності на майно та кошти організації,
затверджують її бюджет. Делегують Раді окремі функції по
господарському управлінню коштами та майном.
3.9.10.6. Відповідно до встановлених норм представництва обирають
делегатів З’їзду, а також делегатів конференцій відповідних
територіальних та місцевих організацій.
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3.9.10.7. Затверджують кандидатури від даної організації (з числа всіх
членів партії) для балотування на З’їзді у виборні органи партії.
3.9.10.8. При виборах до представницьких органів влади та місцевого
самоврядування (місцевих виборах) затверджують кандидата (список
кандидатів) від партії для балотування за відповідним одномандатним
(багатомандатним) виборчим округом або приймають рішення про
підтримку кандидата (узгодженого списку кандидатів) від інших партій.
За умови обрання депутатів за партійними списками організація
відповідного рівня оприлюднює повний список кандидатів в депутати.
Для визначення порядку розташування кандидатів в депутати у
виборчому списку організацій та/або висування кандидатів в
мажоритарних округах на зборах (конференціях) цих організацій
проводиться рейтингове голосування по кожному з претендентів в
кандидати.
Розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва
жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у депутати місцевих рад
в багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30
відсотків від загальної кількості кандидатів у виборчому списку.
3.9.10.9. При виборах до Верховної Ради України за пропорційною або
змішаною виборчою системою шляхом рейтингового голосування
затверджують список кандидатів від організації до загальнопартійного
виборчого списку.
3.9.10.10. Можуть відміняти рішення керівних органів та голови своєї
організації, а також рішення керівних органів та керівних осіб тих
партійних організацій, які входять до її складу.
3.9.10.11. Приймають нових членів партії.
3.9.10. 12. Можуть виключати з партії осіб, дії яких несумісні з її
Статутом або програмними документами.
3.9.10.13. Мають право приймати рішення про необхідність скликання
Позачергового чи Надзвичайного З’їзду партії і надсилають його до
Центральної Ради, Центрального Проводу, Голови партії для розгляду.
3.9.10.14. При реорганізації чи у випадку об’єднання із спорідненою
партією, інших виняткових випадках за узгодженням з Центральним
Проводом можуть призначати виконуючих обов’язки голів місцевих
організацій нижчого рівня з терміном перебування на посаді не більше
одного року.
3.9.10.15. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа
присутніх учасників зборів (делегатів конференції).
Процедура голосування визначається зборами (конференцією).
3.9.11. У період між зборами (конференціями) діяльністю територіальної,
місцевої організації керує її Рада та Провід (якщо його утворено).
3.9.12. Рада обирається зборами (конференцією) на термін до двох років.
До складу Ради за посадою входять члени Проводу, голова організації та
його заступники, голова депутатської фракції (групи) партії в органі
представницької влади відповідного рівня, керівник секретаріату
(секретар) організації.
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3.9.13. Засідання Ради скликаються головою (Проводом) організації не
рідше, ніж один раз на 6 місяців.
Позачергове засідання Ради територіальної та місцевої організації
може бути скликане на вимогу 2/3 членів Ради, Проводу організації,
голови організації.
Засідання є правоспроможним, якщо на ньому присутні більше
половини членів Ради.
3.9.14. Рішення Ради (Проводу) можуть прийматися як на її засіданнях,
так і шляхом опитування її членів. Рішення Ради (Проводу), прийняте на
її засіданні, є правочинним, якщо за нього проголосували більше
половини присутніх на засіданні членів Ради (Проводу). Рішення,
прийняте шляхом опитування, є правочинним, якщо за нього
проголосувало більше половини членів Ради (Проводу).
3.9.15. Рада:
3.9.15.1. Здійснює керівництво організацією, несе відповідальність за її
діяльність.
3.9.15.2. Робить заяви від імені організації.
3.9.15.3. Скликає збори (конференції) та визначає норми представництва
на конференціях для тих організацій, які входять до складу даної
організації.
3.9.15.4. Може обирати заступників голови організації.
3.9.15.5. Може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та
консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру,
призначає та звільняє їхніх керівників. Визначає склад консультативнодорадчих органів (крім штатних працівників).
3.9.15.6. В межах, визначених зборами (конференцією), розпоряджається
коштами та майном організації, призначає матеріально-відповідальних
осіб, надає право підпису фінансових документів.
3.9.15.7. У період між зборами (конференціями) приймає нових членів
партії з наступним підтвердженням їх членства в партії зборами
(конференцією).
3.9.15.8. Приймає рішення про тимчасове звільнення від сплати
членських внесків найбільш соціально незахищених членів партії.
3.9.15.9. Кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 голосів від
загальної кількості членів Ради, може виключати з рядів партії за дії,
несумісні з її Статутом або програмними документами.
3.9.15.10. Може відміняти рішення голови організації, а також рішення
керівних органів та керівних осіб тих партійних організацій, які входять
до складу даної організації.
3.9.15.11. Звітує перед членами організації за свою діяльність.
3.9.15.12. Вирішує інші питання діяльності організації відповідно до
статутних завдань. Може делегувати свої повноваження Проводу
організації.
3.9.16. Для оперативного керівництва діяльністю організації нею може
утворюватись Провід організації. До складу Проводу за посадою входять
голова організації, його заступники, голова депутатської фракції (групи)
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партії в органі представницької влади відповідного рівня, керівник
виконавчого органу (секретар) організації, а також члени Проводу, які
обираються простою більшістю голосів від загального складу Ради.
Засідання Проводу скликаються головою організації не рідше одного разу
три місяці.
Засідання Проводу є правоспроможним, якщо у ньому беруть
участь більше половини його членів. Рішення Проводу приймаються на
його засіданнях простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів
Проводу.
3.9.17. У період між зборами, конференціями, засіданнями Ради
(Проводу) діяльність організації координує її голова, який обирається
зборами (конференцією) на термін не більший, ніж два роки. Голова
організації входить до складу її Ради (Проводу).
3.9.18. Голова територіальної, місцевої організації:
3.9.18.1. Без доручення представляє організацію в зовнішніх відносинах.
3.9.18.2. За узгодженням з Радою (Проводом) робить заяви від імені
організації.
3.9.18.3. Має право підпису фінансових та інших документів організації.
3.9.18.4. Скликає та організує засідання Ради та Проводу (у випадку його
створення), головує на них.
3.9.18.5. Здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими
органами організації, приймає на роботу та звільняє з роботи їхніх
штатних працівників.
3.9.18.6. Може делегувати частину своїх повноважень заступникові
(заступникам) або тимчасово на час своєї відсутності покласти виконання
обов’язків голови організації на заступника голови організації.
3.9.18.7. Несе відповідальність і звітує перед організацією за свою
діяльність.
3.9.19. Ревізійна комісія (ревізор):
3.9.19.1. Здійснює контроль за дотриманням цього Статуту та програмних
документів партії, чинного законодавства в діяльності партійних
організацій, що входять до складу даної організації.
Ревізійна комісія (ревізор) обирається Зборами (конференцією)
відповідної територіальної, місцевої організації на термін до двох років.
3.9.19.2. Подає пропозиції до керівних органів партії, організацій
відповідного чи вищого рівня про призупинення дії тих рішень керівних
органів та керівних осіб даної організації, що входять до її складу, які
суперечать Статуту або прийняті з його порушенням.
3.9.19.3. Розглядає пропозиції, скарги та заяви членів організації і надає
відповідним керівним органам рекомендації щодо них.
3.9.19.4. Апелює до керівних органів або ревізійної комісії (ревізора)
організації вищого рівня або партії.
3.9.19.5. Здійснює періодичні ревізії фінансової діяльності організації, а
також виконання її бюджету.
3.9.19.6. На підставі рішення Центрального Проводу партії, яким
надаються відповідні повноваження ревізійній комісії (ревізору)
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територіальної, місцевої організації, здійснює внутрішньопартійний
фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами організації в
порядку, визначеному законодавством України.
Внутрішньопартійний
фінансовий
контроль
(аудит)
за
надходженнями і витратами територіальних та місцевих організацій
проводиться щорічно, по закінченню четвертого кварталу звітного року
та оформлюється у вигляді звіту ревізійної комісії (ревізора)
територіальної, місцевої організації.
3.9.19.7. Засідання ревізійної комісії територіальної, місцевої організації
скликаються головою
комісії та є правоспроможними за умови
присутності на засіданні більше половини членів комісії. Протокольні
рішення ревізійної комісії територіальної, місцевої організації, у тому
числі в частині затвердження звітів, ухвалюються на її засіданнях, і є
правочинними, якщо за них проголосувало більше половини від загальної
кількості присутніх на засіданні членів ревізійної комісії. У разі рівності
голосів при голосуванні голос голови ревізійної комісії є вирішальним.
Ревізор територіальної та місцевої організації приймає рішення і
підписує звіти, протоколи та інші документи одноосібно.
3.10. Первинні осередки:
3.10.1. У складі територіальних та місцевих організацій можуть
створюватись первинні осередки партії.
Первинний осередок партії набуває свого статусу після визнання
його керівним органом тієї партійної організації, до складу якої він
входить безпосередньо.
3.10.2. Первинний осередок:
3.10.2.1. Бере безпосередню участь у реалізації рішень керівних органів
партії, її програмних документів.
3.10.2.2. Бере участь у виробленні й реалізації політики партійних
організацій вищого рівня.
3.10.2.3. Висуває і обирає делегатів на районні та міські конференції,
пропонує своїх активістів до складу керівних органів партії, а також
територіальних та місцевих партійних організацій.
3.10.2.4. Допомагає громадянам у самоорганізації для реалізації їхніх
інтересів за місцем проживання.
3.10.2.5. Бере участь у виборчих кампаніях партії.
3.10.2.6. Оприлюднює свою позицію.
3.10.2.7. Займається іншою діяльністю, не забороненою чинним
законодавством України.
3.10.3. Первинні осередки утворюються на установчих зборах. До складу
первинного осередку входить щонайменше три члени партії. Члени
первинного осередку самостійно визначають свою структуру, напрямки
та методи діяльності, керуючись цим Статутом та програмними
документами партії, відповідно до чинного законодавства.
3.10.4. Керівними органами первинного осередку є збори та рада, якщо
вона створена. Керівною особою первинного осередку є його голова.
3.10.5. Вищим керівним органом первинного осередку є його збори, які
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скликаються радою, головою первинного осередку не рідше, ніж один раз
на 6 місяців.
Позачергові збори можуть бути скликані на вимогу 1/4 членів
осередку або радою організації вищого рівня, якій вона безпосередньо
підпорядкована.
Збори є правоспроможними, якщо в них беруть участь більше
половини членів первинного осередку.
3.10.6. Збори:
3.10.6.1. Пропонують відповідній партійній організації кандидатів для
висування на виборах в державні та місцеві органи влади і місцевого
самоврядування, визначивши їх персоналії та черговість в списку шляхом
рейтингового голосування по кожному претенденту в кандидати.
3.10.6.2. Обирають раду та голову первинного осередку, а також,
відповідно до встановлених норм представництва, делегатів на
конференції місцевих організацій.
3.10.6.3. Обговорюють звіт ради, дають оцінку роботі ради та голови
первинного осередку.
3.10.6.4. Обирають ревізійну комісію (ревізора). Заслуховують звіт
ревізійної комісії (ревізора) та дають оцінку їхньої роботи.
3.10.6.5. Приймають в партію нових членів.
3.10.6.6. Кваліфікованою більшістю, не меншою, ніж 2/3 голосів від
кількості учасників зборів, можуть виключати з партії осіб, дії яких
несумісні з її Статутом або програмними документами.
3.10.6.7. Можуть відміняти рішення ради, голови первинного осередку.
3.10.6.8. Усі інші рішення зборів приймаються простою більшістю голосів
від числа їх учасників.
3.10.6.9. Процедура голосування визначається зборами.
3.10.7. Рада первинного осередку обирається на термін до двох років.
Засідання ради скликається головою первинного осередку не рідше, ніж
один раз на 3 місяці і є правоспроможним, якщо в ньому беруть участь
більше половини її членів.
Рішення ради приймаються простою більшістю голосів від числа
присутніх на засіданні членів ради.
3.10.8. Рада:
3.10.8.1.
Здійснює
керівництво
первинним осередком, несе
відповідальність за її діяльність.
3.10.8.2. У період між зборами приймає нових членів партії з наступним
їх затвердженням зборами.
3.10.8.3. Скликає збори первинного осередку.
3.10.8.4. Може скасовувати рішення голови первинного осередку.
3.10.9. У період між зборами та засіданнями ради діяльність первинного
осередку координує його голова, який обирається зборами на термін до
двох років. Голова входить до складу ради.
3.10.10. Голова первинного осередку:
3.10.10.1. Керує поточною діяльністю осередку.
3.10.10.2. Без доручення представляє осередок в зовнішніх відносинах.
22

3.10.10.3. Скликає збори первинного осередку, засідання ради та, як
правило, головує на них.
3.10.10.4. Має право підпису всіх документів осередку.
3.10.10.5. Несе відповідальність і звітує перед осередком за свою
діяльність.
3.10.11. Ревізійна комісія (ревізор) первинного осередку обирається
зборами на термін до двох років.
3.10.12. Ревізійна комісія (ревізор):
3.10.12.1. Здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, програмних
документів партії, чинного законодавства в діяльності первинного
осередку.
3.10.12.2. Розглядає заяви, пропозиції, скарги членів первинного осередку
та надає відповідним керівним органам рекомендації щодо них.
3.10.12.3. Подає пропозиції до керівних органів організацій відповідного
рівня, партії про призупинення тих рішень керівних органів і осіб
первинного осередку, які суперечать Статуту або прийняті з його
порушенням.
3.10.12.4. Апелює до керівних органів або ревізійної комісії (ревізора)
організації вищого рівня чи партії.
4. Порядок вступу в партію, зупинення та припинення членства в ній.
4.1. Членом партії може бути кожний громадянин України, який досяг 18
років, є дієздатним у правовому відношенні, визнає та дотримується
Статуту і програмних документів партії, підтримує її матеріально.
4.2. Прийом у члени партії здійснюється зборами первинного осередку, а
також зборами (конференцією) місцевої або територіальної організації на
підставі особистої письмової заяви за рекомендацією двох членів партії та
підписаного Декалогу члена партії:
Декалог члена Республіканської платформи
Лише той, хто вірить в себе і в Україну,
хто готовий до щоденної праці та самопожертви – здатний
творити сучасне і майбутнє рідної землі.
Ми впевнені – перемога в об’єднанні сили кожного з нас.
Член політичної партії Республіканська платформа:
1. Будує суспільство вільних і заможних громадян, відповідальних за
власну долю і долю своїх дітей.
2. Готовий до останнього захищати родину, Вітчизну, власну честь і
гідність.
3. Усвідомлює – влада не самоціль і не спосіб самозбагачення, а
інструмент для створення та дотримання справедливих і чесних
правил суспільного життя.
4. Формує владу ефективну, відкриту для контролю і впливу з боку
громади владу, яка викорінить корупцію і наведе справжній лад в
державі.
5. Слідує принципам – не кради, не бери хабарів, не зловживай
службовим становищем.
23

Розуміє, що лише ідейно згуртована, організована, дисциплінована і
фінансово незалежна сила може досягти перемоги.
7. Вільно обговорює всі пропоновані рішення, аргументовано
відстоює свою позицію, при прийнятті рішень – обов’язково
виконує їх.
8. Підтверджує свою причетність до Партії конкретними діями:
сповідує в житті основні світоглядні та програмові засади,
підтримує організацію матеріально, виконує партійні доручення.
9. Реалізовує себе через Партію, несучи повну особисту
відповідальність за дотримання спільних ідейних і політичних
принципів та правил діяльності у владі.
10. Переконаний: Україна та суспільне благо – понад усе!
6.

У період між зборами (конференціями) прийом до партії здійснює
Рада (Провід) організації.
У виняткових випадках прийом у члени партії може здійснюватись
З’їздом, Центральною Радою або Центральним Проводом.
4.3. Членство в партії є індивідуальним, фіксованим і засвідчується
партійним квитком, зразок якого затверджує Центральний Провід.
Членство в партії несумісне з одночасним перебуванням в інших
політичних партіях.
4.4. Член партії має право в будь-який час зупинити чи припинити своє
членство в партії шляхом подання заяви до відповідних статутних органів
партії. Членство в партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої
заяви та не потребує додаткових рішень.
Членство в партії може бути припинене внаслідок:
- особистої письмової заяви до зборів, Ради чи голови первинного
осередку, зборів (конференції), Ради чи Проводу територіальної, місцевої
(партійної) організації, Центрального Проводу, окрім тих членів партії,
які обрані на посаду керівника або заступника керівника партії. Членство
в Партії зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем
обрання нового керівника чи його заступника;
- несплати членських внесків без поважної причини протягом шести
місяців підряд;
- виключення з партії за дії, несумісні з її Статутом або програмними
документами;
- невиконання рішень керівних органів партії та відповідних організацій.
Членство в партії може бути зупинене за рішенням зборів, ради
первинного осередку, зборів (конференції), ради, проводу територіальної,
місцевої організації, Центральної Ради чи Центрального Проводу, на
підставі особистої письмової заяви. Член партії призначений (обраний) на
посаду, яка несумісна з членством в партії, зобов’язаний невідкладно
подати заяву до Секретаріату партії, щодо зупинення членства в партії
або про вихід із партії.
4.5. Партія створює інститут прихильників, які можуть брати участь у
діяльності партії.
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4.6. Права та обов’язки членів партії реалізуються в порядку,
визначеному цим Статутом.
4.7. Кожен член партії має право:
4.7.1. Брати безпосередню участь у виробленні і реалізації політики
партії.
4.7.2. Об’єднуватись разом з іншими членами партії в первинний
осередок.
4.7.3. Виходити із складу одного первинного осередку і входити до
складу іншого за рішенням останнього.
4.7.4. Вільно викладати свої погляди і обговорювати будь-які питання
партійного життя до ухвалення рішень партійними органами.
4.7.5. Висувати кандидатури, включаючи власну, обирати й балотуватися
в будь-який виборний партійний орган.
4.7.6. Претендувати на висунення своєї кандидатури на виборах до
представницьких органів влади усіх рівнів.
4.7.7. Отримувати інформацію із загальних питань діяльності партії.
4.7.8. Критикувати будь-який партійний орган, будь-якого члена партії з
посиланням на конкретні документи або дії, при обговоренні на
засіданнях партійних органів.
4.7.9. Давати на засіданнях партійних органів власну політичну оцінку
будь-яким партійним рішенням.
4.7.10. Подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого партійного
органу. Усі партійні органи і керівні особи партії та її організації
зобов’язані розглянути пропозиції, заяви, апеляції членів партії не
пізніше, ніж у місячний строк після їх отримання або на своєму
найближчому засіданні і дати на них вмотивовану відповідь (на прохання
заявника – письмову).
4.7.11. Брати участь в усіх обговореннях партійними органами своєї
діяльності або пропозицій, заяв, апеляцій.
4.7.12. Брати участь з дорадчим голосом в засіданнях будь-якого
партійного органу за попереднім узгодженням з керівництвом
останнього.
4.7.13. На підтримку партії, захист партією своєї честі та гідності.
4.7.14. Вільно виходити з партії або зупиняти членство в ній за власною
письмовою заявою.
4.8. Кожен член партії зобов’язаний:
4.8.1. Дотримуватись у своїй діяльності Статуту та програмних
документів партії.
4.8.2. Дбати про зміцнення авторитету партії, дотримуватися партійної
дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики.
4.8.3. Сприяти перемозі на виборах кандидатів від партії.
4.8.4. Виконувати рішення партійних органів, прийняті в межах їхньої
компетенції.
4.8.5. Брати участь у роботі своєї партійної організації.
4.8.6. Регулярно сплачувати членські внески.
4.8.7. Перебувати на обліку в первинному осередку або місцевій,
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територіальній організації.
4.9. Члени партії, що працюють в структурах влади, періодично
інформують первинний осередок, а висунуті чи рекомендовані партією –
звітують про свою діяльність перед відповідними партійними органами.
Члени партії працюють на керівних посадах в органах виконавчої
влади лише за згодою Центрального Проводу і можуть бути відкликані
ним. Незгода з рішенням про відкликання має наслідком припинення
членства в партії.
4.10. Члени партії, які є депутатами представницьких органів усіх рівнів,
звітують про свою діяльність перед партійними організаціями
відповідних рівнів.
4.11. За рішенням Центральної Ради, Центрального Проводу може
проводитися перереєстрація членів Партії в територіальних та/або
місцевих організаціях. Терміни проведення перереєстрації визначаються
тим самим рішенням і не можуть бути меншими ніж два місяці для
територіальної та один місяць для місцевої організації Партії. Порядок
проведення перереєстрації визначає Центральний Провід.
Припинення членства в Партії настає з часу реєстрації заяви про
відмову в перереєстрації або з часу закінчення перереєстрації.
Особа, членство в Партії якої припинено внаслідок непроходження
процедури перереєстрації у встановлений термін, за наявності поважних
причин має право звернутися до Центральної Ради, Центрального
Проводу з клопотанням про поновлення в Партії протягом трьох місяців з
дня закінчення перереєстрації.
5. Правовий статус, майно та кошти партії
5.1. Територіальні та місцеві організації партії в своїй діяльності
керуються цим Статутом, Програмою, Положеннями, іншими партійними
документами, прийнятими відповідними керівними органами і особами,
чинним законодавством. Територіальні та місцеві організації після їх
визнання Центральною Радою або Центральним Проводом реєструються
відповідно до чинного законодавства та можуть набувати статусу
юридичної особи. Після державної реєстрації та отримання статусу
юридичної особи, територіальні та місцеві організації можуть мати
печатку, штампи, бланки, інші реквізити, зразки яких затверджуються
Радою відповідної організації за погодженням з Центральним Проводом
партії.
5.2. Партія та її організації, які набули статусу юридичної особи, мають у
своїй власності майно та кошти, а також рахунки в банківських
установах.
Партія є неприбутковою організацією. Територіальні та місцеві
партійні організації, що набули статусу юридичної особи, є
неприбутковими організаціями.
5.3. Джерелами коштів та майна партії та її територіальних і місцевих
організацій є:
5.3.1. Вступні, цільові та членські внески членів партії.
5.3.2. Добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій
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у встановленому законом порядку.
5.3.3. Кошти та майно, передані членами партії в установленому порядку.
5.3.4. Надходження від установ, організацій, видавництв, засобів масової
інформації, заснованих партією чи її організаціями.
5.3.5. Надходження від поширення суспільно-політичної літератури,
агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою,
проведення свят, виставок, фестивалів, лекцій, політичних акцій та інших
заходів.
5.3.6. Інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України і
не ведуть до втрати ознак неприбутковості.
5.4. У власності партії та її організацій можуть бути будівлі, приміщення,
споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби,
обладнання, інвентар, грошові кошти та будь-яке майно, необхідне для
матеріального забезпечення статутної діяльності партії, не вилучене з
цивільного обігу і не обмежене у використанні.
Партія має право на майно, придбане від продажу суспільнополітичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів,
виробів із власною символікою.
5.5. Партія самостійно і незалежно здійснює право володіння,
користування та розпорядження належним їй майном через керівні
органи партії.
5.6. Керівні органи партії можуть закріплювати певне належне їй майно за
територіальними партійними організаціями і делегувати керівним
органам останніх повноваження по розпорядженню ним.
5.7. Заборонено 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. Доходи (прибутки) партії використовуються виключно для
фінансування видатків та утримання партії, реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами
партії.
5.8. Партія в цілому, її територіальні та місцеві організації, як окремі
юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за
свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов’язання будь-яких
інших юридичних осіб.
5.9. Партія, її територіальні та місцеві організації формують і виконують
власний бюджет та оприлюднюють його згідно чинного законодавства.
5.10. Члени партії сплачують членські внески у тій організації, до якої
вони безпосередньо належать. Періодичність, розмір та порядок сплати
членських внесків встановлюється Положенням, що затверджується
Центральним Проводом.
5.11. Кошти, отримані партійними організаціями від членських внесків,
розподіляються відповідно до Положення про членські внески.
5.12. Партія, її територіальні та місцеві організації, які в установленому
порядку набули статус юридичної особи, ведуть бухгалтерську звітність у
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встановленому порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий
аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний
фінансовий аудит у випадках, передбачених Законом України «Про
політичні партії в Україні».
5.13. Щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності партії, її
територіальних та місцевих організацій, які в установленому порядку
набули статус юридичної особи, здійснюється Центральною контрольно ревізійною комісією (Ревізором) партії, ревізійною комісією (ревізором)
відповідної територіальної чи місцевої організації на підставі р ішення
Центрального Проводу партії, яке уповноважує згадані вище комісії
(ревізорів) на проведення такого аудиту.
При здійсненні щорічного внутрішнього фінансового аудиту
діяльності партії, її територіальних та місцевих організацій, які в
установленому порядку набули статус юридичної особи:
- засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії партії,
ревізійної комісії територіальної, місцевої організації скликаються
головою відповідної комісії та є правомоспроможними за умови
присутності на засіданні більше половини членів відповідної комісії;
- рішення (протокольні рішення) Центральної контрольноревізійної комісії партії, ревізійної комісії територіальної, місцевої
організації, у тому числі в частині затвердження звітів, ухвалюються на її
засіданнях, і є правочинними, якщо за них проголосувало більше
половини від загальної кількості присутніх на засіданні членів
Центральної контрольно-ревізійної комісії партії, ревізійної комісії
відповідної територіальної, місцевої організації. У разі рівності голосів
при голосуванні голос Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії
партії, голови ревізійної комісії відповідної територіальної, місцевої
організації є вирішальним;
- ревізор партії, відповідної територіальної, місцевої організації
приймає рішення і підписує звіти, протоколи та інші документи
одноосібно.
5.14. У передбачених законодавством випадках Центральна контрольноревізійна комісія (Ревізор) партії на підставі рішення Центрального
Проводу Партії залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього
незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру партії, її територіальних та місцевих
організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи.
5.15. Зовнішній незалежний фінансовий аудит є обов’язковим після
закінчення виборчого процесу на виборах Президента України, виборах
народних депутатів України або по закінченню участі у чергових чи
позачергових місцевих виборах, а також у разі отримання державного
фінансування. Зовнішній незалежний фінансовий аудит проводиться в
рік, наступний за роком проведення таких виборів чи отримання
державного фінансування.
5.16. Партія має право укладати договір на проведення аудиту з тією
самою аудиторською фірмою не більш як три роки поспіль.
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5.17. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після
закінчення звітного кварталу, подає до Національного агентства з питань
запобігання корупції у паперовій формі (за підписом Голови Партії чи
іншої уповноваженої особи, засвідченим печаткою Партії), а також на
електронному носії звіт Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює
такий звіт на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) у цей самий
строк.
6. Припинення діяльності партії або її організацій
6.1. Діяльність будь-якої партійної організації припиняється, якщо в її
складі залишилося менше трьох членів, якщо інше не передбачено цим
Статутом.
Діяльність територіальної, місцевої організації, первинного
осередку може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації
згідно рішення З’їзду, або Центральної Ради, або Центрального Проводу
партії в порядку, визначеному цим Статутом.
6.2. Після припинення діяльності територіальної або такої місцевої
організації, що не входила до жодної з територіальних організацій, усі
кошти та майно даної організації переходять у власність одній або
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (у випадку
реорганізації) або у загальнопартійну власність (у випадку ліквідації
(припинення діяльності)) або зараховуються до доходу бюджету.
Кошти та майно інших місцевих організацій, що припинили свою
діяльність, переходять у власність одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду (у випадку реорганізації) або тієї місцевої
(територіальної) організації, до складу якої ця організація входила
безпосередньо (у випадку ліквідації (припинення діяльності)) або
зараховуються до доходу бюджету.
6.3. Діяльність партії може бути припинена шляхом її ліквідації, злиття,
поділу, приєднання або перетворення за рішенням З’їзду в порядку,
визначеному цим Статутом.
Ліквідація партії може бути здійснена за рішенням судових органів
у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6.4. У разі припинення юридичної особи партії (у результаті її ліквідації,
злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються
одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або
зараховуються до доходу бюджету.
В разі прийняття З’їздом рішення про припинення діяльності партії
шляхом її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення, всі
питання про використання майна та коштів (активів) партії в межах
чинного законодавства вирішуються З’їздом та обраною ним
Ліквідаційною комісією (Ліквідатором).
6.5. У випадку прийняття рішення про ліквідацію партії в судовому
порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією,
вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.
6.6. Рішення про реорганізацію партії приймається З’їздом у порядку,
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визначеному цим Статутом. Усі майнові, фінансові та інші питання,
пов’язані з реорганізацією партії, вирішуються З’їздом.
6.7. Після прийняття З’їздом рішення про припинення діяльності партії
припиняється діяльність усіх її організацій.
6.8. Рішення про ліквідацію (саморозпуск) партії публікується в
періодичній пресі.
7. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту і Програми партії
7.1. Зміни та доповнення до Статуту і Програми партії затверджуються
З’їздом партії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості делегатів, зареєстрованих
на З’їзді.
7.2. Партія інформує Міністерство юстиції України про зміну
найменування, Статуту і Програми, керівних органів партії, адреси та
місцезнаходження відповідно до чинного законодавства України.
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