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Шановні колеги, депутати!
Ви тримаєте в руках книжку, мета якої – не просто донести до читача ідеологічні засади, а й надати зрозумілу
«рамку» розбудови Партії.
Ми разом проходимо складний і цікавий шлях розвитку країни. Президент Володимир Зеленський та фракція
«Слуга Народу» у парламенті на практиці втілюють свої передвиборчі обіцянки, оформлені у програмних документах.
Ми відповідали і продовжуємо відповідати на щоденні виклики, які ставить перед нами життя. Серед них –
бойові дії на Донбасі, економічні та соціальні реформи, пандемія коронавірусу. Щодня щось змінюється, і щоб
бути сучасною «смарт-партією», яка реагує на нові виклики й впевнено продовжує реформи, нам також необхідно
змінюватися та розвиватися.
Тому оновлена доктрина і новий статут Партії – не є догмами.
Цілком можливо, що через рік ви візьмете до рук матеріали з наступного З’їзду Політичної Партії «Слуга Народу». І там,
всередині, будуть нові документи, які відповідатимуть тим викликам та потребам, які ставить перед нами майбутнє.
Щоб чітко розуміти, куди ми з вами рухаємось, раджу уважно опрацювати дану книгу. Наснаги та рішучості вам!

Cкануй для доступу до
електронної версії цїєї книги
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ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ
ЩОДНЯ!

1. Вступне слово
Президента України
Володимира Зеленського

Наш порядок денний –
це програма Президента
та Партії «Слуга Народу»
Нині для України надважливими є закони для завершення земельної реформи,
децентралізації, запровадження народовладдя.
Необхідні зміни для судової реформи, економічного зростання, пенсійного
забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції, відновлення справедливості та
виконання всіх інших обіцянок влади.
Програма Президента та програма Партії «Слуга Народу» – саме це наш порядок
денний. І жодні правки будь-кого не зупинять нас на цьому шляху.
Завдяки підтримці українців нова влада за два роки вже зробила те, чого попередні
політики не спромоглися зробити. Хоча за цей час довелося працювати в умовах війни,
пандемії коронавірусу, світової кризи, а також долати супротив старої системи.

1. Вступне слово Президента України Володимира Зеленського

1

Моя позиція – проста й незмінна: не важливо, хто проти нас, важливо – за кого
ми. А це – понад 40 мільйонів громадян України. І завдяки їхній підтримці менш
ніж за два роки ми зробили те, що інші політики десятиліттями обіцяли, а потім
благополучно «зливали».
Партія «Слуга Народу» завжди має та буде працювати не для частини суспільства, не
для 73% або 54%, а на благо всіх громадян України.
Партія має бути джерелом ініціатив, реформ, проєктів, ідей, а також нових,
професійних і порядних кадрів для держави.
Проявляйте ініціативу та змінюйте на краще свою громаду, село, місто, регіон. Адже
для реалізації ідей є всі необхідні повноваження, кошти та інші ресурси.
Давайте пам’ятати, що саме з тисяч маленьких змін на місцях складаються глобальні
зміни в країні.
З промови на ХІ Позачерговому З’їзді
Політичної Партії «Слуга Народу»
Київ, 13 березня 2021 року.

«Давайте пам’ятати, що саме
з тисяч маленьких змін на
місцях складаються глобальні
зміни в країні» – Володимир Зеленський
2
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2. Вступне слово Голови
Партії «Слуга Народу»
Олександра Корнієнка

Ми – Партія змін.
Не удаваних,
а справжніх
Шановні депутати!
Ми, Політична Партія «Слуга Народу», знаходимося на новому етапі розвитку.
Відбулися місцеві вибори. Можна бути задоволеними їхніми результатами чи не
задоволеними, але головне – що український народ, територіальні громади свій
вибір зробили.
Ми отримали не абсолютну владу, але потужну команду в депутатському корпусі
всіх рівнів. 7 тисяч людей – за армійськими стандартами це добре укомплектована
дивізія. Нас насправді багато. І так сталося, що лише ми можемо зрушити країну з
місця у правильному напрямку.

2. Вступне слово Голови Партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка
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Саме тому новий етап розвитку має означати нову якість нашої роботи, нові
горизонти, які ми повинні досягти.
«Нових горизонтів» я бачу щонайменше три.
Перший – організаційний.
• Ми дійсно по-новому структуруємо все партійне життя і всю партійну діяльність.
• Вперше ми запроваджуємо органи, які матимуть не просто дорадчий голос, а
вирішальний вплив на рішення Партії, бо вони є керівними органами між з’їздами.
Це Політична Рада – куди увійдуть обрані З’їздом представники – і Національна
Рада Громад, до якої увійдуть голови регіональних організацій Партії.
• Подібна структура буде повторюватися на регіональному рівні у кожній
регіональній партійній організації. Політична рада області складатиметься з
найбільш впливових, авторитетних людей, які здатні формувати політику на
регіональному рівні. Рада громад області – з керівників місцевих осередків.
• Така структура дозволить Партії, по-перше – забезпечити максимальну участь
членів партії не лише в ухваленні, а й в розробці партійних рішень.
По-друге, формулювати проєкти політичних рішень і обговорювати їхнє
ухвалення безпосередньо з депутатами чи міністрами.
По-третє, дозволить гнучко реагувати на зміни ситуації, що в нашому
високошвидкісному світі – дуже цінний доробок.
Другий горизонт – персональний.
• Нова редакція Статуту надає великі можливості для людей, які прагнуть змін у
країні. Можливість створювати місцеві організації на будь-якому рівні, навіть
парторганізацію вулиці чи кварталу. Первинні організації матимуть широкі
повноваження.
• Це – можливість для будь-кого, хто поділяє наші погляди, проявити себе. Це
реальний соціальний ліфт. Ми чекаємо на молодих, амбітних, професійних і
небайдужих.
• Ми запроваджуємо в Партії меритократичні принципи. Хто проявить себе на
партійній роботі у первинних чи місцевих органах – мають шанс стати новою
політичною елітою країни.
Третій горизонт – змістовний.
• Ухвалено Доктрину Партії. Це не означає, що ми відмовляємось від якихось
обіцянок чи програмних положень. Основні принципи залишилися такими, з
якими Президент Зеленський йшов на вибори – тоді, коли ніхто, крім нас, не
вірив у перемогу.
• Але в цій Доктрині ми зробили дещо дуже важливе і нове.
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Ми перетворили партійну програму на стратегію розвитку країни. Де є чітка
мета, де є напрямки і маршрути досягнення цієї мети і є конкретні цілі по
стратегічних і секторальних напрямках.

Ми – Партія змін. Не удаваних, а справжніх. Не хаотичних, а осмислених. Не точкових,
а системних. Не різких і катастрофічних, а поступових і невпинних.
І ми працюємо для людей, які хочуть змін в нашій країні. А таких – більшість.
Український народ – дуже мудрий. Те, що справжні зміни відкладалися,
гальмувалися, зупинялися впродовж 30 років – знають не лише експерти, не лише
громадські активісти. Це знають і відчувають люди у найвіддаленіших куточках
країни. «Жити, як жили» хоче лише невелика купка людей, які отримують від цього
конкретні матеріальні блага – від «мутних» ринків і кнопкодавства, від корупції і
брехні по телевізору. Решта – хоче кардинальних змін.
Ми – ті, на чию долю випало задовольнити цей запит, виконати це завдання.
Керівні органи Партії працюють, щоб на місцях були всі інструменти для втілення
змін. Ефективна організаційна структура, стратегічний і тактичний план, розуміння
мети і завдань. А політичної волі у нас і так не бракує. Тож все – як і раніше, як і
завжди – залежить від нас.
З промови на ХІ Позачерговому З’їзді
Політичної Партії «Слуга Народу»
Київ, 13 березня 2021 року.

«Нас насправді багато.
І так сталося, що лише ми
можемо зрушити країну з місця
у правильному напрямку»
– Олександр Корнієнко
2. Вступне слово Голови Партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка
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ЗМІНЮЄМО КРАЇНУ
РАЗОМ!
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3. Доктрина Партії

Доктрина, яка слугуватиме для нас
викладом базових принципів і
дорожньою картою дій для нашої команди
Економіка з прозорими ринками, сучасна інфраструктура, міцні територіальні громади,
чесна та відповідальна влада, мирна, незалежна та суверенна держава – побудова
«країни мрій» для Партії «Слуга Народу» – це реальність. Як це зробити – прописано
в новій Доктрині Партії, яку наші делегати ухвалили на XI Позачерговому З’їзді у Києві.
Це документ, який об’єднав та укрупнив все те, що вже напрацьовано. Там є наші
засади концептуальні, ідеологічні. Ми незмінні в своїх прагненнях – це центризм, це
ті принципи, з якими Президент ішов на вибори. Фактично Доктрина тією чи іншою
мірою – це основна частина стратегії розвитку країни. Це нам допоможе краще
робити наші зміни.
Фактично це програма Президента і Партії, доопрацьована на підставі досвіду перших
двох років роботи у владі і перетворена на стратегію розвитку держави.
Доктрина складається з двох великих частин.
Перша – загальні принципи Партії. Тут прописана стратегічна мета діяльності Партії
і команди Зеленського в цілому – побудова «країни мрії», яка є здійсненним образом
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суспільних відносин і умов життя, що мають існувати в країні. Визначено стратегічний
підхід Партії до перетворень в Україні. Фактично – дає відповідь на запитання, яким
чином «Слуга Народу» буде проводити ці зміни. Доктрина містить також ідеологічну
декларацію Партії, яка відображає основні положення радикально-центристської
ідеології українського зразка.
Друга частина – напрямки та завдання змін, які Партія має намір здійснити в країні.
Тут визначено п’ять стратегічних напрямків, за якими буде створюватися нова країна.
В них – ключові процеси, запуск і розвиток яких сприятиме трансформації України
у напрямку до сучасної, європейської держави з ринковою економікою та міцною
демократією – мир, інститути, інвестиції, інфраструктури, народовладдя.
Також передбачається двадцять секторальних напрямків, які відповідають основним
сферам життя суспільства та відображають наші плани дій у кожній з цих сфер на
період до 2024 року.
Доктрина ухвалена рішенням З’їзду, але до неї можуть вноситися зміни та уточнення.
Доктрину буде обговорено на регіональних партійних конференціях по всій країні,
вона буде обговорюватися в місцевих організаціях і первинних осередках.
Нижче ви можете ознайомитись із текстом документу.
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ДОКТРИНА ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
ПРЕАМБУЛА
У 2019 році Володимир Зеленський та Партія «Слуга Народу» отримали від українського народу мандат на
кардинальні зміни в країні. Запит суспільства був однозначний: розірвати «зачароване коло», яким майже
тридцять років водили країну старі політики, зруйнувати систему корупції та брехні, яка гальмувала розвиток
України, створити нову державну систему, орієнтовану на інтереси та прагнення людей.
Спираючись на мандат від народу України, ми створили єдину команду в центральних органах влади. Багато чого
вдалося зробити разом. Ми скасували депутатську недоторканність, повернули відповідальність за незаконне
збагачення. Зробили прозорими та вільними від корупційних схем ринки землі, спирту, бурштину. Закрили
можливості для безкарного та безкоштовного вивезення грошей з країни до офшорів. Разом ми розпочали
небачене за обсягами будівництво доріг і соціальної інфраструктури по всій країні. Успішно завершили реформу
децентралізації, надавши громадам міст і сіл повноваження та кошти для розв’язання проблем місцевого
розвитку. Завдяки наполегливим дипломатичним зусиллям домоглися повного та всеосяжного припинення
вогню на Донбасі, повернення на батьківщину частини українських полонених.
Втілюючи в життя передвиборчі програми Президента України та Партії «Слуга Народу», ми зіткнулися з
викликами, яких не мала жодна провладна команда в історії незалежної України.
Російська агресія – військова та інформаційна, глобальна пандемія коронавірусу та спричинена нею світова
економічна криза, невизначеність і непередбачуваність; токсична спадщина, яку стара політика накопичувала
десятиліттями, у вигляді заплутаного законодавства, обтяженого кричущими корупціогенними чинниками;
шалений спротив корупційної системи, представники якої немов зубами чіпляються за «схеми» і «теми», статуси
та статки; постійні системні та масштабні атаки на нашу команду в судах, медіа, соціальних мережах, блокування
рішень та поширення фейків – усе це змушувало нас діяти відповідно до обставин, вирішувати оперативні
проблеми, які виникали з небаченою частотою, помилятися й виправляти помилки, відкладати у часі деякі
системні та масштабні реформи, здобувати досвід і розуміння альтернативних шляхів досягнення цілей.
Але при цьому ми ніколи не втрачали стратегічної мети, не зраджували наших виборців, не поступалися навіть у
найменшому незалежністю та суверенітетом своєї країни, не відхилилися від курсу, накресленого Президентом
Володимиром Зеленським.
Сьогодні, коли до нашої команди у владі долучилися майже 7 тисяч депутатів місцевих рад різних рівнів, ми
входимо у новий етап розвитку Партії. Він передбачає безпрецедентні не лише для нас, а й для української
політичної історії структурні зміни, створення Партії по-справжньому нового для української політики типу.
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Синхронно зі структурними змінами ми прагнемо зробити свою діяльність системнішою та змістовнішою.
Підтверджуємо свої стратегічні цілі, уточнюємо та розширюємо стратегічні напрямки й завдання зі здійснення
системних перетворень. Робимо це заради того, щоб забезпечити єдине розуміння цілей і завдань та безумовну
консолідацію всієї великої національної команди «Слуги Народу» для виконання стратегічних програмних засад,
визначених Президентом Володимиром Зеленським і нашою Партією.
Саме з цією метою ми ухвалюємо цю Доктрину, яка слугуватиме для нас викладом базових принципів і
дорожньою картою дій для нашої команди. Доктрина – не проєкт, а документ «з відкритим кодом». Він підлягає
обговоренню у регіональних та місцевих організаціях та первинних осередках Партії, експертній спільноті та в
діалозі з громадянським суспільством. Під час обговорень будуть уточнюватися й деталізовуватися напрями
змін, ключові показники, програми, проєкти та заходи щодо втілення стратегій у життя. Але паралельно з цим
Доктрина діятиме як дорожня карта перетворень, слугуватиме дороговказом для кожного партійця та наших
представників у владі будь-якого рівня.

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1. НАША МЕТА
Наша стратегічна мета – побудова «країни мрії». Для нашої команди це – не просто красиве гасло. Це цілком
реальний образ країни, який передбачає реалізацію чіткої послідовності дій, що зроблять мету здійсненною.
«Країна мрії» – це країна, де мрії людини про гідне життя для себе та своїх нащадків можуть реально
здійснитися.
Країна, у якій кожен має змогу побудувати власний добробут і бути щасливим.
Країна, де кожне наступне покоління живе краще за попереднє. Країна, з якої не хочеться емігрувати, а навпаки
– до якої хочеться повертатися.
Образ «країни мрії» – не утопія, намальована ідеологами чи вченими, а стратегічний орієнтир для
нашої команди. Вона відображає істинне призначення держави – служити інтересам кожного громадянина, та
має конкретне втілення в очікуваннях і прагненнях людей. Для нас така країна означає:
•
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Впевненість людини у завтрашньому дні, яка ґрунтується на зрозумілій і передбачуваній державній
політиці, прозорих інститутах і правилах, які захищають життя, свободу й добробут, приватну власність
людини і спільну власність народу.
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•

•
•
•
•
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•
•
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•
•
•

•
•

•

Економіка з прозорими ринками, вільними від монополій і корупції, яка дає змогу будь-кому
отримувати справедливу та гідну винагороду за свій трудовий, інтелектуальний та інвестиційний внесок у
загальний добробут.
Чесна, «біла» зарплата, що зростає відповідно до набуття людиною нових знань та навичок і зростання
економіки України загалом.
Можливість для кожного громадянина гарантовано отримати соціальну допомогу від держави й
місцевого самоврядування у разі ускладнення життєвих обставин.
Високий рівень особистої безпеки людини, що базується на правовому порядку, який контролюється
державою, справедливому судочинстві та сучасних механізмах розв’язання суперечок.
Можливість безперешкодного кар’єрного зростання відповідно до набутих знань, навичок і досвіду
у державному, приватному та громадському секторах, відсутність кумівства та корупції при отриманні
робочого місця чи посади.
Можливість подорожувати та змінювати місце проживання, рід діяльності, життєвий уклад, знаходити
кращу роботу або вести власний бізнес, не наштовхуючись на бар’єри й перепони.
Доступність задоволення базових потреб людини – і повсякденних, і стратегічних – таких, як потреба
у власному житлі.
Доступність та якість послуг, що надаються людині організаціями, незалежно від форми
власності, – державних, комунальних, освітніх, медичних, культурних.
Сучасна транспортна та соціальна інфраструктура, яка дає людям змогу взаємодіяти між собою,
розвиватися та підвищувати рівень добробуту.
Комфортне та дружнє до людини міське й сільське середовище, можливість отримати весь комплекс
життєво необхідних послуг, незалежно від місця проживання.
Державна політика, що стимулює відповідальне ставлення людей і організацій до природного
середовища.
Міцні територіальні громади, які самостійно ухвалюють більшість рішень з питань місцевого розвитку в
межах унітарної держави.
Можливість впливати не лише на персональний склад влади, а й на кожне рішення, яке ухвалюється
на центральному чи місцевому рівні.
Незалежні медіа, що надають чесну й об‘єктивну інформацію про події в країні, не використовуючи
пропагандистських кліше та мови ненависті.
Мирна, незалежна та суверенна держава, інтегрована у європейський простір та трансатлантичні
безпекові структури, що користується повагою у світі та має взаємовигідні дружні відносини зі всіма
державами світу, які не мають щодо неї агресивних намірів.
Суспільство, в якому немає дискримінації за ознаками статі, мови спілкування, етнічної, гендерної чи
релігійної ідентичності, а намагання дискримінувати людей жорстко обмежується правовими механізмами.
Чесна та відповідальна влада, що опікується проблемами та захищає інтереси людей на будь-якому
рівні – державному чи місцевому, обирається за найвищими демократичними стандартами, є підзвітною
та підконтрольною людям.
Порядні та професійні політики, які дотримують власних обіцянок.
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2. НАШ ПІДХІД
Здобувши незалежність тридцять років тому, Україна взяла курс на побудову сучасної європейської держави з
ринковою економікою та міцною демократією. В реальності замість прямого, невпинного та швидкого просування
до цієї мети країна ходила по «зачарованому колу» брехні та корупції. Те, що починалося благими намірами та
красивими деклараціями, зрештою перероджувалося в підкилимні «договірняки», схеми розкрадання бюджету,
брехню політиків і всеосяжну корупцію.
Позитивні зміни, які відбувалися в країні, йшли складно та повільно, відкладалися на роки, а то й на десятиліття –
через те, що суперечили особистим або клановим інтересам політиків та олігархів. Ці зміни відбувалися швидше
всупереч, аніж завдяки діям влади, були наслідком тиску на владу з боку громадянського суспільства, бізнесу
та міжнародних партнерів України. Навіть пам’ять про життя, віддані українцями під час Революції Гідності та
спротиву гібридній агресії Росії, не поклала край звичці старих політиків красти й брехати.
Президент Зеленський і «Слуга Народу» втілюють кардинально інший підхід до змін у суспільстві й державі.
Ми не створюємо утопій та ідеологічно вмотивованих «прожектів». Ми не перебуваємо у полоні будь-якої ідеології
чи теорії, яка змальовувала б кінцеву точку розвитку країни та «єдиний правильний шлях» її досягнення. У
сучасному дуже швидкому світі такі підходи від початку приречені на провал.
Найважливіше для нас – динаміка руху у напрямку до стратегічної мети. Найголовніше для нас – як
швидко та якісно втілюються у життя зміни, яких потребує і на які заслуговує народ України.
Відтепер – жодного гальмування й відкладання «на кращі часи». Жодних зупинок чи вагань щодо шкоди
приватним чи клановим інтересам, які можуть зачепити перетворення. Жодних причин, чому той чи інший
напрямок розвитку країни може призупинитися.
Ми прагнемо стати країною з найвищим темпом позитивних змін – не лише в економіці, а й в усіх сферах
суспільного життя. Країною, що розвивається швидше від своїх сусідів і посідає лідерські позиції за темпом
змін у світі.
Отже, зміни, які ми здійснюємо в країні, мають відповідати таким принципам:

1) Безперервність

Ми здійснюємо зміни шляхом безперервного вдосконалення. Без різких рухів праворуч чи ліворуч, але з
невпинним, щоденним рухом вперед у напрямку побудови сучасної ринкової економіки, міцної демократії, сильної
та незалежної держави, підвищення рівня добробуту людей. Немає точки, за якою настає наша заспокоєність
процесом чи результатами реформування. Справжні зміни мають тривати постійно, адже завтра повинне бути
кращим за сьогодні.
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2) Системність

Ми здійснюємо зміни відповідно до стратегій, планів і дорожніх карт. Визначаємо стратегічні напрямки, які
описують ключові процеси перетворень у країні, та секторальні напрямки, які описують розвиток конкретних
галузей суспільного життя. Ми домагаємося того, щоб важливі зміни відбувалися синхронно на центральному та
місцевому рівнях. Ми враховуємо специфіку кожної громади чи території, але домагаємося позитивних змін на
всіх рівнях і в усіх куточках України.

3) Збалансованість

Ми здійснюємо зміни таким чином, щоб охопити та синхронізувати всі сфери життя. Прогрес в економіці та
зростання ВВП не може відбуватися за рахунок зниження якості життя, погіршення екології чи занепаду
соціальної інфраструктури, і навпаки. Для нас немає більш важливих чи менш важливих напрямків. Зміни мають
відбуватися в усіх напрямках одночасно на основі чіткого плану, який передбачає динамічний баланс і невпинне
просування вперед.

4) Рефлексивність

Зміни у нашому розумінні передбачають постійний аналіз наслідків ухвалених рішень, їхнього впливу на інші
стратегічні напрями, зворотного зв’язку від суспільства загалом або окремих стейкхолдерів, можливість корекції
та виправлення тактичних помилок.

5) Темп

Для нас швидкість змін не означає, що вони здійснюються поспіхом. Натомість темп перетворень забезпечується
рішучістю у розчищенні бюрократичних і корупційних бар’єрів на їхньому шляху, а також наполегливістю у
їхньому втіленні.

6) Командність

Втілюючи важливі для країни зміни, ми діємо як єдина команда, що об’єднує Офіс Президента, нашу фракцію
у Верховній Раді, уряд, депутатів місцевих рад і місцевих голів. Обов’язковою вимогою до всіх членів команди
є взаємодія між представниками різних гілок влади, місцевим самоврядуванням щодо програм і проєктів
перетворень, вільний обмін інформацією між членами команди, обговорення дискусійних моментів, взаємна
допомога. Ми досягаємо успіху завдяки консолідації зусиль, єдності команди та нашій відданості цілям і
завданням, які були визначені Президентом Володимиром Зеленським.

7) Відкритість

Ми здійснюємо зміни відкрито й прозоро, обговорюючи проєкти змін з експертами, представниками зацікавлених
сторін, громадянським суспільством, медіа та міжнародними партнерами. У нас немає секретів від українського
народу. Ми наполегливо роз’яснюємо людям ті напрямки, програми та проєкти змін, користь від яких не завжди
очевидна сьогодні, але які дадуть результат у найближчому майбутньому. Ми не боїмось інформаційних атак на
наші ініціативи з боку тих, хто отримував корупційні прибутки від минулого стану речей. Ці атаки не змусять нас
повернути назад. Відкрита й щира комунікація – єдиний шлях до успіху перетворень.
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8) Відповідальність

Кожен із нас, членів великої команди Президента Зеленського, відповідальний за результат реалізації
стратегічних і програмних напрямків. Ми заохочуємо дискусію всередині команди щодо шляхів досягнення
стратегічних цілей, пріоритетності впровадження тих чи інших програм і проєктів. Але дискусія має тривати лише
до ухвалення рішення. Кожен відповідальний за виконання спільних рішень. Ми вважаємо неприпустимими
й несумісними з членством у команді будь-які взаємні звинувачення, критику рішень на етапі впровадження,
спроби публічних атак членів команди на спільні позиції.

3. НАША ІДЕОЛОГІЯ
Ми – Партія, вільна від ідеологічних забобонів минулого.
Ми – центристи. Але це не той центризм, до якого ми звикли за часи незалежності країни. Не той центризм,
який є вимушеним і нудним компромісом між політичними полюсами. Це центризм активний, мотивований
на всебічний і невпинний розвиток України. Це центризм, який заперечує політичні крайнощі та політичний
радикалізм. Це ідеалізм без ілюзій. Це креативний центризм. І це – український центризм.
Для нас будь-яка ідеологія не є об’єктом поклоніння.
Заради досягнення нашої мети – побудови «країни мрії» для всіх українців – ми обираємо та застосовуємо
ті інструменти, ті ідеї, ті підходи, які реально працюють, які є дотичними до викликів і завдань, що стоять
перед нами.
Ми проти того, щоб будь-яка ідеологія або теорія панувала в суспільстві, вказувала людям, як їм
належить жити, якому богу молитися, якою мовою розмовляти і які погляди поділяти, – спроби встановлення
такого порядку в минулому призводили лише до жахливих трагедій.
Ми шукаємо спільні рішення і прагнемо до компромісу – з усіх питань, крім незалежності країни,
суверенітету держави, нетерпимості до корупції та брехні політиків.
Ми віримо в те, що українців об’єднує більше, ніж роз’єднує, тому прагнемо консолідувати суспільство
навколо спільного майбутнього для побудови країни, де пануватимуть мир, порядок і добробут, а не якісь утопії
чи ідеологічні міфи.
Ми – за ринкову економіку та економічну свободу для бізнесу. І водночас – за активну роль держави в обмеженні
монополій і забезпеченні соціальної справедливості для кожного українця.
Ми – за місцеве самоврядування й децентралізацію, за міцні громади, які самостійно вирішують більшість
питань місцевого розвитку. І водночас – за спроможну державу, здатну відстоювати суверенітет і територіальну
цілісність, забезпечувати громадянський мир і порядок, встановлювати й забезпечувати дотримання правил гри.
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Ми вибудовуємо партнерські та конструктивні відносини між центральною та місцевою владою. Місцеве
самоврядування для нас – фундамент державності.
Ми – за справжню демократію та політичний діалог, вільні та відповідальні медіа, розмаїття думок і позицій.
І водночас – проти корупції та брехні, які прикриваються та маскуються політичною риторикою, провокуючи
конфлікти та розкол всередині країни.
Ми – за припинення війни та повернення миру. Але лише на умовах збереження незалежності й суверенітету
України, повернення наших територій і наших людей.
Ми – за реальне народовладдя, яке надасть людям можливість впливати на рішення влади не раз на п’ять
років, а щодня. І водночас – ми за зважені та системні рішення, які відповідають реальним можливостям
економіки та бюджету, за викорінення популізму та політичних маніпуляцій, за якими завжди стоять приватні
чи групові інтереси.
Ми – за оновлення політичної еліти країни. Ми підтримуємо нові обличчя. Але наш пріоритет – нові підходи у
політиці, державному управлінні, місцевому самоврядуванні: чесна політика й чесна влада, яка дбає про інтереси
людини, громади, держави.
Ми – за рух до Європи, який є беззастережним цивілізаційним вибором України. І водночас ми наголошуємо:
кожен крок на цьому шляху повинен сприяти розвитку України, зміцненню економіки та підвищенню рівня
добробуту громадян.
Ми з повагою ставимося до історичного та культурного надбання українського народу, спрямовуємо зусилля
на збереження нашої спадщини. І водночас наголошуємо: патріотизм для нас означає створювати краще
майбутнє разом.

ІІ. ПРОГРАМИ ЗМІН
Щоб втілити у життя нашу стратегічну мету й побудувати «країну мрії», передусім потрібно усунути ті бар’єри й
перешкоди, які корумпована система управління створювала десятиліттями. Прибрати те, що заважає людині
реалізуватися: монополію, олігархію, бюрократію, тіньову економіку й тіньові ринки, політиканство та спекуляції
навколо тем мови, віри, культури. Все це заважає українцям будувати власний добробут і власне щастя.
Але прибрати негативну спадщину старої політики – замало. Маємо одночасно створювати нове. Йдеться не лише
про нові підприємства чи інфраструктурні об’єкти. Мова про нові суспільні відносини, правила та інститути.
Саме тому ми визначили п’ять стратегічних напрямків, за якими створюватиметься нова країна. Вони
описують ключові процеси, запуск і розвиток яких сприятиме трансформації України у напрямку до сучасної,
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європейської держави з ринковою економікою, міцною демократією та добробутом людей, що зростає. Ці
процеси є загальними для будь-якої сфери чи галузі суспільного життя.
Водночас ми виділили двадцять секторальних напрямків, які відповідають основним сферам життя
суспільства та відображають наші плани дій у кожній із цих сфер на період до 2024 року.

Схема 3.1: СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДОКТРИНИ

СТРАТЕГІЧНІ
НАПРЯМКИ
1. МИР

2. ІНСТИТУТИ

3. ІНВЕСТИЦІЇ

4. ІНФРАСТРУКТУРА

5. НАРОДОВЛАДДЯ
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ
1. МИР

Перший напрямок – це мир, який є умовою будь-якого розвитку. Йдеться передусім про мир на Донбасі, про
повернення тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей під суверенітет Української
держави. Але водночас ідеться також про громадянський мир і суспільну злагоду. Про подолання розколів на
Схід і Захід, на «нациків» і «ватників». Про подолання мови розбрату та ненависті, яка панує у деяких медіа та
соціальних мережах. Тобто ми будуємо країну щасливих людей, у якій різними мовами говорять про
одне: як створювати та втілювати в життя нові можливості для кожного – можливості для зростання
добробуту, зміцнення здоров’я, досягнення життєвого успіху.
Реалізація напрямку передбачає запуск і розвиток таких процесів:
• Просування до деокупації Донбасу та Криму в межах дипломатичного діалогу у наявних та нових міжнародних
форматах.
• Зміцнення та реформування Збройних сил України.
• Отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
• Розвиток державної політики щодо прав національних меншин і корінних народів.
• Розвиток української мови як державної та сприяння розвитку мов національностей, які складають
народ України.
• Широкий суспільний діалог з питань національної ідентичності.
• Протидія інформаційним загрозам безпеці України, мові ненависті й суспільного розколу в медіа та
соціальних мережах.
• Комплекс державних політик з протидії дискримінації, подолання гендерної нерівності, домашнього насильства.
• Створення та функціонування системи захисту прав природи.
Протягом перших років роботи нашої команди ми:
• Повернули полонених, політв’язнів і моряків.
• Повернули захоплені Росією кораблі.
• Домовилися про подальший обмін утримуваними особами.
• Домоглися повного та всеосяжного припинення вогню.
• Створили умови для просування нашої позиції в інформаційному просторі на тимчасово окупованих та
прикордонних територіях.
• Запровадили санкції проти осіб та організацій, які просували російський інформаційний і політичний вплив
в Україні.
• Спрямували бюджетні кошти в розмірі понад 5% ВВП на безпеку та оборону країни.

2. ІНСТИТУТИ

Ми будуємо країну, у якій діють чіткі та прозорі правила, однакові для всіх. Де немає місця корупції. Де
всі без винятку рівні перед законом. Де немає людей, які мають більше прав та привілеїв через те, що обіймають
якусь посаду або мають впливових родичів. Де кожен може розраховувати на швидке та справедливе розв’язання
проблем і суперечок у суді. Де власність і життя кожного захищені так само надійно, як і державні кордони.
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Це країна, де всі сплачують податки лише тому, що чітко розуміють, куди йдуть ці кошти і як вони поліпшать
умови життя конкретної людини.
Реалізація напрямку передбачає запуск і розвиток таких процесів:
• Розвиток системи антикорупційних органів, підвищення їхньої спроможності та результативності.
• Усунення інституційних і законодавчих можливостей для корупції.
• Унормування лобістської діяльності, позбавлення її корупційних ризиків.
• Запровадження політичної відповідальності за ухвалення рішень на державному й місцевому рівнях –
зокрема, шляхом відкликання з виборних посад за народною ініціативою.
• Комплексна та всеосяжна судова реформа, що гарантуватиме незалежність, неупередженість і
справедливість судових рішень, а також передбачатиме альтернативні шляхи розв’язання суперечок.
• Децентралізація влади з наданням можливості для розвитку місцевих громад і територій за умови
забезпечення унітарності державного устрою.
• Підвищення якості розробки й ухвалення законів та інших нормативних актів.
• Удосконалення системи стримувань і противаг у центральній владі, створення запобіжників проти узурпації
та зловживань державною владою.
• Подолання політичної та державної корупції, запровадження принципу невідворотності покарання за
корупційні діяння.
• Запровадження нової системи відносин між центром, регіонами та громадами, яка базується на чіткому
розмежуванні повноважень, коштів і ресурсів.
• Створення системи приватно-публічних партнерств для підвищення спроможності територіальних громад і
реалізації масштабних інфраструктурних та економічних проєктів у регіонах.
• Створення та запуск нової системи державної служби на принципах меритократії. Запровадження систем
контролю якості державних послуг і ключових показників ефективності, нової системи підбору кадрів на
державну службу, підготовки та перепідготовки, а також мотивації державних службовців.
• Запровадження системи публічної служби в органах місцевого самоврядування.
• Широке розповсюдження цифровізації державних послуг, цифрових механізмів підготовки та ухвалення
державних рішень.
Протягом перших років роботи нашої команди ми:
• Зняли недоторканність з народних депутатів.
• Ухвалили закон про імпічмент Президента.
• Запровадили конфіскацію майна корупціонерів.
• Запровадили нагороду для викривачів корупції у розмірі 10% від поверненого державі.
• Посилили захист викривачів корупції.
• Перезавантажили Нацагентство з питань запобігання корупції.
• Повернули покарання за незаконне збагачення чиновників.
• Вивели на електронні торги всі державні закупівлі обсягом від 50 тис. грн.
• Поширили вимогу подавати декларації на нові категорії чиновників.
• Дозволили НАБУ та ДБР самостійно прослуховувати підозрюваних.
• Розвантажили від дрібних справ Антикорупційний суд, створили умови для його ефективної роботи.
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Запровадили кримінальну відповідальність для депутатів за «кнопкодавство» та штрафи за пропуски
пленарних засідань.
Перезавантажили Верховний Суд.
Перезавантажили органи суддівського самоврядування, зробили прозорішою та ефективнішою процедуру
відбору та призначення суддів.
Перезавантажили Державне бюро розслідувань, зробили його вільним від впливу політиків і чиновників.
Здійснили кадрове перезавантаження органів прокуратури шляхом атестації чинних прокурорів.
Запровадили новий адміністративно-територіальний устрій за європейськими стандартами.
Запровадили відкриті списки для місцевих виборів.
Урегулювали питання доступності ЦНАПів і надання якісних адміністративних послуг.
Створили Бюро економічної безпеки.
Зробили вирішальні реформи у сфері децентралізації влади, створивши понад 1400 спроможних громад,
наділивши їх повноваженнями з управління місцевим розвитком, та сформували сучасну адміністративнотериторіальну мапу України.

3. ІНВЕСТИЦІЇ

Ми будуємо країну, де держава для людини є не ворогом і здирником, а сервісом та інструментом.
Де держава допомагає людині та турбується про неї. Де держава забезпечує безумовне «зелене світло» для
інвестицій, які створюють робочі місця з гідною зарплатнею, охороняє економічну свободу та тримає монополії
під жорстким контролем. Ми будуємо нову економіку країни на принципах відкритості, справедливості та
сучасності – створюємо прозорі ринки, легалізуємо й унормовуємо тіньові, ліквідуємо корупційні схеми в
економіці, забезпечуємо справедливий підхід до бізнесу, який працює у правовому полі України, підтримуємо
інвестиції та перспективні сектори.
Реалізація напрямку передбачає запуск і розвиток таких процесів:
• Відкриття нових і детінізація наявних ринків.
• Лібералізація конкурентних та регулювання монопольних ринків.
• Запровадження проактивної антирейдерської політики держави, захист власності та інвестицій.
• Запровадження системи державного стимулювання внутрішніх та іноземних інвестицій.
• Розвиток державних інвестицій у пріоритетні сектори, серед іншого із застосуванням механізму державноприватного партнерства.
• Дерегуляція економіки, усунення застарілих регуляцій та бар’єрів для бізнесу.
• Деофшоризація економіки, створення системи міжнародного обміну податковою інформацією.
• Державна підтримка технічного переоснащення та підвищення конкурентоспроможності пріоритетних
галузей промисловості.
• Створення державної стратегії з нарощування та диверсифікації експорту.
• Створення системи підвищення інвестиційної привабливості регіонів, громад і територій.
• Реформування державної системи митного та прикордонного контролю.
• Підвищення рівня довіри до банківського сектору з метою залучення в економіку «довгих грошей» від
населення, бізнесу та закордонних позичальників.
• Пріоритетний розвиток цифрових галузей, модернізація та цифровізація традиційних галузей промисловості.

3. Доктрина Партії
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Протягом перших років роботи нашої команди ми:
• Запровадили державну підтримку великих інвестицій – понад 20 млн євро (закон про «інвестиційних нянь»).
• Запустили ринок землі сільськогосподарського призначення.
• Запустили ринок грального бізнесу.
• Урегулювали та поставили в цивілізовані межі видобуток бурштину.
• Демонополізували виробництво спирту.
• Зробили сучасними стандарти будівництва.
• Надали інвесторам можливість створювати концесії.
• Завершили ухвалення законів, необхідних для «промислового безвізу» з ЄС.
• Посилили відповідальність чиновників за невидачу підприємцям дозволів.
• Спростили для відповідального бізнесу отримання ліцензій.
• Відкрили можливість інвестувати у державні підприємства.
• Спростили звітність щодо внеску на соціальне страхування і ПДФО.
• Скасували статтю Кримінального кодексу, яка дозволяла правоохоронцям тиснути на бізнес.
• Спростили митне оформлення для бізнесу.
• Усунули з ринку «чорних реєстраторів», які реалізовували рейдерські схеми.
• Посилили захист інтелектуальної власності відповідно до європейських стандартів.
• Забезпечили доступне кредитування для малого бізнесу шляхом створення Фонду розвитку підприємництва.
• Спростили доступ невеликих агровиробників до державної підтримки.
• Урегулювали відносини, пов’язані з фінансовим лізингом.
• Запровадили міжнародні стандарти податкового контролю для боротьби з ухиленням від сплати податків.
• Запровадили європейську практику регулювання ринків капіталу та нові фінансові інструменти (закон
про деривативи).
• Запровадили державну підтримку підприємств зі сфери культури та креативних індустрій.
• Запровадили податкові стимули для готелів, театрів, кіноіндустрії, книговидавництва та інших креативних галузей.
• Удосконалили підтримку відновлюваної енергетики.
• Запровадили повернення державою 25% вартості фільмів іноземним кінематографістам, які знімають в
Україні (закон про рібейти).

4. ІНФРАСТРУКТУРА

Ми будуємо країну, у якій швидкими темпами створюється сучасна інфраструктура – транспортна,
соціальна, оборонна, освітня, медична, цифрова, безпекова. Де щодня створюються та вдосконалюються
системи, які захищають людей, допомагають їм, дають можливості для їхнього розвитку, добробуту, щастя.
Реалізація напрямку передбачає запуск і розвиток таких процесів:
• Розвиток і вдосконалення інфраструктур захисту – оборонної, безпекової, громадського порядку, охорони
здоров’я тощо.
• Проведення збалансованої медичної реформи, створення системи запобігання епідеміологічним загрозам.
• Розвиток і вдосконалення інфраструктур можливостей – освітньої, інфраструктури ринку праці, стартапів,
фінансових послуг тощо.
• Розбудова і вдосконалення інфраструктур розвитку – транспортної, наукової, урбаністичної, цифрової.
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Реалізація комплексних інфраструктурних програм «Велике будівництво і «Велика реставрація».
Розвиток і вдосконалення інфраструктур допомоги – соціальних послуг та виплат, пенсійного забезпечення,
допомоги у надзвичайних ситуаціях тощо.
Проведення комплексної пенсійної реформи.

Протягом перших років роботи нашої команди ми:
• Забезпечили функціонування програми Президента «Велике будівництво» – масштабної розбудови якісної
інфраструктури України, завдяки якій у 2020 році було побудовано та відремонтовано понад 6,5 тис. км доріг,
114 шкіл, 100 дитсадків, 158 мостів, 101 спортивний об’єкт по всій країні.
• Створили умови для наповнення державного фонду, за кошти якого будують українські дороги.
• Встановили контроль за дотриманням правил перевезень, щоб важкі вантажівки не псували українські дороги.
• Скасували дозвіл на реконструкцію та ремонт автодоріг певних класів.
• Закріпили у державній власності газотранспортну систему та створили незалежного оператора ГТС.
• Заборонили вирубку букових лісів на схилах Карпат.
• Спростили процедуру реєстрації ліків.
• Створили умови для оперативного розгортання спеціалізованих лікарень чи інфекційних відділень.
• Створили повноцінну систему контролю якості та безпеки донорської крові.
• Урегулювали інтернет-торгівлю ліками.

5. НАРОДОВЛАДДЯ

Ми будуємо країну, де панує народовладдя. Де кожен громадянин може вплинути на рішення державного
та місцевого рівнів за допомогою референдумів, громадських слухань, публічних консультацій, опитувань. Де
люди мають змогу контролювати діяльність своїх обранців та відкликати тих, які збилися з курсу та перестали
служити власним виборцям.
Реалізація напрямку передбачає запуск і розвиток таких процесів:
• Запровадження сучасної процедури загальнонаціональних референдумів.
• Запровадження та розвиток процедури місцевих референдумів.
• Удосконалення законодавчих умов для проведення публічних консультацій та громадських слухань.
• Запровадження процедури розгляду законопроєктів за народною ініціативою.
• Запровадження механізму «народного вето» щодо ухвалених законопроєктів.
• Створення інституціональної системи взаємодії влади та організацій громадянського суспільства.
Протягом перших років роботи нашої команди ми:
• Підготували пакет законів про народовладдя – запровадження референдумів, процедур відкликання
депутатів і мерів, «народного вето» та народної законодавчої ініціативи.
• Ухвалили закон про народовладдя через всеукраїнський референдум, унормувавши його ініціювання,
організацію та проведення.
• Презентували концепцію законопроєкту про місцевий референдум.
• Підготували законопроєкт про публічні консультації.

3. Доктрина Партії
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СЕКТОРАЛЬНІ НАПРЯМКИ ЗМІН
1) Територіальна цілісність та реінтеграція тимчасово окупованих територій

Наша мета – припинення військових дій, випереджальний темп розвитку підконтрольних територій, створення
ефективних інструментів забезпечення інформаційного суверенітету, безпечна реінтеграція тимчасово окупованих
територій, впровадження законодавства перехідного періоду, міцний зв’язок мешканців ТОТ з Україною, підтримка
України з боку міжнародної коаліції.
Цілі за напрямком:
• Долучення до заходів з реінтеграції дітей і молоді з ТОТ.
• Розв’язання житлових проблем сімей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.
• Забезпечення громадянам, які вимушено проживають на ТОТ, доступу до українського інформаційного продукту.

Схема 3.2: СЕКТОРАЛЬНІ НАПРЯМКИ ЗМІН

СЕКТОРАЛЬНІ
НАПРЯМКИ
1.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ
ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ ТИМЧАСОВО
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

11. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.

ЄВРОПЕЙСЬКА ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

13. ОСВІТА І НАУКА

3.

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

14. МОЛОДЬ І СПОРТ

4.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ТА ІНФОРМАЦІЙНА
15. КУЛЬТУРА
ПОЛІТИКА

5. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
6. АГРАРНА ПОЛІТИКА
7. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
8. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
9. ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА
10. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
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12. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

16. ОБОРОНА
17. ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ
18. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
БЕЗПЕКА ТА
19. ПУБЛІЧНА
ПРАВОПОРЯДОК

20. ЮСТИЦІЯ
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•
•
•
•

Забезпечення тимчасово переміщених осіб і громадян, які вимушено проживають на ТОТ, доступом до 100%
електронних адміністративних послуг.
Облаштування на КПВВ сучасних сервісних центрів.
Інвестиції у бізнес та інфраструктуру Луганської та Донецької областей.
Забезпечення фіксації порушень прав людини на ТОТ.

2) Європейська та євроатлантична інтеграція

Наша мета – перехід від виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до виконання Україною
Копенгагенських критеріїв членства. Наша країна повинна отримати широкий доступ до чотирьох головних
свобод Євросоюзу – вільного руху людей, товарів, капіталів і послуг; стати глибоко інтегрованою частиною
європейського політичного, правового, економічного, культурного просторів, надійним партнером НАТО.
Цілі за напрямком:
• Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
• Оновлення Угоди про асоціацію та секторальна інтеграція з ЄС.
• «Зелена» трансформація через синхронізацію політик із Європейським зеленим курсом.
• Реалізація натівського пакету реформ і програми переходу на стандарти НАТО.
• Отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.
• Ефективна державна політика з питань гендерної рівності та запобігання насильству за ознакою статі.

3) Діджиталізація

Наша мета – Україна, що входить до топ-20 цифрових країн світу, та українець, який має необхідні цифрові
навички та доступ до швидкісного інтернету в будь-якому куточку країни. Високоякісні та позбавлені корупції
державні, медичні, освітні та соціальні послуги, можливість брати участь у виборах та управлінні державою
онлайн. Відкриття та ведення бізнесу онлайн в Україні – одне з найпростіших у світі, а український бізнес є одним
з найбільш цифровізованих, активно використовує цифрові робочі місця та інші сучасні технології, електронну
комерцію та автоматизацію процесу виробництва. Оптимізований завдяки цифровізації процес ухвалення
управлінських рішень у державному апараті, який базується на використанні цифрових інструментів, зокрема
наданні автоматичних послуг.
Цілі за напрямком:
• Переведення державних послуг в онлайн.
• Швидкісний інтернет для переважної більшості українців.
• Стрімке зростання ІТ-індустрії становить не менше 10% ВВП країни.
• Охоплення українців програмою розвитку цифрових навичок.
• Забезпечення кіберзахисту державних об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та можливості
їхнього безперебійного функціонування.
• Збільшення частки цифрової економіки.
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4) Удосконалення системи державного управління

Наша мета – побудувати професійну, доброчесну, політично нейтральну державну службу, яка працює в інтересах
громадян. Створити умови, за яких фізичні та юридичні особи отримуватимуть якісні та доступні адміністративні
послуги за зручними процедурами. Розбудувати ефективні та підзвітні громадянам державні інституції. Провести
Всеукраїнський перепис населення (ВПН) та використати його результати під час прогнозування та аналізу
тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку країни.
Цілі за напрямком:
• Зрозуміла система органів виконавчої влади, зрозумілі правила взаємодії з органами влади та чиновниками.
• Підвищення довіри громадян до державної служби та побудова професійної, доброчесної, політично
нейтральної державної служби, яка працює в інтересах людей.
• Забезпечення доступності посад державної служби, зрозумілі умови оплати на держслужбі.
• Збільшення рівня задоволення громадян, які безпосередньо зверталися до органів влади по
адміністративні послуги.
• Забезпечення доступності демографічних і соціальноекономічних даних для всіх категорій користувачів.

5) Розвиток економіки

Наша мета – сучасна, конкурентоспроможна економіка, яка зростає завдяки модернізації обладнання,
пріоритетному розвитку інноваційних галузей промисловості, активній політиці просування експорту, відкриттю
нових ринків для продукції української промисловості у світі.
Цілі за напрямком:
• Промислові підприємства, оснащені сучасним екологічним та енергоефективним обладнанням.
• Збільшення кількості міжнародних компаній високого класу в Україні.
• Зростання кількості робочих місць
• Збільшення ВВП на 20%.
• Збільшення складової експорту глибокої переробки та високотехнологічної продукції
• Забезпечення відкриття нових ринків (країн) для української продукції.
• Збільшення площі земель, зайнятих під органічним виробництвом.
• Посилення позицій та розширення ринків збуту продукції за кордоном – оптимізація екосистеми експорту.
• Створення сприятливих умов для ведення бізнесу.
• Забезпечення підприємців доступом до фінансових ресурсів.
• Зростання обсягів венчурного фінансування українських стартапів.
• Підвищення місця України у Глобальному рейтингу інновацій до топ-35.
• Створення умов для відкриття R&D центрів.
• Підвищення рівня конкуренції у публічних закупівлях
• Здійснення розподілу всіх державних ресурсів у прозорий, справедливий, конкурентний спосіб із
максимальним використанням інформаційних систем.
• Формування прозорої та ефективної системи продажу необробленої деревини, що заготовляється
державними лісгоспами з українських лісів.
• Підтримка молодого покоління стартовим капіталом від держави.
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•
•
•
•
•

Покращення позицій України у міжнародних рейтингах S&P і Fitch: до ВВ до кінця 2022 року та до ВВ+
до 2024 року.
Досягнення показника 8 млрд дол. США обсягу ПІІ до 2024 року.
Збільшення обсягу капітальних інвестицій.
Приватизація держпідприємств, які не забезпечують виконання державою суспільно необхідних або сервісних
функцій та які не включені до переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації.
Підвищення ефективності діяльності держпідприємств, що залишились у державній власності.

6) Аграрна політика

Наша мета – земельна реформа стає локомотивом розвитку економіки України, залучення внутрішніх і зовнішніх
інвестицій та розвитку сільських територій. Поточний стан аграрної економіки змінюватиметься за рахунок
новітніх технологій та з мінімальним втручанням у ринкове середовище. Завдяки стимулюванню вітчизняної
переробки Україна не лише збільшуватиме додану вартість, а й вироблятиме достатню кількість безпечних та
якісних продуктів харчування, що будуть доступними кожному українцю. Як результат – на продовольчу безпеку
держави не зможуть вплинути жодні кризи.
Цілі за напрямком:
• Кожен матиме право розпоряджатися своєю землею.
• Власники земельних ділянок, які виявлять бажання продати їх, отримають справедливу ціну.
• Вплив сектору на зростання ВВП – на 1%.
• Зростання орендної плати за землю сільськогосподарського призначення на 30%.
• Відновлення та модернізація наявних зрошувальних систем, будівництво нових зрошувальних систем.
• Відновлення дренажних систем.
• Скорочення імпорту готової харчової продукції вдвічі.
• Зростання кількості потужностей з переробки.

7) Розвиток інфраструктури

Наша мета – сучасна та безпечна інфраструктура, інтегрована у світову транспортну систему, висока мобільність
населення, підвищений рівень безпеки на транспорті та екологічність перевезень. Бізнес має безперешкодний
доступ до всіх ринків перевезень, сучасні цифрові сервіси для оптимальної логістики. Людський чинник під
час надання адміністративних послуг виключений, працюють автоматичні системи контролю за дотриманням
габаритно-вагових норм і правил дорожнього руху.
Цілі за напрямком:
• Модернізація дорожньої інфраструктури до рівня стандартів ЄС.
• Сучасна національна транспортна система, інтегрована у світову.
• Збільшення частки перевезень з використанням внутрішніх водних шляхів.
• Лібералізація, цифровізація ринків транспортних послуг, спрощення умов роботи для бізнесу та розширення
доступності послуг для громадян.
• Безпечний для суспільства, екологічний та енергоефективний транспорт.

3. Доктрина Партії

25

8) Регіональний розвиток

Наша мета – впровадження ефективної державної регіональної політики, що підвищує інституційну спроможність
територіальних громад та надає всі необхідні інструменти для забезпечення розвитку регіонів. Держава створює
умови для зменшення регіональних диспропорцій та підвищує територіальну згуртованість. Усі мешканці різних
територій і громад України мають однакові можливості для підвищення рівня життя.
Цілі за напрямком:
• Запровадження ефективного планування регіонального розвитку та реалізація потенціалу кожної
громади й регіону.
• Запровадження прогнозованого обсягу публічного фінансування, достатнього для досягнення цілей
трирівневої системи планування.
• Інституції на різних рівнях управління забезпечують ефективну реалізацію потенціалу громад і регіонів.
• Система управління, моніторинг та оцінювання забезпечують відкритий доступ до інформації щодо процесів
розвитку територій і громад для ухвалення ефективних управлінських рішень.

9) Енергетична безпека

Наша мета – енергетична незалежність від РФ, ефективний енергетичний ринок, інтегрований з європейським,
сталий розвиток, який забезпечує економічне зростання та захист вразливих споживачів.
Цілі за напрямком:
• Фокус на енергоефективності спричиняє зменшення тарифного навантаження, передусім для
малозабезпечених; створення сотень тисяч робочих місць; розвиток МСБ; сотні мільярдів гривень внутрішніх
і зовнішніх інвестицій.
• Ринки електроенергії та газу в Україні поєднані з ЄС як інфраструктурно, так і з точки зору однакових правил
роботи та торговельних платформ.
• Перехід від прихованих субсидій до адресних монетизованих субсидій та інших європейських норм
захисту вразливих споживачів у сфері постачання газу, електроенергії, тепла. При цьому тарифи
природних монополій будуть набагато справедливішими та (на практиці) стимулюватимуть до підвищення
ефективності.
• Десятки мільярдів доларів стратегічних інвестицій провідних міжнародних компаній у видобуток вуглеводнів
(природний газ – це перехідне паливо у процесі «зеленої» трансформації), генерацію електроенергії на
ринкових умовах, у мережі.
• Державні енергетичні компанії з керівниками та наглядовими радами, меритократично відібраними на
відкритих конкурсах, які забезпечують ефективне виконання поставлених державою завдань та задоволення
потреб споживачів у фінансово сталий спосіб.
• Збільшення видобутку газу

10) Екологічна безпека

Наша мета – поступова модернізація української промисловості, яка допомагає зменшити кількість
викидів забруднювальних речовин. Україна досягає амбітних цілей щодо скорочення викидів парникових
газів для запобігання зміні клімату в межах Паризької кліматичної угоди, стає вільною від сміттєзвалищ,
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запроваджує систему управління відходами та хімічними речовинами. Країна переходить до сталого ведення
лісового господарства, збільшення площ українських лісів. Надрокористування стає надійним джерелом
Економічного паспорта українця.
Цілі за напрямком:
• Модернізація та декарбонізація промисловості, досягнення європейських показників стану довкілля.
• Реформа управління відходами. Зменшення кількості сміттєзвалищ, переробка відходів та використання
вторинної сировини, ефективний контроль за обігом небезпечних відходів.
• Реформа управління українськими лісами та ринку деревини.
• Упровадження сучасної електронної системи контролю заготівлі та реалізації деревини, збільшення площ
українських лісів, унеможливлення незаконних рубок.
• Розвиток сфери надрокористування як джерело наповнення Економічного паспорта українця. Геологічна
розвідка, ефективне використання корисних копалин.
• Запровадження цифровізації адміністративних послуг у сфері захисту довкілля («Еко-Дія»).
• Переведення всіх державних реєстрів в електронний формат, прозорий онлайн-доступ до екоданих для
населення.
• Перетворення Чорнобильської зони відчуження на екологічну безпечну систему.

11) Соціальне забезпечення

Наша мета – запровадження системи, за якої кожен українець гарантовано матиме доходи, що
забезпечуватимуть його базові потреби, отримуватиме гідну пенсію, а мінімальна пенсія та соціальні виплати
будуть не нижчими від реального прожиткового мінімуму.
Цілі за напрямком:
• Забезпечення гідної пенсії у старості (середня пенсія зросте з 3500 грн до 7000 грн).
• Перехід пенсійних коштів, накопичених за трудове життя, у спадщину.
• Пенсійні активи інвестуються у вітчизняну економіку для підвищення рівня життя громадян.
• Встановлення реального прожиткового мінімуму відповідно до мінімальних потреб людини.
• Наявність у людини альтернативних джерел отримання пенсійних виплат.
• Запровадження оподаткування доходів домогосподарств.
• Призначення страхових виплат за зверненням застрахованих осіб, які отримали ушкодження на виробництві,
без подання додаткових документів.
• Надання громадянам послуг соціального характеру з використанням Єдиної інформаційної системи
соціальної сфери.

12) Охорона здоров’я

Наша мета – універсальне охоплення всього населення базовими необхідними медичними послугами
належної якості, запровадження страхової медицини та системи покриття державою витрат на страхування
для малозабезпечених верств населення, гармонізація національної системи допуску ліків на ринок
України із законодавством ЄС, покриття основних потреб охорони здоров’я фармацевтичною продукцією
вітчизняного виробництва.
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Цілі за напрямком:
• Ефективна система медичного страхування у 2024 році.
• Збільшення витрат на охорону здоров’я до 6,5% ВВП у 2022 році, до 8% – у 2024 році, програма медичних
гарантій фінансується на рівні не менше 5% ВВП.
• Створення сучасної оптимальної мережі закладів охорони здоров’я.
• Забезпечення доступу до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування у межах не більше 60 хвилин
проїзду автомобільним транспортом.
• Заробітна плата медичних працівників підвищена до рівня від 23 тис. грн – для лікарів, від 17 тис. грн – для
середнього медичного персоналу та від 12 тис. грн – для молодшого медперсоналу.
• Підвищено частку населення, охопленого добровільним медичним страхуванням.
• 90% пацієнтів з гострим мозковим інсультом, гострим інфарктом міокарда потрапляють до закладів охорони
здоров’я, які спроможні надавати відповідну допомогу.

13) Освіта і наука

Наша мета – учні, які навчаються в сучасному, безпечному та комфортному середовищі; професійно-технічна
освіта, що готує конкурентоспроможних на ринку праці фахівців; всебічно розвинуті та конкурентоспроможні
випускники закладів вищої освіти; вчені, які мають доступ до сучасної дослідницької інфраструктури та велику
мотивацію займатися наукою на високому рівні в Україні.
Цілі за напрямком:
• Збільшити показник охоплення дітей 3-6 (7) років дошкільною освітою на 2% щорічно.
• Збільшити частку учнів, які досягли базового рівня з читацької, математичної, природничо-наукової
грамотності за результатами України у міжнародному порівняльному дослідженні якості освіти PISA.
• Збільшити показник охоплення дітей позашкільною освітою на 2% щорічно.
• Збільшити до 2024 року з 18% до 40% кількість випускників шкіл, які обирають професійну (професійнотехнічну) освіту.
• Збільшити до 80% кількість вступників до ЗВО, які навчаються в університеті своєї мрії за державним
(регіональним) замовленням.
• Не менше 5000 дітей з тимчасово окупованих територій здобувають вищу освіту в українських ЗВО.
• Збільшити до 30% кількість українських учених, які мають доступ до дослідницької та інноваційної
інфраструктури, стан якої забезпечує здійснення досліджень і розробок на високому рівні, комерціалізацію
їхніх результатів та створення конкурентоспроможної високотехнологічної продукції.

14) Молодь і спорт

Наша мета – країна, у якій постійно збільшується участь молоді в суспільному житті, а кожна молода людина
має можливість впливати на рішення влади, що її стосуються, де розширюється простір для самореалізації
молоді, створюються умови для життя успішних, спортивних та патріотичних громадян, де кожен має доступ до
занять фізичною культурою та спортом на сучасних об’єктах спортивної інфраструктури, де кожен громадянин
пишається досягненнями талановитої молоді та спортсменів.
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Цілі за напрямком:
• Створення місць для стажування та роботи молоді в Україні.
• Надання молодим людям менторської підтримки з питань професійної реалізації.
• Збільшення участі молоді в суспільному житті.
• Підвищення відсотка молодих людей, які знають про різні інструменти політичної та громадської участі й
користуються ними.
• Збільшення частки молоді з активною громадянською позицією, зокрема її участі у виборах.
• Збільшення чисельності громадян, які пишаються своїм українським походженням.
• Збільшення чисельності молоді, готової до захисту України.
• Адаптація українського законодавства у сфері спорту до норм міжнародного та європейського права.
• Збільшення частини населення, що займається руховою активністю та спортом.
• Україна – в топ-20 на Олімпійських іграх і в топ-10 на Паралімпійських, Дефлімпійських та Всесвітніх іграх.
• Доступність для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю, розгалуженої мережі спортивної інфраструктури
світового рівня.

15) Культура та інформаційна політика

Наша мета: Україна – активна учасниця світових культурних процесів та простір спільної дії для реалізації
сміливих ідей.
Цілі за напрямком:
• Збереження, захист та популяризація культурної спадщини й культурних цінностей українського народу,
збереження національної пам’яті для зміцнення культурної ідентичності українців.
• Створення умов для формування безпечного національного мовно-інформаційного простору, підвищення
спроможності населення щодо критичного сприйняття інформації.
• Формування стійкої та комфортної екосистеми для розкриття творчого потенціалу митця, розвитку творчої
та економічної діяльності у сфері культурних і креативних індустрій, зокрема посилення міжнародної
конкурентоспроможності кіноіндустрії. Забезпечення населення України якісними та доступними
культурними послугами й можливостями для творчої самореалізації.
• Перетворення туризму на інтегрований у світовий ринок драйвер соціально-економічного розвитку регіонів
і держави загалом, що сприяє підвищенню якості життя населення, гармонійному розвитку та консолідації
суспільства, популяризації України у світі.

16) Оборона

Наша мета – сучасні та потужні сили оборони, здатні забезпечити надійний захист громадян від загроз воєнного
характеру.
Цілі за напрямком:
• Сили оборони, спроможні забезпечити надійний захист громадян і країни, функціонують відповідно до
принципів, норм і стандартів держав – членів НАТО.
• Сили оборони переходять на комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом
шляхом зменшення призову на строкову військову службу.
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•
•
•

Забезпечення складових сил оборони озброєнням та військовою технікою здійснюється через прозорі
оборонні закупівлі.
Грошове забезпечення військовослужбовців відповідає стандартам НАТО.
Погашено накопичений ганебний квартирний борг перед військовослужбовцями, особами, звільненими з
військової служби, та членами їхніх сімей.

17) Захист прав ветеранів

Наша мета – побудова системи, яка підтримує та допомагає людям, що захищають Україну від зовнішньої
агресії, сприяє їхньому професійному та особистому розвитку.
Цілі за напрямком:
• Покращення житлового забезпечення ветеранів війни та членів їхніх сімей, виплата компенсацій за житлові
приміщення.
• Здійснення системних заходів з ушанування пам’яті загиблих захисників України.
• Реінтеграція ветеранів війни у суспільство, надання їм послуг з професійної освіти.
• Комплексна реабілітація ветеранів війни та членів їхніх сімей.
• Удосконалення організації фінансової та юридичної підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей.
• Спрощення надання пільг, послуг і гарантій ветеранам війни та членам їхніх сімей, забезпечення їм доступу
до електронних послуг і сервісів.

18) Зовнішня політика

Наша мета – Україна впевнено наближається до набуття повноправного членства у Європейському Союзі та
НАТО, протистоїть російській агресії, зокрема завдяки тісній взаємодії з ключовими партнерами, передусім
ЄС і США, захищає своїх громадян за кордоном, підтримує тісний зв’язок з етнічними українцями в усьому світі,
захищає та просуває інтереси українського бізнесу за кордоном.
Цілі за напрямком:
• Формувати та просувати позитивний імідж України у світі.
• Захищати права та інтереси громадян України за кордоном: це означає, що кожен громадянин почувається
захищеним за кордоном, вільно подорожує світом і отримує якісні консульські послуги.
• Розвивати зв’язки з українцями за кордоном і дбати про збереження їхньої національної ідентичності.
• Протидіяти агресії РФ політико-дипломатичними засобами та забезпечити міжнародну підтримку в питанні
відновлення територіальної цілісності України.
• Здобути міжнародну підтримку стратегічного курсу на набуття членства України в НАТО.
• Забезпечувати зовнішньоекономічні інтереси України засобами економічної дипломатії.

30

ХІ ПОЗАЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» МАТЕРІАЛИ

19) Публічна безпека та правопорядок

Наша мета – створення безпекового середовища, сформованого із сукупності заходів і чинників, які зведуть
до мінімуму можливості заподіяння людині фізичної, матеріальної та моральної шкоди внаслідок вчинення
кримінальних та адміністративних правопорушень, загроз природного та техногенного характеру.
Цілі за напрямком:
• Зменшення питомої ваги тяжких та особливо тяжких злочинів у загальній кількості зареєстрованих
кримінальних правопорушень. Зменшення кількості правопорушень, вчинюваних громадянами під час
мирних зібрань, та постраждалих від них.
• Удосконалення системи моніторингу ситуації та контролю за державним кордоном.
• Підвищення гарантій дотримання прав затриманих осіб.
• Зменшення випадків неналежного поводження з боку представників правоохоронних органів і підвищення
захисту поліцейських від необґрунтованих звинувачень.
• Зменшення корупційних ризиків та часу при реєстрації транспортних засобів.

20) Юстиція

Наша мета – повага й довіра в суспільстві до органів державної влади та місцевого самоврядування, нульова
толерантність до корупції; зменшення кількості вчинюваних корупційних злочинів та здійснення швидкого й
ефективного кримінального провадження щодо корупційних злочинів; ефективна антикорупційна інфраструктура.
Цілі за напрямком:
• Підвищення показника в рейтингу Rule of Law Index (поточний показник України у 2020 році – 0,51/1,00 пунктів
та 72-ге місце зі 128). Це свідчитиме про зміцнення законності в країні, підвищення якості роботи судів,
державних органів та органів правопорядку.
• Підвищення показника Судового індексу, який включає рівень довіри до суду та оцінку неупередженості
судової системи, що означає для громадян і бізнесу спрощення захисту їхніх прав та інтересів у судах,
зменшення терміну розгляду судових справ, що сприятиме підвищенню рівня довіри до судової системи.
• Підвищення показника України в Індексі сприйняття корупції, що означає значне зменшення корупції в житті
суспільства та у державному секторі.

3. Доктрина Партії
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4. П артія «Слуга Народу»
у запитаннях та відповідях
Хто ми?
• Люди, що прийшли до влади в центрі і на місцях на заклик Президента Володимира Зеленського –
заклик робити справжні зміни в країні
• Ми різні за національністю, мовою повсякденного спілкування, але об’єднані спільною метою – зруйнувати
систему корупції та брехні, яка гальмувала розвиток України, створити нову державну систему, орієнтовану
на інтереси та прагнення людей.
• Ми нетерпимі до корупції та брехні.
• Ми визнаємо свої помилки і виправляємо їх.
• Ми наполегливі і щирі у намірі змінити країну на краще.
• Ми безкомпромісно виключаємо з лав Партії та команди людей, які зраджують нашим ключовим принципам.

Яка наша мета?
• Побудувати країну, де мрії людини про гідне життя для себе та своїх нащадків можуть реально здійснитися

Що «країна мрії» означатиме з точки зору конкретної людини?
• Впевненість у завтрашньому дні
• Можливість для кожного отримувати справедливу та гідну винагороду за свій трудовий та інтелектуальний
внесок у загальний добробут.
• Чесна, «біла» зарплата, яка зростає разом зі зростанням економіки
• Гарантована соціальна допомога у разі ускладнення життєвих обставин.
• Особиста безпека, правовой порядок та справедливе судочинство
• Можливість кар’єрного зростання у всіх секторах – державному, приватному, громадському
• Вільний вибір місця проживання, подорожей, зміни виду діяльності, без бар’єрів і перепон.
• Доступ до задоволення базових потреб – житло, освіта, медицина, інтернет тощо.
• Сучасна інфраструктура – транспортна, соціальна, бізнесова, цифрова.
• Можливість отримати весь комплекс життєво необхідних послуг, незалежно від місця проживання.
• Відповідальне ставлення держави, бізнесу і людей до природного середовища.
• Міцні територіальні громади, які самостійно ухвалюють більшість рішень з питань місцевого розвитку
в межах унітарної держави.
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• Можливість впливати на кожне рішення, яке ухвалюється на центральному чи місцевому рівнях.
• Незалежні медіа, які надають чесну й об‘єктивну інформацію.
• Мирна, незалежна та суверенна держава, інтегрована у європейський простір та трансатлантичні
безпекові структури.
• Суспільство, у якому немає дискримінації за ознаками статі, мови спілкування, етнічної, гендерної чи
релігійної ідентичності.
• Чесна та відповідальна влада, що опікується проблемами та захищає інтереси людей.
• Порядні та професійні політики, які дотримують власних обіцянок.

Як ми змінюємо країну?
• Шляхом поступових, але постійних та невпинних змін на всіх рівнях – від держави в цілому до найменшої
територіальної громади.
• Нині в Україні не має сфери, яка б не потребувала змін. Ми прагнемо зробити кожну з цих сфер сучасною,
розвинутою, зручною для людини.
• Зміни мають бути системними і збалансованими: разом з економікою мають одночасно змінюватися
освіта, медицина, судочинство, право, підвищуватися рівень безпеки громадян.
• Економічне зростання, яке стимулюється державою, повинно приносити користь не лише інвесторам
і підприємцям, але й позитивно позначатися на добробуті людей, стані соціальної інфраструктури,
подоланні бідності й нерівності.

Яка роль Партії «Слуга Народу» у процесі змін?
• Завдання Партії – управляти змінами на всіх рівнях і в усіх сферах.
• Це означає, що Партія:
ініціює зміни,
розробляє програми та проєкти змін,
залучає до підтримки змін державні та місцеві інституції, громадськість
домагається результату для людей
звітує про результат перед людьми
Ці правила обов’язкові на будь-якому рівні команди – в Офісі Президента, фракції у Верховній Раді,
Кабінеті міністрів, в регіональних та місцевих радах, на рівні місцевих голів.
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Що для нас означає командність?
• Ми діємо єдиною командою: від Президента та народних депутатів до представників Партії у радах
місцевих громад, від членів уряду до керівників місцевих комунальних підприємств.
• Ми взаємодіємо і вільно обмінюємося інформацією між представниками різних гілок влади
• Ми досягаємо успіху завдяки консолідації зусиль, єдності команди та нашій відданості цілям і завданням

Що для нас означає відкритість?
• Всі рішення ми ухвалюємо відкрито і прозоро. Проєкти змін обговорюємо з експертами, громадськістю,
людьми, на яких ці зміни вплинуть.
• Ми не боїмось інформаційних атак на наші ініціативи з боку тих, хто отримував корупційні прибутки від
минулого стану речей. Ці атаки не змусять нас повернути назад.

Що для нас означає відповідальність?
• Ми ведемо широку дискусію всередині Партії щодо засобів та шляхів досягнення мети. Але ця дискусія
на будь-якому рівні триває лише до ухвалення рішення.
• Кожен відповідальний за виконання спільних рішень. Взаємні звинувачення та критика рішень на етапі
впровадження – неприпустимі.

Яка наша ідеологія?
• Наша ідеологія – сучасний, новітній та прогресивний центризм.
• Ми виступаємо проти радикальних ідеологій будь-якого напрямку. Ні ліворуч, ні праворуч – лише
вперед і вгору!
• Заради досягнення нашої мети ми обираємо та застосовуємо ті інструменти, які реально працюють, які
є дотичними до викликів і завдань, що стоять перед нами.

Яка наша позиція щодо економічної політики?
• Ми – за ринкову економіку та економічну свободу для бізнесу.
• І водночас – за активну роль держави в обмеженні монополій і забезпеченні соціальної справедливості
для кожного українця.
• Ми прагнемо того, щоб всі ринки були прозорими і легальними - щоб держава могла контролювати
дотримання правил, єдиних для всіх.
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• Це стосується всіх ринків, які багато років перебували в «тіні» та працювали на збагачення обмеженого
кола осіб – ринку землі, спирту, бурштину, грального бізнесу.
• Ми робимо їх такими, що здатні принести користь громадянам і бізнесу, а також наповнювати державний
бюджет України.
• Ми прагнемо створити найкращі умови для інвестора, який вкладає гроші в економіку країни та створює
робочі місця – вітчизняного чи іноземного.
• Ми прагнемо до справедливого ринку праці, на якому кожен працівник зможе отримувати гідну
зарплатню, а роботодавець – наймати кваліфікованих робітників.

Яка наша позиція щодо податків?
• Податки мають сплачувати всі – і бізнес, незалежно від розміру, і громадяни. Адже саме від наповнення
державного бюджету залежать виплати пенсій, зарплат вчителям та лікарям, будівництво та ремонт
шкіл і лікарень, обороноздатність країни та гідна зарплата наших захисників на фронті.
• Держава має забезпечувати просту і прозору систему сплати податків. Податкова служба має бути
сервісом, який допомагає бізнесу, а не каральним органом, який вимагає хабарі.
• Водночас ухилення від сплати податків має каратися за законом, а податкова оптимізація за допомогою
«сірих» схем – вважатися ганебною поведінкою.
• Ми значно ускладнили виведення грошей з України в офшори, щоб приховати кошти від оподаткування,
і будемо робити це й надалі.

Яка наша позиція щодо децентралізації і розвитку громад?
• Ми – за міцні і потужні громади, які самостійно вирішують більшість питань місцевого розвитку.
• І водночас – ми за спроможну державу, здатну відстоювати суверенітет і територіальну цілісність,
забезпечувати громадянський мир і порядок, встановлювати й забезпечувати дотримання правил гри.
• Ми будуємо партнерські відносини між центральною та місцевою владами.
• Місцеве самоврядування для нас – фундамент державності.

Яка наша позиція щодо миру в Україні?
• Росія здійснює збройну та інформаційну агресію проти України. Український народ, Збройні сили,
громадяни сьомий рік чинять опір російській агресії.
• Як країна, що потерпає від цієї війни найбільше, ми зацікавлені у мирному процесі. Саме тому Президент
Зеленський домігся відновлення перемовного процесу у Нормандському форматі, повернення
полонених, припинення вогню.
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• Водночас відповідальність за агресію і обов’язок її припинити лежить виключно на Росії – вона
повинна вивести війська з Донбасу і Криму, щоб Україна змогла відновити суверенітет над цими
територіями.
• Ми – за припинення війни та повернення миру, але лише на умовах збереження незалежності й
суверенітету України, повернення наших територій і наших людей.

Яка наша позиція щодо народовладдя?
• Ми – за реальне народовладдя, яке надасть людям можливість впливати на рішення влади не раз на
п’ять років, а щодня.
• Ми створюємо систему народовладдя – національні та місцеві референдуми, публічні консультації
та опитування, громадські слухання – для того, щоб надати людям інструменти реального впливу на
владу – місцеву чи центральну – в режимі реального часу.
• Водночас – ми за зважені та системні рішення, які відповідають реальним можливостям економіки та
бюджету та базуються на експертних та наукових висновках.
• Ми проти популізму та політичних маніпуляцій, за якими завжди стоять приватні чи групові інтереси.

Як ми розуміємо патріотизм?
• Патріотизм для нас означає – створювати майбутнє разом.
• Ніяка ідеологія, партія чи політик не може відмовити людям у праві бути патріотом своєї країни.
• Любити країну може кожен громадянин України, незалежно від того, де він народився, чим займається,
яку посаду обіймає і якою мовою спілкується у повсякденному житті.
• Бути патріотом – означає захищати країну, турбуватися про її розвиток, поважати державну мову та
символи, сплачувати податки, сумлінно працювати, відповідально ставитися до участі в політиці та
громадському житті, своїх співвітчизників, української природи.
• Корупція, потурання пропаганді держави-агресора, крадіжки з бюджету, розкрадання державного
надбання, зневага до державної мови, історичної і культурної спадщини – несумісні зі званням патріота.

Які мають бути відносини держави і людини?
•
•
•
•

Держава має бути помічником і партнером людини в її прагненні жити гідно і досягати успіху в житті.
Держава встановлює правила гри – єдині для всіх.
Держава не командує людиною, а надає їй послуги – швидко, якісно, без зайвих перепон.
Більшість державних послуг мають надаватися у цифровий спосіб, без участі чиновника – видача
довідок, дозволів, ліцензій.
• Державна турбота і опіка для людей, які її потребують має бути адресною, індивідуальною, комфортною
для людини, уважною до її потреб.
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Яка наша позиція щодо подолання корупції?
• Ми абсолютно нетерпимі до корупції і миттєво виключаємо з команди будь-кого, хто замішаний в
корупційних діях.
• Ми підтримуємо діяльність антикорупційних органів і вимагаємо від них ефективної роботи з покарання
корупціонерів.
• Ми впроваджуємо прозорі державні закупівлі, які допомагають мінімізувати корупцію.
• Ми впроваджуємо цифровізацію державних послуг, яка зменшить можливість для чиновників вимагати
і брати хабарі.
• Ми робимо комплексну реформу державної служби, на яку приходитимуть чесні люди, для яких особиста
репутація буде ціннішою за будь-який корупційний прибуток.

Яка наша позиція щодо олігархів?
• В державі має бути великий бізнес. Адже лише великий бізнес може втілити в життя великі проєкти і
дає роботу сотням тисяч людей.
• Водночас великий бізнес не повинен впливати на політику та інформаційний простір. Він має діяти в
межах закону і не зловживати монопольним становищем, нав’язуючи людям та державі свої правила гри.
• Ми боремося із олігархією, впроваджуючи єдині й рівні для всіх правила гри, усуваючи й обмежуючи
монополії, створюючи умови для залучення великих інвестицій міжнародних компаній.
• Жоден бізнес в країні не повинен мати якихось особливих прав чи привілеїв.

Яка наша позиція щодо ринку землі?
• Ми прагнемо, щоб кожна людина могла вільно розпоряджатися своєю землею – у тому числі вільно і за
справедливу ціну продавати свою земельну ділянку.
• Ми ухвалюємо закони, що унеможливлюють рейдерські захоплення земель, дозволяють отримувати
справедливу орендну плату за ставками не нижче, ніж передбачено законом.
• Місцеві громади мають розпоряджатися землями за межами населених пунктів в розумний та
дбайливий спосіб.
• Земля приватних власників не має продаватися іноземцям, а землі держави і місцевих громад не мають
продаватися взагалі – до моменту, коли український народ ухвалить інше рішення на референдумі.
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Яка наша позиція щодо тарифів на житлово-комунальні послуги?
• Ціни на комунальні послуги мають формуватися ринком, на основі прозорих та збалансованих
ринкових принципів
• Ринок у цій сфері не має означати хаосу та свавілля.
• Ми будемо обмежувати монополії та розвивати конкуренцію на ринках ЖКГ. Монопольний тиск на
людей і обмеження їхнього вибору постачальника послуг – неприпустимі та каратимуться за законом.
Нікому не можна відмовляти в укладенні річного контракту на постачання газу з фіксованою ціною.
• Водночас єдиний системний та надійний спосіб вирішення проблеми тарифів – енергозбереження.
Саме воно дозволить зменшити споживання енергоносіїв та уберегтися від ринкових коливань.
Енергозбереженням мають опікуватися всі – пересічні споживачі, комунальні підприємства, місцева
та центральна влади.

Яка наша позиція щодо медичної реформи?
• Альтернативи змінам у медичній сфері немає. Людина має отримувати якісні та доступні медичні
послуги, які держава вже три десятиліття не може забезпечити.
• Але медична реформа має здійснюватися в інтересах усіх – пацієнтів, лікарів, місцевих громад,
держави, майбутніх поколінь.
• Ми прагнемо побудувати систему медичного страхування, яка забезпечить кожному доступ до якісного
і вчасного лікування.
• Наша мета – створити оптимальну систему лікувальних закладів, до яких пацієнт може дістатися
не більше ніж за годину, гідна зарплата лікарів і медичного персоналу, профілактика захворювань і
розвиток здорового способу життя

Яка наша позиція щодо політичних радикалів?
• Ми засуджуємо політичний радикалізм будь-якого штибу – правий чи лівий, націоналістичний чи
проросійський.
• Всі політичні проблеми повинні вирішуватися шляхом перемовин і досягнення компромісу.
• Будь-які акції протесту мають бути мирними, без порушень громадського порядку, насильства,
пошкодження будівель та майна. Якщо таке трапляється, виконавці та організатори повинні нести
кримінальну відповідальність.
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Яка наша позиція щодо української мови та мов національних
меншин?
•
•
•
•
•
•

Україна – це країна, де різними мовами говорять про спільне.
Державною мовою є і буде виключно українська.
Кожен українець повинен вивчати державну мову і мати для цього всі можливості, надані системою освіти.
Кожен представник влади повинен спілкуватися державною мовою під час здійснення повноважень.
Українська мова має домінувати в інформаційному просторі, в кіно та на телебаченні.
Водночас держава повинна забезпечувати розвиток мов національних меншин та культур всіх
національностей, що проживають в Україні.
• Дискримінація людини за мовою спілкування є неприпустимою.

Яка наша позиція стосовно інтеграції України до ЄС та НАТО?
• Ми – за рух до Європи, який є беззастережним цивілізаційним вибором України.
• Ми – за рух до НАТО, тому що в сучасному світі лише міцні і справедливі союзи між країнами здатні
гарантувати безпеку для кожного.
• Водночас ми наголошуємо: кожен крок на цьому шляху повинен сприяти розвитку України, зміцненню
економіки та підвищенню рівня добробуту громадян.

Яка наша позиція щодо реінтеграції тимчасово окупованих
територій?
• Тимчасово окуповані території на Донбасі і Крим були, є і будуть Україною. Ми ніколи не відмовимось ані від
територій, ані від людей, що там проживають. Ми боремося за їхнє повернення на дипломатичному рівні.
• Ми робимо все, щоб зберегти зв’язки людей на цих територіях з Україною – в інформаційному плані, в
доступі до державних послуг
• Ми прагнемо всебічно розвивати підконтрольні території, щоб Україна була прикладом країни, яка
стрімко розвивається.
• Ми фіксуємо порушення прав людини та права власності на тимчасово окупованих територіях
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5. К рила Партії:
«Зе!Жінки» та «Зе!Молодіжка»

Рівні можливості та
збільшення представництва
жінок у політиці

Рух «Зе!Жінки»
«Зе!Жінки» – нова сторінка в історії Партії «Слуга Народу», рух, який об’єднає
депутаток парламенту, місцевих рад, кандидаток в депутати на останніх виборах та
наших прихильниць у регіонах.
«Зе!Жінки» – це жіноче крило Партії, створене на зразок європейської практики.
У теперішньому скликанні парламенту представництво жінок склало 21%, що є
найбільшим показником за часи незалежності. Завдяки ухваленій у Виборчому
кодексі гендерній квоті за результатами місцевих виборів більше жінок змогли бути
залученими до управління громадами.
Так, жіноче крило Партії має реалізувати два ключових завдання. Перше – це
підтримка жіночого лідерства всередині Партії, взаємодопомога у роботі депутаток,
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професійне зростання шляхом освітніх тренінгів, партійне мережування з метою
збільшення політичної участі жінок та їхнього впливу на ухвалення рішень.
Друге завдання руху – реалізація політики гендерної рівності на національному
та місцевому рівнях, зокрема урядової програми «Партнерство Біарріц», ініційованої
Першою леді України Оленою Зеленською. Мова йде про протидію домашньому
насильству; розвиток публічного безбар’єрного простору, комфортного для
маломобільних груп населення та родин із дітьми; реформу соціальних відпусток
по догляду за дитиною з рівними умовами для матері та батька динити; зменшення
розриву в оплаті праці чоловіків та жінок, а також навчання дітей принципам рівності
в освітньому процесі.
«В Україні неймовірно активні жінки, які встигають жити у шаленому ритмі і яким усе
під силу. Проте у суспільстві все ще мають місце стереотипи, пов’язані із традиційним
сприйняттям жіночих і чоловічих ролей, тому для жінок політика тривалий час була
закритим клубом. Однак щороку все більше жінок виявляють інтерес впливати на
політичне життя в країні та своїй громаді. Наше завдання – допомогти жінкам Партії
впливати на політичні процеси та бути представленими у владі. Крім того, завдяки
децентралізації наші депутатки матимуть більше інструментів втілювати політику
гендерної рівності на місцях. Рух «Зе!Жінки» – це платформа нашої взаємопідтримки,
ефективності, політичного впливу та реалізації проєктів на досягнення рівності».
Координаторка руху «Зе!Жінки» Марина Бардіна

Схема 5.1: РУХ «ЗЕ!ЖІНКИ»

НАША МЕТА
• Допомогти жінкам Партії впливати на політичні процеси та бути представленими у владі

НАШІ НАЙБЛИЖЧІ КРОКИ
1.
2.
3.
4.
5.
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Створення регіональної мережі руху «Зе!Жінки»
Організація роботи тематичних комітетів задля впровадежння урядової програми «Партнерство Біарріц»
Напрацювання тематичних проєктів рішень для реалізації місцевими органами влади
Проведення всеукраїнського Форуму рівності
Створення депутатських груп, які опікуватимуться питаннями гендерної рівності, у місцевих радах

ХІ ПОЗАЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» МАТЕРІАЛИ

«Зшити» країну та
створити соціальні ліфти
для молоді

Молодіжний політичний рух
«Зе!Молодіжка»
«Зе!Молодіжка» – це більш ніж молодіжне крило Партії «Слуга Народу». Це
молодіжний політичний рух нового формату з прогресивними поглядами на
молодіжну політику, завдяки якому сформуються майбутні політики.
«Зе!Молодіжка» – ком’юніті активних та креативних людей, яких об’єднують ідеї та
принципи Президента Володимира Зеленського.
Молодіжний політичний рух «Зе!Молодіжка» зарядить Партію новою енергією,
допоможе «зшити» країну та створить соціальні ліфти для молоді. Про це заявив
голова руху, народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Санченко під час
презентації «Зе!Молодіжки» на ХІ Позачерговому З’їзді Партії «Слуга Народу».
«Нас усіх об’єднують цінності Президента. Фраза «кожен із нас Президент» означає, що
треба думати глобально. Тому наші координатори будуть займатися розвитком освітніх
напрямків на національному та регіональному рівнях. «Кожен із нас Президент»
означає втілювати справжні власні зміни на локальному рівні. Це означає «зшивати
країну», тому в межах «Зе!Молодіжки» ми будемо втілювати програми обміну зі Сходу
на Захід, із Заходу на Схід, і так по всій країні», – розповів народний депутат.

5. Крила Партії: «Зе!Жінки» та «Зе!Молодіжка»
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На З’їзд приїхали молодіжні лідери з усієї країни, які вже встигли створити
регіональні «Зе!Молодіжки». Цей рух вже є частиною політичного процесу, реальним
соціальним ліфтом, – наголошує Олександр Санченко.
Він також закликав активну молодь у регіонах долучитися до «Зе!Молодіжки»,
подавши заявку.
«Найближчим часом ми займатимемося кадровим наповненням «Зе!Молодіжки»
в містах, ОТГ, районах і селищах. Наша мета – стати найбільшою молодіжною
організацією України», – підсумував голова молодіжного руху.
Олександр Санченко також нагадав, що вже незабаром буде ухвалено законопроєкт
під номером 3718 «Про основні засади молодіжної політики», який «Слуга Народу»
разом із лідерами «Зе!Молодіжки» планує імплементувати в усіх регіонах.
Координатор руху «Зе!Молодіжка» Олександр Санченко
Схема 5.2: МОЛОДІЖНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РУХ «ЗЕ!МОЛОДІЖКА»

МЕТА
• Створити найбільше та найпотужніше молодіжне політичне ком’юніті, що об’єднає людей, які прагнуть
змінити країну та розділяють принципи Президента Володимира Зеленського.

ЦІЛЬ
• Залучити молодь до політичних процесів та підвищити рівень політичної обізнаності серед молоді.

ПЛАНИ
1. Створення представництв організації в усіх регіонах країни (області, райони, ОТГ).
2. Розпочати просвітницьку кампанію на базі офіційних соціальних мереж (Facebook, Instagram та YouTube),
щоб підвищити політичну обізнаність молоді.
3. Підтримка створення регіональних та локальних активностей, обмін досвідом між регіонами.
4. Проведення конкурсу проєктів.
5. Проведення Всеукраїнського з’їзду прихильників «Зе!Молодіжки», присвяченому міжнародному
Дню молоді.
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6. Статут Партії

Новий Статут надає широкі
повноваження первинним осередкам
та посилює зв’язок із регіонами
Важливим кроком розвитку нашої Партії стало ухвалення нового Статуту, який надає
широкі повноваження первинним осередкам та посилює зв’язок із регіонами.
Новий Статут принципово змінює організаційну структуру Партії та передбачає нові
вищі керівні органи. Це забезпечить політичну децентралізацію та повноцінний
розвиток громад.
Працювала група юристів, ідеологів, політтехнологів над тим, щоб максимально
наблизити систему управління Партії до реальності. Тому що Статут, який у нас був
раніше, – добрий для попередніх етапів розвитку. На тому етапі, на якому ми зараз,
потрібні нові кроки.
У Партії з’явиться Політична Рада, яка розроблятиме тактику і стратегію Партії у
взаємодії з експертною спільнотою та громадянським суспільством. До неї увійдуть
народні депутати із фракції «Слуга Народу», представники виконавчої влади, деякі
депутати місцевих рад та пересічні партійці.

6. Статут Партії
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Ще один новий орган – Національна Рада громад, до складу якої входять голови
обласних організацій. Це майданчик, на якому обговорюватимуться проєкти
державних рішень стосовно місцевого самоврядування, регіональна політика та
обмінюватимуться досвідом регіональні організації.
Така структура дозволить Партії забезпечити максимальну участь членів Партії не
лише в ухваленні, а й в розробці партійних рішень, формулювати проєкти політичних
рішень і обговорювати їхнє ухвалення безпосередньо з депутатами чи міністрами,
гнучко реагувати на зміни ситуації.
Також Статут передбачає, що Голова Партії формує Секретаріат, який об’єднає
партійних експертів. Кожен із них відповідає за окремий напрямок діяльності Партії.
Схожа структура керівних органів буде на регіональному рівні: створюються
Політична Рада області та Рада Громад області. До неї входять керівники місцевих
організацій «Слуги Народу».
Вперше в історії української політики місцеві організації та первинні осередки
отримують від Політичної Партії широкі можливості. Відтепер осередки можуть бути
створені на рівні міст, що не є центрами територіальних громад, а також на рівні сіл,
селищ, вулиць кварталів і навіть будинків. Регіональні організації можуть відкликати
депутатів місцевих рад за народною ініціативою.
Статут передбачає, що третина державного фінансування Партії спрямовується на
діяльність місцевих організацій. Кошторис затверджує Національна Рада громад за
погодженням із Головою Партії.
Таким чином новий Статут запроваджує низку важливих новацій. Партія отримує
потужний канал зворотного зв’язку із людьми через партійців на місцях. Вона
контролюватиме діяльність депутатів і матиме можливість оперативно отримувати
інформацію у разі втрати довіри виборців до депутата.
Також «Слуга Народу» розширює можливість для активних громадян почати
працювати на низових рівнях Партії та будувати кар’єру в сфері місцевого і
державного управління.
Цими змінами ми хочемо, щоб Партія більше відкрилася і дала нові можливості для
людей, які прагнуть змін у країні. Ми запроваджуємо такі принципи, які дозволять
рухатися партійними щаблями тим, хто дійсно на це заслуговує.

46

ХІ ПОЗАЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» МАТЕРІАЛИ

СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
«СЛУГА НАРОДУ»
Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (далі – Партія) є політичною Партією, що об’єднує на засадах
добровільності громадян України, які поділяють мету діяльності Партії та сприяють її досягненню, визнають та
дотримуються її Статуту, поділяють Програму Партії та сприяють її реалізації.
1.2. Партія провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в
Україні», а також інших законів України, керується Програмою Партії, цим Статутом та нормативними (внутрішніми)
документами (положеннями, програмами, регламентами, протоколами, рішеннями, наказами, розпорядженнями
тощо), прийнятими Вищими керівними органами Партії.
1.3. Діяльність Партії є несумісною з пропагандою або діями, спрямованими на ліквідацію незалежності України, зміну
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив
безпеки держави, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної,
расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров’я населення, пропаганду
комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.
1.4. Партія створена на невизначений термін і діє зі всеукраїнським статусом та поширює свою діяльність на всю
територію України.
1.5. Партія має і діє згідно з власною Програмою, в якій викладені цілі та завдання, а також шляхи їхнього досягнення.
1.6. Основними принципами діяльності Партії є: верховенство права, законність, відкритість, демократичність,
професійність (фаховість), рівноправність, добровільність, відповідальність, підпорядкованість та додержання
партійної дисципліни.
1.7. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються Партією найвищою
соціальною цінністю.
1.8. Повне найменування Партії:
- українською мовою – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»;
Скорочене найменування Партії:
- українською мовою – ПП «СЛУГА НАРОДУ».
1.9. Вищі керівні органи Партії знаходяться у місті Києві.

6. Статут Партії
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Стаття 2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
2.1. Основною метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян України,
участь у загальнодержавних та місцевих виборах, інших політичних заходах, участь у становленні в Україні
громадянського суспільства на засадах гідності, свободи, демократії, справедливості та добробуту, створення
умов для економічного, культурного і соціального розвитку держави, формування належних умов для реалізації
інтересів громадянина та всебічного розвитку людини.
2.2. Основними завданнями Партії є:
2.2.1. сприяння реалізації положень Конституції щодо розбудови суверенної, незалежної, демократичної,
соціальної, правової держави, утвердження людини як найвищої соціальної цінності, утвердження
законності в державі та дотримання прав і свобод людини;
2.2.2. сприяння реалізації стратегічних завдань щодо розвитку держави: підвищення добробуту громадян,
створення та формування стійкої влади, політично-, економічно- та соціально-ефективної держави;
2.2.3. сприяння проведенню комплексних реформ з метою розбудови незалежної, цілісної, демократичної,
правової держави;
2.2.4. сприяння забезпеченню ефективної роботи органів державної влади в інтересах народу України;
2.2.5. створення ефективної соціально-орієнтованої ринкової економіки;
2.2.6. підтримка та розвиток підприємництва;
2.2.7. сприяння розвитку ефективної системи соціальних послуг, соціального захисту та охорони здоров’я;
2.2.8. сприяння розвитку ефективної системи екологічної безпеки;
2.2.9. стимулювання інтелектуального та інноваційного розвитку, науково-технічного прогресу;
2.2.10. сприяння розвитку сильного місцевого самоврядування;
2.2.11 сприяння розвитку освіти і науки;
2.2.12. сприяння збереженню і розвитку національної культури і мистецтва;
2.2.13. сприяння впровадженню антикорупційної політики;
2.2.14. сприяння підвищенню обороноздатності України;
2.2.15. представлення інтересів громадян України в органах державної влади та органах місцевого
самоврядування;
2.2.16. формування суспільної думки громадян у відповідності з програмними цінностями та принципами
Партії;
2.2.17. підвищення політичної освіти, формування політичної та правової культури громадян;
2.2.18. сприяння розвитку молодіжних, жіночих та інших громадських об’єднань та проєктів з метою
реалізації спільних статутних цілей, підтримка волонтерського руху;
2.2.19. сприяння розвитку спорту та спортивного виховання молоді;
2.2.20. сприяння розвитку національної культури і мистецтва, формування патріотизму;
2.2.21. с прияння розвитку інтеграції молоді в соціальну, економічну та іншу сферу життя суспільства і держави;
2.2.22. сприяння підвищенню авторитету України на міжнародному рівні;
2.2.23. забезпечення реалізації Програми Партії та доктрини Партії.
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Схема 6.1: МЕТА ПАРТІЇ

СПРИЯННЯ ФОРМУВАННЮ ТА
ВИРАЖЕННЮ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ
ТА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ, ІНШИХ
ПОЛІТИЧНИХ ЗАХОДАХ

МЕТА
ПАРТІЇ

УЧАСТЬ У СТАНОВЛЕННІ В УКРАЇНІ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
НА ЗАСАДАХ ГІДНОСТІ, СВОБОДИ,
ДЕМОКРАТІЇ, СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА
ДОБРОБУТУ

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ
ЕКОНОМІЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО
І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВИ

ФОРМУВАННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯНИНА ТА ВСЕБІЧНОГО
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

6. Статут Партії

49

Схема 6.2: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ

ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
Формування у громадян:
– суспільної думки у відповідності
з програмними цінностями та
принципами Партії;
– політичної та правової культури

Підтримка та розвиток підприємництва
Створення ефективної соціальноорієнтованої ринкової економіки
Стимулювання інтелектуального та
інноваційного розвитку, науковотехнічного прогресу

Підвищення політичної освіти

Представлення інтересів громадян
України в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування

Забезпечення реалізації Програми
Партії та доктрини Партії

СПРИЯТИ
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Реалізації положень
Конституції

Реалізації стратегічних
завдань щодо розвитку
держави

Проведенню комплексних
реформ з метою розбудови
держави

Забезпеченню ефективної
роботи органів державної
влади

Розвитку ефективної
системи соціальних послуг,
соціального захисту та
охорони здоров’я

Розвитку ефективної системи
екологічної безпеки

Розвитку сильного місцевого
самоврядування

Розвитку освіти і науки

Збереженню і розвитку
національної культури і
мистецтва

Впровадженню
антикорупційної політики

Підвищенню
обороноздатності України

Розвитку молодіжних,
жіночих та інших громадських
об’єднань та проєктів

Розвитку спорту та
спортивного виховання
молоді

Розвитку національної
культури і мистецтва,
формування патріотизму

Підвищенню авторитету
України на міжнародному
рівні
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Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПАРТІЇ
3.1. Партія є юридичною особою приватного права з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс та
рахунки в установах банків України.
3.2. Партія має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Політичною
Радою Партії.
3.3. Символіка (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз): її зображення та опис затверджується
Політичною Радою Партії та реєструється в установленому законодавством порядку.
3.4. Для виконання своїх програмних і статутних завдань Партія може здійснювати будь-яку діяльність, не
заборонену законодавством України, що не суперечить засадам, принципам, меті та завданням діяльності Партії,
зокрема (але не виключно) має право:
3.4.1. вільно проводити свою діяльність у межах передбачених Конституцією України, чинним законодавством
України, цим Статутом та Програмою Партії;
3.4.2. підтримувати політику держави, спрямовану на забезпечення прав і свобод громадян та їхню безпеку;
3.4.3. брати участь у виборах Президента України, народних депутатів Верховної Ради України, органів
місцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством України;
3.4.4. брати участь у референдумах, згідно з чинним законодавством України, у тому числі ініціювати
проведення референдумів, надавати підтримку з проведення референдумів, здійснювати агітацію з
питань референдумів;
3.4.5. надавати підтримку кандидатам/кандидаткам від Партії, що беруть участь у виборах усіх рівнів, у
проведенні передвиборчої агітації;
3.4.6. висувати або пропонувати своїх кандидатів/кандидаток до складу виборчих комісій та на посади в
органах місцевого самоврядування;
3.4.7. здійснювати спостереження (у тому числі офіційне) за проведенням виборів та референдумів,
роботою виборчих комісій та за іншими виборчими процесами в порядку, встановленому чинним
законодавством України;
3.4.8. створювати та вступати у депутатські фракції (групи), політичні коаліції та інші об’єднання;
3.4.9. вивчати, аналізувати та узагальнювати проблематику соціально-економічної, політичної, науковотехнічної, гуманітарної, екологічної та інших сфер державного та суспільного життя, розробляти та
пропонувати суспільству програми розвитку та реформування цих сфер;
3.4.10. розробляти, пропонувати та сприяти імплементації проєктів нормативно-правових актів органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
3.4.11. вносити до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції, рекомендації,
запити тощо;
3.4.12. одержувати відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та органів
місцевого самоврядування необхідну та запитувану інформацію;
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3.4.13. з метою активізації та підтримки жінок у громадському та політичному житті підтримувати ініціативи
та розробляти програми, спрямовані на підвищення ролі та статусу жінок у політиці на принципах
гендерної рівності та гендерної демократії;
3.4.14. створювати структурні утворення Партії (зі статусом юридичної особи та без статусу юридичної особи),
передавати їм майно та кошти для реалізації статутних цілей і завдань Партії, а також ухвалювати
рішення про їхню реорганізацію, ліквідацію (припинення);
3.4.15. проводити інформаційно-роз’яснювальну, агітаційну, пропагандистську роботу з населенням, у
тому числі шляхом реалізації проєктів Партії, організації та участі у наукових, громадських, мирних
масових заходах (демонстраціях, мітингах, пікетах, зборах та інші акціях), а також через засоби
масової інформації в порядку, встановленому чинним законодавством України;
3.4.16. використовувати засоби масової інформації всіх форм власності, у тому числі державні, а також
засновувати та використовувати власні засоби масової інформації відповідно до вимог чинного
законодавства України;
3.4.17. реалізовувати положення Програми Партії шляхом участі обраних або призначених за пропозицією
Партії посадових осіб у розробці державної політики та у роботі органів державної влади, органів
місцевого самоврядування;
3.4.18. брати участь у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування;
3.4.19. брати участь та здійснювати заходи, спрямовані на вирішення медичних, соціальних та екологічних
проблем в Україні;
3.4.20. брати участь та здійснювати заходи, спрямовані на розвиток підприємництва та підтримання
підприємницької діяльності в Україні;
3.4.21. 
взаємодіяти з іншими політичними партіями, громадськими, професійними, релігійними,
молодіжними, творчими, жіночими та іншими організаціями, спілками та об’єднаннями громадян,
діяльність яких не суперечить законодавству України;
3.4.22. здійснювати ідейну, матеріальну, фінансову, організаційну підтримку молодіжних, жіночих та інших
об’єднань громадян, надавати допомогу в їхньому створенні;
3.4.23. підтримувати міжнародні зв’язки з політичними партіями та громадськими організаціями інших
держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати у) міжнародні спілки з
додержанням встановлених чинним законодавством України вимог;
3.4.24. представляти позицію Партії за межами держави;
3.4.25. поширювати інформацію про свою діяльність, а також цілі та завдання Партії, замовляти та розміщувати
політичну рекламу, здійснювати популяризацію найменування Партії, партійної символіки, тощо;
3.4.26. здійснювати публікації в засобах масової інформації, здійснювати видавничу діяльність;
3.4.27. з метою вивчення громадської думки та формування законодавчих ініціатив проводити соціологічні
дослідження, опитування населення тощо;
3.4.28. організовувати та забезпечувати проведення навчань, форумів, круглих столів, досліджень, інших
заходів за участі членів та прихильників Партії, кандидатів у депутати всіх рівнів, кандидатів на
посади сільських, селищних, міських голів, депутатів всіх рівнів, сільських, селищних, міських голів,
висунутих від Партії або її Структурних утворень, депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів обраних від Партії або Структурних утворень Партії, громадських активістів та експертів,
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3.4.29. п роводити збори, мітинги, демонстрації, пікети, конференції, зустрічі, дискусії та інші публічні
масові заходи;
3.4.30. здійснювати розробку і впровадження програм і проєктів щодо осучаснення освіти і науки в Україні,
забезпечення її високої якості, широкої доступності та конкурентоздатності;
3.4.31. здійснювати розробку і впровадження програм і проєктів щодо підтримки і розвитку національної
культури і мистецтва;
3.4.32. вступати у цивільно-правові відносини (укладати, доповнювати, змінювати, припиняти угоди,
договори тощо), набувати майнових і немайнових прав та вчиняти будь-які правочини, які не
суперечать вимогам чинного законодавства та Статуту Партії;
3.4.33. укладати (доповнювати, змінювати, припиняти) трудові договори, контракти тощо;
3.4.34. отримувати внески на підтримку Партії та державне фінансування Партії у порядку, встановленому
чинним законодавством України;
3.4.35. представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів та прихильників
в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та
організаціях незалежно від форм власності, у судах;
3.4.36. здійснювати інші не заборонені законодавством повноваження, спрямовані на виконання Статуту та
Програми Партії.
3.5. Партія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке належить їй на праві власності та
на яке може бути звернено стягнення відповідно до законодавства України.
3.6. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями її Структурних утворень, які мають статус юридичної особи,
а Структурні утворення Партії, які мають статус юридичної особи, не несуть відповідальності за зобов’язаннями
Партії.
3.7. Юридичні особи, які засновані Партією, відповідають за своїми зобов’язаннями майном, яке їм належить
на праві власності та на яке може бути звернено стягнення відповідно до чинного законодавства. Партія не
відповідає за зобов’язаннями юридичних осіб, засновником яких вона є.
3.8. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за
зобов’язаннями Партії.
3.9. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за
зобов’язаннями Партії.
3.10. Партія може бути позивачем і відповідачем, іншим учасником справи в органах судової влади (судах) та
третейських судах.
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Стаття 4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ПАРТІЇ, ПРАВА
ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ, ЗУПИНЕННЯ ТА
ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА
4.1. Членом Партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України та законів України
має право голосу на виборах, визнає Програму і Статут Партії, не є членом іншої політичної партії.
4.2. Членами Партії не можуть бути: судді; прокурори; поліцейські; співробітники Служби безпеки України;
військовослужбовці; працівники митних та податкових органів; персонал Державної кримінально-виконавчої
служби України; працівники Національного антикорупційного бюро України; державні службовці у випадках,
передбачених Законом України «Про державну службу»; члени Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та інші особи щодо яких чинним законодавством
передбачено обмеження членства в політичних партіях.
На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють своє членство в Партії.
4.3. Членство в Партії є добровільним та індивідуальним.
4.4. Вступ до лав Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви, поданої на ім’я Голови Партії.
Письмова заява про вступ до лав Партії подається через Обласну організацію Партії за місцем майбутнього обліку
кандидата у члени Партії. Попередній розгляд заяви про вступ до лав Партії здійснює Номінаційний комітет
Обласної організації Партії, що утворюється Політичною Радою Обласної організації Партії та Радою Громад
Обласної Організації Партії у порядку, визначеному Положенням про членство в Партії.
4.5. Порядок попереднього розгляду заяв про вступ до лав Партії, перелік та затверджені форми документів для
вступу до лав Партії, а також порядок обліку членів Партії встановлюється Положенням про членство в Партії, що
затверджується Головою Партії.
4.6. Рішення щодо прийому або про відмову у прийнятті до лав Партії ухвалюється Головою Партії.
4.7. Партійний стаж обчислюється з часу ухвалення Головою Партії рішення про прийом до лав Партії.
4.8. Член Партії зобов’язаний зупинити своє членство в Партії на час перебування на посадах або службі, для яких
чинним законодавством встановлено обмеження щодо членства в політичних партіях, шляхом подачі особистої
заяви на ім’я Голови Партії із зазначенням підстав.
4.9. Член Партії має право в будь-який час із зазначенням підстав зупинити чи без зазначення підстав припинити
своє членство в Партії шляхом подачі особистої письмової заяви на ім’я Голови Партії.
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Схема 6.3: ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ПАРТІЇ

ВСТУП ДО ПАРТІЇ
ЗАЯВА
ПОЛІТИЧНА
РАДА ОБЛАСТІ

ПОЛОЖЕННЯ

НОМІНАЦІЙНИЙ
КОМІТЕТ
Подає

Формує

Формує

РАДА ГРОМАД

ГОЛОВА ПАРТІЇ

Cкануй для
заповнення анкети
на вступ до Партії.
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4.10. Членство в Партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.
З цього ж дня припиняється перебування члена Партії на будь-яких виборних посадах в Партії.
4.11. Дія пункту 4.9. Статуту не поширюється на членів Партії, обраних на посади Голови або його Заступника(ів).
Членство в Партії зазначених осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови чи його
Заступника(ів).
4.12. Членство в Партії припиняється і не потребує ухвалення відповідного рішення у випадках:
4.12.1. смерті члена Партії;
4.12.2. втрати (припинення) членом Партії громадянства України;
4.12.3. визнання члена Партії недієздатним судом;
4.12.4. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо вчинення членом Партії умисного злочину.
4.13. Голова Партії може з власної ініціативи або за поданням Структурного утворення Партії ухвалити рішення
про виключення особи із членів Партії за наявності хоча б однієї з таких підстав:
4.13.1. невизнання та/або невиконання членом Партії Програми та Статуту Партії;
4.13.2. невиконання членом Партії статутних обов’язків, рішень і розпоряджень Вищих керівних органів
Партії та керівних органів управління Структурного утворення Партії, за яким він закріплений;
4.13.3. членство в іншій партії;
4.13.4. вчинення членом Партії діяння, що дискредитує Партію та/або завдає їй шкоди;
4.13.5. при встановленні одного із фактів, викладених в п. 4.17. даного Статуту.
4.14. Рішення Голови Партії про виключення особи із лав Партії є остаточним і оскарженню не підлягає.
4.15. Член Партії має право:
4.15.1. б рати особисту участь у діяльності Партії, реалізації Програми Партії, її проєктів та заходів,
висловлюватися з усіх питань діяльності Партії;
4.15.2. обирати та бути обраним до Вищих керівних органів Партії, керівних органів управління Структурних
утворень Партії, окрім обмежень, передбачених Статутом;
4.15.3. бути висунутим Партією або її Структурними утвореннями кандидатом для обрання чи призначення до
органів державної влади або органів місцевого самоврядування всіх рівнів;
4.15.4. звертатись із запитами, заявами, зауваженнями, пропозиціями з будь-яких питань діяльності
Партії до Вищих керівних органів Партії, керівних органів управління Структурних утворень Партії та
отримувати на них відповіді;
4.15.5. отримувати інформацію про діяльність Партії та її Структурних утворень;
4.15.6. звертатись до керівних органів управління Структурних утворень Партії та/або Вищих керівних органів
Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів, зокрема, від необґрунтованих звинувачень і
переслідувань за політичні переконання, погляди, діяльність;
4.15.7. вільно припинити або призупинити членство в Партії;
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Схема 6.4: ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА ПАРТІЇ

ЧЛЕН ПАРТІЇ
ЧЛЕН ПАРТІЇ МАЄ ПРАВО

ЧЛЕН ПАРТІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ

1. Брати особисту участь у діяльності Партії,
реалізації Програми Партії, її проєктів та
заходів, висловлюватися з усіх питань
діяльності Партії.

1. Дотримуватись положень Статуту,
Програми та нормативних (внутрішніх)
документів Партії.

2. Обирати та бути обраним до Вищих
керівних органів Партії, керівних органів
управління Структурних утворень Партії,
окрім обмежень, передбачених Статутом.
3. Бути висунутим Партією або її
Структурними утвореннями кандидатом
для обрання чи призначення до органів
державної влади або органів місцевого
самоврядування всіх рівнів.
4. Звертатись із запитами, заявами,
зауваженнями, пропозиціями з будьяких питань діяльності Партії до Вищих
керівних органів Партії, керівних органів
управління Структурних утворень Партії та
отримувати на них відповіді.
5. Отримувати інформацію про діяльність
Партії та її Структурних утворень.
6. Звертатись до керівних органів
управління Структурних утворень Партії
та/або Вищих керівних органів Партії
з метою захисту своїх прав і законних
інтересів, зокрема, від необґрунтованих
звинувачень і переслідувань за політичні
переконання, погляди, діяльність.
7. Вільно припинити або призупинити
членство в Партії.

2. Належним чином виконувати рішення
відповідних Вищих керівних органів
Партії та/або керівних органів
Структурних утворень Партії.
3. Утримуватись від вчинення дій, що
дискредитують та/або завдають
шкоди Партії.
4. Своєчасно сплачувати встановлені
членські внески.
5. У випадку обрання народним депутатом
України або депутатом місцевої ради,
входити до складу депутатського
об’єднання Партії (депутатської фракції,
групи) і діяти відповідно до рішень Вищих
керівних органів Партії, а також сприяти
реалізації положень Програми Партії.
6. З упинити членство в Партії на час
перебування на посаді або службі,
щодо яких законодавством України
передбачено обмеження у такому
членстві.
7. Письмово повідомляти Голову
Структурного утворення Партії, за яким він
закріплений, про зміну місця проживання,
контактних та інших персональних даних
в термін до 15 (п’ятнадцяти) календарних
днів з дня виникнення таких змін.

6. Статут Партії

57

4.16. Член Партії зобов’язаний:
4.16.1. дотримуватись положень Статуту, Програми та нормативних (внутрішніх) документів Партії;
4.16.2. належним чином виконувати рішення відповідних Вищих керівних органів Партії та/або керівних
органів Структурних утворень Партії;
4.16.3. утримуватись від вчинення дій, що дискредитують та/або завдають шкоди Партії;
4.16.4. своєчасно сплачувати встановлені членські внески;
4.16.5. у випадку обрання народним депутатом України або депутатом місцевої ради входити до складу
депутатського об’єднання Партії (депутатської фракції, групи) і діяти відповідно до рішень Вищих
керівних органів Партії, а також сприяти реалізації положень Програми Партії;
4.16.6. зупинити членство в Партії на час перебування на посаді або службі, щодо яких законодавством
України передбачено обмеження у такому членстві;
4.16.7. письмово повідомляти Голову Структурного утворення Партії, за яким він закріплений, про зміну місця
проживання, контактних та інших персональних даних в термін до 15 (п’ятнадцяти) календарних днів
з дня виникнення таких змін;
4.17. Особа не набуває членства в Партії, а членство в Партії припиняється внаслідок встановлення щодо неї одного з
наступних фактів, підтвердженого відповідним рішенням компетентного органу, що набрало законної сили:
4.17.1. умисного подання особою документів, що містять завідомо неправдиві відомості, з метою введення
в оману щодо освіти, досвіду, репутації, досягнень та інших істотних обставин, що характеризують
особу, якщо така інформація надавалася;
4.17.2. систематичної відмови від подання документів, що підтверджують відомості, подання яких за
рішенням Вищого керівного органу Партії визнано обов’язковим;
4.17.3. співпраці особи з іншими політичними партіями, громадськими об’єднаннями, спрямованою на
реалізацію інтересів інших політичних партій чи на шкоду інтересам Партії;
4.17.4. співпраці з терористичними організаціями, спецслужбами або окупаційними структурами інших держав;
4.17.5. наявності незнятої або непогашеної судимості за умисний злочин (окрім випадків, коли компетентний
орган Партії дійшов висновку, що судимість є наслідком застосування до особи політичних репресій);
4.17.6. пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
4.17.7. вчинення діяння, спрямованого на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
4.17.8. вчинення діяння, спрямованого на підрив безпеки держави, незаконне захоплення державної влади;
4.17.9. посягання на права, свободи і здоров’я людини;
4.17.10. пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
та їхньої символіки.
4.19. Особі може бути відмовлено у набутті членства в Партії без пояснення підстав відмови.
4.20. Особи, які зупинили членство у Партії, можуть відновити його шляхом подання відповідної заяви про
відновлення членства у порядку, встановленому для подачі заяви про вступ до лав Партії;
4.21. Особи, які припинили членство у Партії, можуть знову вступити до лав Партії на загальних підставах.
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Стаття 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ
5.1. Організаційна структура Партії будується за територіальним принципом відповідно до адміністративнотериторіального устрою України, виборчого законодавства та нормативних (внутрішніх) документів Партії і
складається зі Структурних утворень Партії (первинних осередків, місцевих організацій Партії), Вищих керівних
органів Партії та Контрольно-ревізійного органу Партії.
5.2. Структурними утвореннями Партії є:
5.2.1. Місцеві організації Партії обласного рівня (Обласні організації Партії):
- Республіканська в Автономній Республіці Крим організація Партії;
- Обласні організації Партії;
- Київська Міська організація Партії;
- Севастопольська Міська організації Партії;
5.2.2. Місцеві організації Партії (організації Партії обласного підпорядкування):
- Районні організації Партії;
- Міські організації Партії (міст – центрів територіальних громад);
- Районні в містах організації Партії;
- Селищні організації Партії (селищ – центрів територіальних громад);
- Сільські організації Партії (сіл – центрів територіальних громад).
5.2.3. Первинні Осередки Партії:
- міські (міст, що не є центрами територіальних громад);
- селищні (селищ, що не є центрами територіальних громад);
- сільські (сіл, що не є центрами територіальних громад);
- квартальні;
- вуличні;
- будинкові.
5.3. Вищими керівними органами Партії (Статутними органами Партії) є :
5.3.1. З’їзд Партії;
5.3.2. Політична Рада Партії;
5.3.3. Національна Рада Громад;
5.3.4. Голова Партії;
5.4. Контрольно-ревізійним органом Партії є Контрольно-ревізійна комісія Партії.
5.5. Вищими керівними особами Партії (Керівниками Партії) є:
5.5.1. Голова Партії;
5.5.2. Члени Політичної Ради Партії;
5.5.3. Члени Національної Ради Громад;
5.5.4. Члени Контрольно-ревізійної комісії Партії;
5.5.5. Голова Контрольно-ревізійної комісії Партії.
6. Статут Партії
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Схема 6.5: ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

ГОЛОВА
ПАРТІЇ

СЕКРЕТАРІАТ
ВЕТО

КРК

ВЕТО

НАЦІОНАЛЬНА
РАДА ГРОМАД

ПОЛІТРАДА

З’ЇЗД ПАРТІЇ
Делегати

ОБЛАСНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ПАРТІЇ
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5.6. Керівними органами управління обласних організацій Партії є:
5.6.1. Конференція (Збори) обласної організації Партії;
5.6.2. Політична Рада обласної організації Партії;
5.6.3. Рада Громад обласної організації Партії;
5.6.4. Голова обласної організації Партії;
5.7. Керівними особами обласних організацій Партії (Керівниками обласних організацій Партії) є:
5.7.1. Голова обласної організації Партії;
5.7.2. Члени Політичної Ради обласної організації Партії;
5.7.3. Члени Ради Громад обласної організації Партії;
5.8. Керівними органами управління місцевих організацій Партії є:
5.8.1. Конференція (Збори) місцевої організації Партії;
5.8.2. Політична Рада місцевої організації Партії;
5.8.3. Голова місцевої організації Партії;
5.9. Керівними особами місцевих організацій Партії (Керівниками місцевих організацій Партії) є:
5.9.1. Голова місцевої організації Партії;
5.9.2. Члени Політичної Ради місцевої організації Партії;
5.10. Керівними органами управління первинних осередків Партії є:
5.10.1. Збори первинного осередку Партії;
5.10.2. Голова первинного осередку Партії;
5.11. Керівними особами первинного осередку Партії (Керівниками первинних осередків Партії) є:
5.11.1. Голова первинного осередку Партії;
5.12. Для Структурних утворень Партії керівними органами вищого рівня є:
5.12.1. Вищі керівні органи Партії;
5.12.2. Керівні органи управління Структурних утворень Партії вищого рівня.
5.13. Структурним утворенням Партії вищого рівня є:
5.13.1. Республіканська в Автономній Республіці Крим щодо Структурних утворень Партії, які територіально
розміщуються в Автономній Республіці Крим;
5.13.2. Обласна організація Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально розміщуються у цій
області (районні, міські, селищні та сільські);
5.13.3. Районна організація Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально розміщуються у цьому
районі (міські, селищні, сільські).
5.13.4. Міська організація Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально розміщуються у цьому
місті (районні в місті, селищні, сільські та первинні).
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5.13.5. Р айонні у місті організації Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально розміщуються
у цьому районі в місті (первинні організації).
5.13.6. Селищна організація Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально розміщуються у
цьому селищі (первинні організації).
5.13.7. Сільська організація Партії щодо Структурних утворень Партії, які територіально розміщуються у цьому
селі (первинні організації).
5.14. Київська Міська та Севастопольська Міська організації Партії, що прирівнюються за статусом до обласних
організацій Партії, а також Криворізька Міська організації Партії безпосередньо підпорядковується Вищим
керівним органам Партії.
5.15. Політична Рада Партії має право перепідпорядкувати будь-яке Структурне утворення Партії іншому
Структурному утворенню або безпосередньо Вищим керівним органам Партії, або Партії безпосередньо.
5.16. Повноваження та порядок виконання рішень Структурних утворень Партії вищого рівня щодо Структурних
утворень Партії нижчого рівня визначаються Національною Радою Громад.
5.17. Вищими керівними особами Партії та керівними особами Структурних утворень Партії можуть бути обрані
лише члени Партії.
5.18. Член Партії може бути обраний у склад Вищих керівних органів Партії або у склад керівних органів
Структурних утворень Партії (бути вищою посадовою особою Партії або посадовою особою Структурного утворення
Партії) необмежену кількість разів.
5.19. Вищі керівні особи Партії та керівні особи Структурних утворень Партії здійснюють свої повноваження
виключно на громадських засадах.
5.20. Вищі керівні особи Партії та керівні особи Структурних утворень Партії після обрання та до початку
виконання свої повноважень приймають присягу наступного змісту: «Усвідомлюючи свою високу
відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції
та законів України, Статуту та Програми Партії, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і
законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання вищої керівної особи
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (керівної особи Структурного утворення ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»)
та сумлінно виконувати свої обов’язки».
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Стаття 6. З’ЇЗД ПАРТІЇ
6.1. З’їзд Партії (надалі – також «З’їзд») є вищим керівним органом Партії та скликається не рідше одного разу на
рік. Позачерговий З’їзд Партії скликається за необхідності. З’їзд може проводитися у кілька етапів.
6.2. Норма представництва делегатів на З’їзд від Структурних утворень Партії встановлюється Головою Партії або
Вищим керівним органом Партії, який скликає З’їзд.
6.3. З’їзд Партії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь понад половина загальної кількості обраних
делегатів від Структурних утворень Партії.
Рішення на З’їзді ухвалюються простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів, що беруть
участь у З’їзді, крім рішень про внесення змін до Статуту Партії та рішення про її реорганізацію чи ліквідацію
(саморозпуск), які ухвалюються не менше 3/4 голосів від загальної кількості делегатів, які беруть участь у З’їзді.
6.4. Кожен делегат З’їзду має один голос.
6.5. Делегатом З’їзду за посадою є Голова Партії.
6.6. Черговий З’їзд скликається Головою Партії.
6.6.1. Позачерговий З’їзд скликається Головою Партії з власної ініціативи, за ініціативою Політичної Ради
Партії, Національної Ради Громад, Контрольно-ревізійної комісії Партії або на вимогу не менше
2\3 (двох третин) обласних організацій Партії. Рішення про таку вимогу мають бути ухвалені обласними
організаціями Партії протягом одного календарного місяця від дати першого рішення першої обласної
організації про таку вимогу.
6.6.2. У випадку неприйняття Головою Партії рішення про скликання позачергового З’їзду за ініціативою
Політичної Ради Партії, Національної Ради Громад або Контрольно-ревізійної комісії Партії протягом
15 календарних днів, з дати ухвалення рішення про ініціювання скликання З’їзду, З’їзд Партії
скликається відповідно до рішення Політичної Ради Партії, Національної Ради Громад або Контрольноревізійної комісії Партії.
6.6.3. У випадку нескликання З’їзду Головою Партії у строки, передбачені п. 6.6.2. , якщо вимогу про
скликання З’їзду Партії ухвалено не менше 2\3 (двох третин) обласних організацій Партії, рішення про
скликання З’їзду приймається Національною Радою Громад.
6.7. У рішенні про скликання З’їзду зазначається дата, час, місце його проведення, проєкт порядку денного та
норма представництва делегатів від обласних організацій Партії. Рішення про скликання З’їзду доводиться до
відома Структурних утворень Партії Секретаріатом Партії. Місце проведення З’їзду має знаходитись в межах
території України.
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6.8. До повноважень З’їзду Партії належить вирішення будь-яких питань діяльності Партії, зокрема:
6.8.1. затвердження Статуту Партії, внесення змін до нього;
6.8.2. затвердження Програми Партії, внесення змін до неї ;
6.8.3. обрання строком не більш як на два роки Голови Партії та припинення його повноважень;
6.8.4. підтвердження або скасування рішення Політичної Ради Партії про відсторонення від посади Голови
Партії;
6.8.5. визначення кількісного складу та обрання строком не більш як на два роки членів Політичної
Ради Партії, припинення їхніх повноважень, а також делегування повноважень щодо визначення
персонального складу Політичної Ради Партії;
6.8.6. визначення кількісного складу та обрання строком не більш як на два роки Голови та членів
Контрольно-ревізійної комісії Партії, та припинення їхніх повноважень;
6.8.7. ухвалення рішення щодо продовження повноважень делегатів З’їзду, зокрема у випадку проведення
З’їзду у декілька етапів;
6.8.8. заслуховування і затвердження звітів Голови Партії, Політичної Ради Партії, Національної Ради Громад
та Контрольно-ревізійної комісії Партії;
6.8.9. визначення стратегічних напрямків діяльності Партії;
6.8.10. затвердження Передвиборчої програми Партії на загальнодержавні вибори;
6.8.11. у хвалення рішення щодо участі Партії у чергових, позачергових, повторних загальнодержавних виборах;
6.8.12. висування кандидата на пост Президента України відповідно до чинного законодавства України;
6.8.13. висування кандидатів у народні депутати України на чергових та позачергових виборах відповідно до
чинного законодавства;
6.8.14. включення та виключення кандидата/-ки (кандидатів) у народні депутати України до/з виборчих
списків у порядку, передбаченому законодавством України;
6.8.15. ухвалення рішення щодо участі відповідних Структурних утворень Партії у чергових, позачергових,
перших, повторних, додаткових, проміжних місцевих виборах відповідно до чинного законодавства;
6.8.16. ухвалення рішення щодо реорганізації і ліквідацію (саморозпуск) Партії та створення відповідної
ліквідаційної комісії;
6.8.17. вирішення інших питань діяльності Партії.
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Стаття 7. ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ
7.1. У період між З’їздами вищим керівним органом Партії є Політична Рада Партії.
7.2. З’їздом Партії визначається кількісний та персональний склад членів Політичної Ради Партії. Не можуть бути
обраними членами Політичної Ради Партії керівники (Голови) обласних організацій Партії та Голова Криворізької
Міської організації Партії.
7.2.1. Половина складу Політичної Ради Партії обирається за пропозицією Голови Партії, інша половина за
пропозицією делегатів З`їзду.
7.2.2. З`їзд Партії може делегувати безпосередньо Політичній Раді Партії вирішення питання щодо обрання
персонального складу своїх членів. Рішення Політичної Ради Партії про включення до свого складу
кожного окремого члена має бути ухвалене не менше ніж двома третинами голосів від загального
складу членів Політичної Ради Партії.
7.3. Політична Рада Партії зі свого складу обирає Голову Політичної Ради Партії, першого заступника та заступників
Голови Політичної Ради Партії, а також Секретаря Політичної Ради Партії. Термін повноважень Голови, першого
заступника та заступників Голови, а також Секретаря Політичної Ради Партії не може бути більшим від загального
строку повноважень членів Політичної Ради Партії.
7.4. Повноваження члена Політичної Ради Партії, обраного З’їздом, чинні до його відкликання З’їздом Партії.
7.5. Повноваження члена Політичної Ради Партії, який обраний З’їздом Партії, припиняється без ухвалення
відповідного рішення З’їздом Партії з дати подання ним заяви про припинення членства у Партії.
7.6. Засідання Політичної Ради Партії проводиться не рідше одного разу на місяць та скликаються Головою
(у випадку його відсутності першим заступником Голови) Політичної Ради Партії з власної ініціативи або за
ініціативою Голови Партії, Національної Ради Громад, або на вимогу членів Політичної Ради Партії у кількості не
менше 1/3 її складу.
7.6.1. У випадку неприйняття протягом 15 календарних днів рішення Головою (першим заступником Голови)
Політичної Ради Партії про скликання засідання Політичної Ради Партії за ініціативою Голови Партії,
Національної Ради Громад або на вимогу членів Політичної Ради Партії, засідання Політичної Ради
Партії скликається не менш як 1/3 частиною членів Політичної Ради Партії або за рішенням Голови
Партії чи Національної Ради Громад.
7.7. Засідання Політичної Ради Партії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь понад половина її складу.
У засіданні Політичної Ради Партії має право брати участь Голова Партії з правом дорадчого голосу.
7.8. Рішення Політичної Ради Партії ухвалюються простою більшістю голосів членів Політичної Ради Партії,
присутніх на засіданні.
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Схема 6.6: ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ

З’ЇЗД ПАРТІЇ

З’їздом Партії визначається кількісний та персональний склад
членів Політичної Ради Партії. Не можуть бути обраними членами
Політичної Ради Партії керівники (Голови) обласних організацій
Партії та Голова Криворізької Міської організації Партії.

Половина складу
Політичної Ради Партії
обирається за пропозицією
Голови Партії, інша половина
за пропозицією делегатів
З`їзду.

З`їзд Партії може делегувати безпосередньо Політичній
Раді Партії вирішення питання щодо обрання персонального
складу своїх членів. Рішення Політичної Ради Партії про
включення до свого складу кожного окремого члена має
бути ухвалене не менше ніж двома третинами голосів від
загального складу членів Політичної Ради Партії.

ПОЛІТИЧНА РАДА ПАРТІЇ

У період між З’їздами вищим керівним органом Партії є Політична Рада Партії

Обирає

ГОЛОВА
ПОЛІТИЧНОЇ
РАДИ ПАРТІЇ

66

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ТА
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СЕКРЕТАР
ПОЛІТИЧНОЇ
РАДИ ПАРТІЇ
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Схема 6.7: ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РАДИ ПАРТІЇ

ПОЛІТИЧНА
РАДА ПАРТІЇ
ГУМАНІТАРНА СФЕРА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, РЕФОРМА ВР
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ,
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
МАКРОЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА
ОСВІТА ТА НАУКА, МОЛОДЬ І СПОРТ
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК
РОЗВИТОК БІЗНЕСУ, ПОДАТКОВА РЕФОРМА,
АГРАРНА ПОЛІТИКА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
ЮСТИЦІЯ, ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПРАВОПОРЯДОК
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7.8.1 Рішення Політичної Ради Партії про обрання Голови, першого заступника та заступників Голови,
Секретаря Політичної Ради Партії, ухвалюється більшістю голосів від загального складу Політичної
Ради Партії.
7.8.2. Рішення Політичної Ради Партії про відсторонення від посади Голови Партії, а також про внесення змін
у запропонований Головою Партії проєкт кошторису Партії на наступний рік та/або про внесення змін у
запропонований Головою Партії проєкт змін до кошторису Партії приймається двома третинами голосів
від загального складу членів Політичної Ради Партії.
7.8.3. У випадку зупинення Головою Партії дії рішення Політичної Ради Партії та внесення на повторний
розгляд із обґрунтуванням зауважень, Політична Рада Партії зобов’язана у двотижневий строк
повторно розглянути таке рішення. Якщо Політична Рада Партії відхилила зауваження Голови Партії
і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу членів Політичної
Ради Партії, воно набирає чинності.
7.8.4. 
Рішення Політичної Ради Партії про включення до свого складу кожного окремого члена
(у випадку делегування таких повноважень З’їздом Партії) має бути ухвалено не менше
ніж двома третинами голосів від загального складу членів Політичної Ради Партії.
Рішення Політичної Ради Партії набирає чинності після його підписання у порядку, встановленому
пунктом 7.12. Статуту.
7.9. Головує на засіданні Політичної Ради Партії її Голова, а у разі його відсутності – перший заступник Голови
Політичної Ради Партії. У випадку відсутності і Голови, і першого заступника Голови Політичної Ради Партії,
головує на засіданні один із заступників Голови Політичної Ради Партії за рішенням членів Політичної Ради
Партії, присутніх на засіданні.
7.10. При голосуванні на засіданні Політичної Ради Партії кожен член Політичної Ради Партії, включаючи Голову,
першого заступника та заступників Голови, Секретаря Політичної Ради Партії – членів Політичної Ради Партії,
має один голос.
7.11. Засідання Політичної Ради Партії може проводитися із використанням сучасних систем зв’язку, які
дозволяють переконатися в особистій участі членів Політичної Ради Партії у засіданні. Підписання протоколу
засідання організовує головуючий на засіданні.
7.12. Рішення Політичної Ради Партії підписуються Головою (першим заступником Голови) Політичної Ради Партії
або одним із заступників, що головує на засіданні, а також посвідчується підписом Голови Партії та скріплюється
печаткою Партії.
7.13. До повноважень Політичної Ради Партії належить:
7.13.1. ініціювання та скликання позачергового З’їзду Партії;
7.13.2. відсторонення від посади Голови Партії та призначення тимчасово виконуючого обов’язки Голови
Партії (таке рішення обов’язково має містити пункт про скликання позачергового З’їзду Партії для
вирішення питання про підтвердження даного рішення З’їздом Партії);
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7.13.3. ініціювання та скликання позачергового засідання Національної Ради Громад;
7.13.4. ініціювання скликання засідання депутатської фракції Партії у Верховній Раді України;
7.13.5. ухвалення політичних рішень;
7.13.6. розробка тактики та стратегії діяльності Партії;
7.13.7. ухвалення попередніх та затверджуваних рішень у випадках, передбачених Статутом;
7.13.8. затвердження за поданням Голови Партії щорічного кошторису Партії, внесення змін до нього;
7.13.9. ухвалення рішень про заснування засобів масової інформації та затвердження кандидатур на посаду
головних редакторів;
7.13.10. затвердження розмірів внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів)
та порядку їхньої сплати;
7.13.11. затвердження партійної символіки, печаток, штампів, бланків, інших документів Партії та її
Структурних утворень, у випадках, передбачених Статутом;
7.13.12. призначення уповноважених осіб Партії на виконання певних (делегованих) повноважень із
визначеними правами і обов’язками та за обсягом повноважень, встановлених у рішеннях Політичної
Ради Партії;
7.13.13. створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Партії;
7.13.14. розгляд питань та ухвалення рішень про співробітництво з іншими політичними партіями та
громадськими організаціями;
7.13.15. погодження кандидатур на посади Голови та Заступників Голови депутатської фракції Партії у
Верховній Раді України;
7.13.16. висування кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах відповідно до чинного
законодавства України;
7.13.17. розгляд, після попереднього розгляду та висловлення своїх рекомендацій Національною Радою
Громад, звернення територіальної виборчої комісії щодо відкликання депутата(ів) місцевої ради
за народною ініціативою чи протоколу Конференції (Зборів) Структурного утворення Партії, на якій
ухвалено рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата(ів) місцевої ради за народною
ініціативою, та ухвалення рішення про відкликання такого(их) депутата(ів) за народною ініціативою
або про відмову в задоволенні цієї пропозиції;
7.13.18. розгляд, після попереднього розгляду та висловлення своїх рекомендацій Національною Радою
Громад, звернення територіальної виборчої комісії щодо відкликання сільського, селищного
чи міського голови за народною ініціативою та ухвалення рішення про відкликання сільського,
селищного чи міського голови за народною ініціативою у разі висунення його Структурним
утворенням Партії;
7.13.19. подання до місцевої ради рішення про відкликання сільського, селищного, міського голови за
народною ініціативою у разі його висунення Структурним утворенням Партії;
7.13.20. ухвалення та оприлюднення від імені Партії заяв, резолюцій, звернень тощо;
7.13.21. з дійснення повноважень та/або вирішення інших питань, делегованих Політичній Раді Партії
З’їздом Партії.
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Стаття 8. НАЦІОНАЛЬНА РАДА ГРОМАД
8.1. У період між З’їздами Партії вищим керівним органом Партії щодо формування регіональної політики є
Національна Рада Громад.
8.2. Членами Національної Ради Громад за посадою є: керівники (Голови) обласних організацій Партії та
Криворізької Міської організацій Партій.
8.3. Зі свого складу Національна Рада Громад на своєму засіданні обирає Голову Національної Ради Громад та
його заступників. Термін повноважень Голови Національної Ради Громад та його заступника становить не більш
як два роки.
8.4. Повноваження члена Національної Ради Громад, який входить до її складу за посадою, чинні до його
відкликання відповідним керівним органом Партії із займаної посади, у тому числі, у випадку подання ним
особистої заяви про звільнення із займаної посади.
8.5. Повноваження члена Національної Ради Громад, який входить до її складу за посадою припиняється без
прийняття відповідного рішення відповідним керівним органом Партії з дати подання ним заяви про припинення
членства у Партії.
8.6. Засідання Національної Ради Громад проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць та
скликаються Головою Національної Ради Громад чи його заступником з власної ініціативи, за ініціативою Голови
Партії, Політичної Ради Партії або на вимогу членів Національної Ради Громад у кількості не менше 1/3 її складу.
8.6.1. У випадку неприйняття протягом 15 календарних днів рішення Головою Національної Ради Громад чи
його заступником про скликання засідання Національної Ради Громад за ініціативою Голови Партії,
Політичної Ради Партії або на вимогу членів Національної Ради Громад, засідання Національної Ради
Громад скликається Головою Партії, Політичною Радою Партії або за рішенням не менш як 1/3 частини
членів Національної Ради Громад.
8.7. Засідання Національної Ради Громад вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше двох третин
членів від її загального складу.
У засіданні Національної Ради Громад має право брати участь Голова Партії з правом дорадчого голосу.
8.8. Рішення Національної Ради Громад ухвалюються більшістю голосів членів Ради Громад, присутніх на засіданні.
8.8.1 Рішення Національної Ради Громад про обрання Голови та заступників Голови Національної Ради
Громад ухвалюється більшістю голосів від загального складу Національної Ради Громад.
8.8.2. У випадку зупинення Головою Партії дії рішення Національної Ради Громад та внесення його
на повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень, Національна Рада Громад зобов’язана
у двотижневий строк повторно розглянути таке рішення. Якщо Національна Рада Громад
відхилила зауваження Голови Партії і підтвердила попереднє рішення двома третинами
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Схема 6.8: НАЦІОНАЛЬНА РАДА ГРОМАД

НАЦІОНАЛЬНА
РАДА ГРОМАД

КЕРІВНИКИ (ГОЛОВИ) ОБЛАСНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ ТА КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЙ

Формування регіональної політики Партії, ухвалення стратегічних
та тактичних рішень щодо регіональної політики Партії
Ініціювання та скликання позачергових З’їздів Партії
Ініціювання та скликання позачергових засідань Політичної Ради Партії
Ініціювання та скликання Конференцій (Зборів) Структурних утворень Партії
Внесення пропозицій Голові Партії, при формуванні кошторису Партії, щодо напрямів
використання однієї третини коштів державного фінансування на статутну діяльність
Структурних утворень Партії з обов’язковим поданням Голові Партії запропонованих
кошторисів використання коштів у розрізі кожного Структурного утворення Партії за
відповідними напрямами використання коштів
Іініціювання перед Політичною Радою Партії розробки політичних рішень, ухвалення
та оприлюднення заяв, резолюцій, звернень щодо регіональної політики Партії
Надання рекомендацій щодо утворення місцевих організацій Партії, а також
призначення та відкликання голів місцевих організацій Партії
Ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень членів керівних органів
управління та керівних осіб місцевих організацій Партії
Попередній розгляд та надання рекомендацій Політичній Раді Партії про звернення
територіальної виборчої комісії відкликання депутата(ів) місцевої ради за народною
ініціативою чи протокол Конференції (Зборів) Структурного утворення Партії, на якій
(яких) ухвалено рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата(ів)
місцевої ради за народною ініціативою
Попередній розгляд та надання рекомендацій Політичній Раді Партії про звернення
територіальної виборчої комісії щодо відкликання сільського, селищного чи міського
голови за народною ініціативою
Встановлення засад та напрямків діяльності депутатів місцевих рад, обраних від
Партії (Структурних утворень Партії)
Попереднє погодження осіб, які висуваються як кандидати в депутати місцевих рад
та на посади сільських, селищних, міських голів
Здійснення повноважень та/або вирішення інших питань, делегованих Національній
Раді Громад З’їздом Партії
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голосів від загального складу членів Національної Ради Громад, воно набирає чинності.
Рішення Національної Ради Громад набирає чинності після його підписання у порядку, встановленому
пунктом 8.13. Статуту.
8.9. Головує на засіданні Національної Ради Громад її Голова, а у разі його відсутності – заступник Голови Національної
Ради Громад. У випадку відсутності і Голови, і заступника Голови Національної Ради Громад головуючий на засіданні
обирається простою більшістю голосів членів Національної Ради Громад, присутніх на засіданні.
8.10. При голосуванні на засіданні Національної Ради Громад кожен член Національної Ради Громад, включаючи
Голову та заступників Голови Національної Ради Громад – членів Національної Ради Громад, має один голос.
8.11. При голосуванні на засіданні Національної Ради Громад кожен член Національної Ради Громад, включаючи
Голову та заступника Голови Національної Ради Громад, має один голос.
8.12. Засідання Національної Ради Громад може проводитися із використанням сучасних систем зв’язку, які
дозволяють переконатися в особистій участі членів Національної Ради Громад у засіданні. Підписання протоколу
засідання організовує головуючий на засіданні.
8.13. Рішення Національної Ради Громад підписуються Головою (заступником голови) Національної Ради Громад
або головуючим на засіданні, а також посвідчується підписом Голови Партії та скріплюється печаткою Партії.
8.14. До повноважень Національної Ради Громад належить:
8.14.1. 
формування регіональної політики Партії, ухвалення стратегічних та тактичних рішень щодо
регіональної політики Партії;
8.14.2. ініціювання та скликання позачергових З’їздів Партії;
8.14.3. ініціювання та скликання позачергових засідань Політичної Ради Партії;
8.14.4. ініціювання та скликання Конференцій (Зборів) Структурних утворень Партії;
8.14.5. внесення пропозицій Голові Партії, при формуванні кошторису Партії, щодо напрямів використання
однієї третини коштів державного фінансування на статутну діяльність Структурних утворень Партії
з обов’язковим поданням Голові Партії запропонованих кошторисів використання коштів у розрізі
кожного Структурного утворення Партії за відповідними напрямами використання коштів;
8.14.6. ініціювання перед Політичною Радою Партії розробки політичних рішень, ухвалення та оприлюднення
заяв, резолюцій, звернень щодо регіональної політики Партії;
8.14.7. надання рекомендацій щодо утворення місцевих організацій Партії, а також призначення та
відкликання голів місцевих організацій Партії;
8.14.8. ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень членів керівних органів управління та
керівних осіб місцевих організацій Партії;
8.14.9. попередній розгляд та надання рекомендацій Політичній Раді Партії про звернення територіальної
виборчої комісії відкликання депутата(ів) місцевої ради за народною ініціативою чи протокол
Конференції (Зборів) Структурного утворення Партії, на якій (яких) ухвалено рішення про внесення
пропозиції щодо відкликання депутата(ів) місцевої ради за народною ініціативою;
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8.14.10. попередній розгляд та надання рекомендацій Політичній Раді Партії про звернення територіальної
виборчої комісії щодо відкликання сільського, селищного чи міського голови за народною
ініціативою;
8.14.11. встановлення засад та напрямків діяльності депутатів місцевих рад, обраних від Партії (Структурних
утворень Партії);
8.14.12. попереднє погодження осіб, які висуваються як кандидати депутати місцевих рад та на посади
сільських, селищних, міських голів;
8.14.13. здійснення повноважень та/або вирішення інших питань, делегованих Національній Раді Громад
З’їздом Партії.

Стаття 9. ГОЛОВА ПАРТІЇ
9.1. Голова Партії:
9.1.1. здійснює загальне та поточне керівництво Партією;
9.1.2. скликає чергові та позачергові З’їзди Партії, визначає дату, час та місця їхнього проведення, проєкт
поряду денного та встановлює норми представництва делегатів від Структурних утворень Партії;
9.1.3. скликає засідання Політичної Ради Партії та Національної Ради Громад у випадках, передбачених
Статутом;
9.1.4. скликає Конференції (Збори) Структурних утворень Партії та засідання керівних органів Структурних
утворень Партії у випадках, передбачених Статутом;
9.1.5. зупиняє дію рішень Політичної Ради Партії, Національної Ради Громад, а також керівних органів
управління та керівних осіб Структурних утворень Партії;
9.1.6. попередньо погоджує призначення та відкликання кандидатур Голів Структурних утворень Партії;
9.1.7. затверджує рішення Конференцій (Зборів) обласних, районних та Криворізької міської організацій
Партії про обрання та припинення повноважень Голів відповідно обласних, районних та Криворізької
міської організацій Партії;
9.1.8. ухвалює рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів управління та керівних
осіб Структурних утворень Партії, а також призначає тимчасово виконуючого обов’язки Голів обласних
організацій Партії на термін не більше як три місяці;
9.1.9. без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, судовими установами (судами), підприємствами, установами, організаціями та
іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за
кордоном, та фізичними особами;
9.1.10. без доручення від імені Партії укладає (змінює, доповнює, припиняє) будь-які договори, правочини,
меморандуми, протоколи тощо;
9.1.11. за попереднім погодженням з Політичною Радою Партії укладає від імені Партії угоди з іншими
політичними партіями, у тому числі іноземними (закордонними) політичними партіями;
9.1.12. видає та скасовує довіреності від імені Партії;
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Схема 6.9: ГОЛОВА ПАРТІЇ
Чергові та позачергові
З’їзди Партії

З’ЇЗД ПАРТІЇ
Контролює

Звітує

Скликає

ГОЛОВА ПАРТІЇ

Здійснює загальне та поточне керівництво Партією

Зупиняє дію рішень Політичної Ради
Партії, Національної Ради Громад, а також
керівних органів управління та керівних осіб
Структурних утворень Партії.
Попередньо погоджує призначення та
відкликання кандидатур Голів Структурних
утворень Партії.
Затверджує рішення Конференцій (Зборів)
обласних, районних та Криворізької міської
організацій Партії про обрання та припинення
повноважень Голів.
Утворює та керує Секретаріатом Партії,
затверджує його структуру, штатний розпис та
Положення про Секретаріат Партії.
Призначає Секретарів Партії по напрямкам
діяльності Секретаріату Партії.
Ухвалює в члени Партії та виключає з членів
Партії.

Засідання Політичної Ради
Партії та Національної
Ради Громад
Конференції (Збори)
Структурних утворень Партії
та засідання керівних органів
Структурних утворень Партії

Затверджує положення, інструкції, штатні
розписи, програми та інші документи, що
регламентують організаційну та ідеологічну
роботу Партії та її Структурних утворень, у тому
числі Положення про порядок затвердження
кошторису Партії.
Укладає трудові договори з працівниками
Партії.
Ухвалює рішення про ліквідацію (припинення),
реорганізацію Структурного(них) утворення(нь)
Партії.
Ухвалює рішення щодо здійснення організації
підготовки та проведення виборів усіх рівнів.
Погоджує рішення Конференцій (Зборів)
Структурних утворень Партії про висунення
кандидатів у депутати місцевих рад.
Погоджує рішення Конференцій (Зборів)
Структурних утворень Партії про висунення
кандидатів на посади міських голів.

Нагороджує членів Партії партійними
відзнаками.
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Схема 6.10: ОБОВЯЗКИ ГОЛОВИ ПАРТІЇ

ГОЛОВА ПАРТІЇ
Ухвалює рішення про дострокове припинення
повноважень керівних органів управління та
керівних осіб Структурних утворень Партії,
призначає тимчасово виконуючого обов’язки
Голів обласних організацій Партії на термін не
більше як три місяці.
Без доручення представляє Партію у відносинах
з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, судовими установами (судами),
підприємствами, установами, організаціями та
іншими юридичними особами, незалежно від
форм власності та підпорядкування як в Україні,
так і за кордоном, та фізичними особами.
Робить заяви та звертається від імені Партії.

Реалізує право власності на майно та кошти
Партії, делегує ці повноваження іншим особам.
Подає на розгляд та затвердження Політичній
Раді Партії щорічний кошторис Партії, з
урахуванням пропозицій Національної Ради
Громад щодо використання однієї третини коштів
державного фінансування на статутну діяльність
Структурних утворень Партії, вводить в дію
щорічний кошторис Партії та зміни до нього, в
порядку визначеному Положенням про порядок
затвердження кошторису Партії.
Видає накази, розпорядження та надає
доручення, підписує їх, а також підписує
інші документи Партії, які належать до його
повноважень.

Від імені Партії укладає (змінює, доповнює,
припиняє) будь-які договори, правочини,
меморандуми, протоколи тощо.

Посвідчує своїм підписом рішення Політичної
Ради Партії та Національної Ради Громад.

За попереднім погодженням з Політичною Радою
Партії укладає від імені Партії угоди з іншими
політичними партіями, у тому числі іноземними
(закордонними) політичними партіями.

Залучає аудиторську фірму для проведення
зовнішнього незалежного аудиту фінансової
звітності відповідно до умов чинного
законодавства України.

Видає та скасовує довіреності від імені Партії.

Відкриває рахунки Партії в установах банків та
розпоряджається ними, користуючись правом
першого підпису.

Видає та скасовує довіреності на право
представлення інтересів Структурних утворень
Партії перед відділами та управліннями
Міністерства юстиції України для подання
документів щодо державної реєстрації створення
та припинення Структурних утворень Партії,
внесення змін до відомостей, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань щодо Структурних утворень Партії.
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9.1.13. видає та скасовує довіреності на право представлення інтересів Структурних утворень Партії перед
відділами та управліннями Міністерства юстиції України для подання документів щодо державної
реєстрації створення та припинення Структурних утворень Партії, внесення змін до відомостей, що
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань щодо Структурних утворень Партії;
9.1.14. робить заяви та звертається від імені Партії;
9.1.15. реалізує право власності на майно та кошти Партії, делегує ці повноваження іншим особам;
9.1.16. подає на розгляд та затвердження Політичній Раді Партії щорічний кошторис Партії, з урахуванням
пропозицій Національної Ради Громад щодо використання однієї третини коштів державного фінансування
на статутну діяльність Структурних утворень Партії, вводить в дію щорічний кошторис Партії та зміни до
нього, в порядку визначеному Положенням про порядок затвердження кошторису Партії;
9.1.17. видає накази, розпорядження та надає доручення, підписує їх, а також підписує інші документи
Партії, які належать до його повноважень;
9.1.18. посвідчує своїм підписом рішення Політичної Ради Партії та Національної Ради Громад;
9.1.19. залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності
відповідно до умов чинного законодавства України;
9.1.20. утворює та керує Секретаріатом Партії, затверджує його структуру, штатний розпис та Положення про
Секретаріат Партії;
9.1.21. призначає Секретарів Партії з напрямків діяльності Секретаріату Партії;
9.1.22. приймає до лав Партії та виключає з лав Партії;
9.1.23. нагороджує членів Партії партійними відзнаками;
9.1.24. затверджує положення, інструкції, штатні розписи, програми та інші документи, що регламентують
організаційну та ідеологічну роботу Партії та її Структурних утворень, у тому числі Положення про
порядок затвердження кошторису Партії;
9.1.25. укладає трудові договори з працівниками Партії;
9.1.26. у хвалює рішення про ліквідацію (припинення), реорганізацію Структурного(них) утворення(нь) Партії;
9.1.27. ухвалює рішення щодо здійснення організації підготовки та проведення виборів усіх рівнів;
9.1.28. в ідкриває рахунки Партії в установах банків та розпоряджається ними, користуючись правом
першого підпису.
9.1.29. погоджує рішення Конференцій (Зборів) Структурних утворень Партії про висунення кандидатів у
депутати місцевих рад;
9.1.30. погоджує рішення Конференцій (Зборів) Структурних утворень Партії про висунення кандидатів на
посади міських голів;
9.1.31. 
здійснює інші повноваження, що передбачені законодавством, внутрішніми (нормативними)
документами Партії або випливають зі Статуту чи делеговані З’їздом Партії;
9.2. У своїй діяльності Голова Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З’їздом Партії.
9.3. Голова Партії взаємодіє в межах свої повноважень із Вищими керівними органами Партії, Вищими керівними
особами Партії, а також керівними органами Структурних утворень Партії та керівними особами Структурних
утворень Партії.
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Стаття 10. СЕКРЕТАРІАТ ПАРТІЇ
10.1. Секретаріат Партії є постійно діючим виконавчим органом Партії, що здійснює свою діяльність відповідно до
Статуту Партії та Положення про Секретаріат Партії, яке затверджується Головою Партії.
10.2. Діяльністю Секретаріату Партії керує Голова Партії.
10.3. Структура та штатний розпис Секретаріату Партії затверджується Головою Партії.
10.4. Голова Партії призначає Секретарів Партії з напрямків діяльності Секретаріату Партії, відповідно до
затвердженої структури Секретаріату Партії.
10.4.1. Секретарі Партії виконують свої повноваження на громадських засадах.
10.5. Працівники Секретаріату Партії призначаються на посади та звільняються з посад наказом Голови Партії.
10.6. Повноваження Секретаря (Секретарів) Партії чинні до його (їх) припинення рішенням Голови Партії, у тому
числі у випадку подання ним/ними особистої заяви про дострокове припинення повноважень на займаній посаді.
10.7. Повноваження Секретаря (Секретарів) Партії припиняються без ухвалення відповідного рішення Головою
Партії з дати подання ним/ними заяви про припинення членства у Партії.
10.8. Секретар (Секретарі) Партії підпорядковані Голові Партії і виконують виключно рішення та доручення
Голови Партії.
10.9. Працівники Секретаріату Партії є підзвітними Голові Партії та підконтрольними Секретарю Партії, відповідно
до затвердженої структури Секретаріату Партії.
10.10. До повноважень Секретаріату Партії належить:
10.10.1. організаційне забезпечення діяльності Вищих керівних органів Партії;
10.10.2. організація реалізації програм, проведення загальнопартійних конференцій, нарад, круглих столів,
семінарів та інших заходів Партії;
10.10.3. здійснення централізованого обліку членів Партії, забезпечення ведення та функціонування Єдиного
реєстру членів Партії;
10.10.4. облік сплати вступних, членських та інших внесків членів Партії;
10.10.5. забезпечення підготовки З’їздів Партії, засідань Політичної Ради Партії, Ради Громад та інших
керівних органів Партії;
10.10.6. ведення діловодства Вищих керівних органів Партії та сприяння його налагодженню в Структурних
утвореннях Партії;
10.10.7. розробка проєктів положень та інших внутрішніх документів Партії;
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Схема 6.11: СЕКРЕТАРІАТ ПАРТІЇ

СЕКРЕТАРІАТ ПАРТІЇ
Організація реалізації
програм, проведення
загальнопартійних
конференцій, нарад, круглих
столів, семінарів та інших
заходів Партії

Організаційне забезпечення
діяльності Вищих керівних
органів Партії
Облік сплати вступних,
членських та інших внесків
членів Партії
Розробка проєктів положень та
інших внутрішніх документів
Партії

Забезпечення підготовки
З’їздів Партії, засідань
Політичної Ради Партії, Ради
Громад та інших керівних
органів Партії

Надання методичної,
організаційної, аналітичної та
технічної допомоги структурним
утворенням Партії з питань,
що стосуються їхньої поточної
діяльності та виборчого процесу

Загальне керівництво
діяльністю Секретаріатів
Структурних утворень Партії,
координація їхньої поточної
діяльності та звітності

Отримання та обробка інформації від обласних та
місцевих організацій Партії

Здійснення централізованого
обліку членів Партії,
забезпечення ведення та
функціонування Єдиного
реєстру членів Партії
Ведення діловодства Вищих
керівних органів Партії та
сприяння його налагодженню в
Структурних утвореннях Партії
Координація діяльності депутатів
місцевих рад, обраних від Партії
(Структурних утворень Партії),
надання їм консультаційної та
методичної допомоги, аналіз
їхньої роботи та звітності

Організація здійснення заходів із підготовки
та проведення виборів усіх рівнів

Здійснює інші функції та повноваження, передбачені Статутом Партії, нормативними документами
Партії, а також забезпечує виконання доручень Голови Партії, що спрямовані на виконання рішень
Вищих керівних органів Партії або дотримання інших внутрішніх документів Партії

СЕКРЕТАР
Здійснює
керівництво
відповідним
відділом
Секретаріату
Партії,
згідно із
затвердженою
структурою
Секретаріату
Партії
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Подає на
затвердження
Голові Партії
штатний
розпис
відділу
Секретаріату
Партії

За дорученням Голови
Партії представляє Партію
у відносинах з органами
державної влади, органами
місцевого самоврядування,
підприємствами, установами,
організаціями та іншими
юридичними особами
незалежно від форм власності
та підпорядкування як в
Україні, так і за кордоном,
фізичними особами

Попередньо
погоджує
призначення
та відкликання
кандидатур
керівників
відповідних
відділів
Секретаріатів
Структурних
утворень Партії
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Ухвалює
рішення про
дострокове
припинення
повноважень
керівників
відповідних
відділів
секретаріатів
Структурних
утворень
Партії

10.10.8. загальне керівництво діяльністю Секретаріатів Структурних утворень Партії, координація їхньої
поточної діяльності та звітності;
10.10.9. координація діяльності депутатів місцевих рад, обраних від Партії (Структурних утворень Партії),
надання їм консультаційної та методичної допомоги, аналіз їхньої роботи та звітності;
10.10.10. надання методичної, організаційної, аналітичної та технічної допомоги структурним утворенням
Партії з питань, що стосуються їхньої поточної діяльності та виборчого процесу;
10.10.11. отримання та обробка інформації від обласних та місцевих організацій Партії;
10.10.12. організація здійснення заходів із підготовки та проведення виборів усіх рівнів;
10.10.13. здійснює інші функції та повноваження, передбачені Статутом Партії, нормативними документами
Партії, а також забезпечує виконання доручень Голови Партії, що спрямовані на виконання рішень
Вищих керівних органів Партії або дотримання інших внутрішніх документів Партії.
10.11. Секретар (Секретарі) Партії:
10.11.1. здійснює керівництво відповідним відділом Секретаріату Партії згідно із затвердженою структурою
Секретаріату Партії;
10.11.2. подає на затвердження Голові Партії штатний розпис відділу Секретаріату Партії;
10.11.3. за дорученням Голови Партії представляє Партію у відносинах з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими
юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за
кордоном, фізичними особами;
10.11.4. попередньо погоджує призначення та відкликання кандидатур керівників відповідних відділів
Секретаріатів Структурних утворень Партії;
10.11.5. 
ухвалює рішення про дострокове припинення повноважень керівників відповідних відділів
Секретаріатів Структурних утворень Партії;
10.11.6. здійснює інші функції, передбачені Статутом Партії, нормативними документами Партії, а також
забезпечує виконання доручень Голови Партії.
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Стаття 11. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ,
ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ,
ЗОВНІШНІЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТ
11.1. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПАРТІЇ
11.1.1. Контрольно-ревізійна комісія Партії є Контрольно-ревізійним органом Партії.
11.1.2. Склад Контрольно-ревізійної комісії обирає З’їзд Партії у складі Голови Контрольно ревізійної комісії та
членів Контрольно-ревізійної комісії строком не більш як на два роки. Чисельний склад Контрольно-ревізійної
комісії може змінюватись за рішенням З’їзду
11.1.3. Голова Контрольно-ревізійної Комісії:
11.1.3.1. скликає засідання та організовує роботу Контрольно-ревізійної комісії Партії;
11.1.3.2. виступає зі звітами на З’їздах Партії;
11.1.3.3. головує на засіданнях Контрольно-ревізійної комісії Партії;
11.1.3.4. вдосконалює механізми роботи Контрольно-ревізійної комісії Партії;
11.1.3.5. 
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та нормативними (внутрішніми)
документами Партії.
11.1.4. Засідання Контрольно-ревізійної Комісії Партії скликається не рідше одного разу на рік її Головою або на
вимогу не менше двох третин її членів.
11.1.4.1. У випадку неприйняття протягом 15 календарних днів рішення Головою про скликання засідання
Контрольно-ревізійної комісії Партії на вимогу не менше двох третин її членів, засідання Контрольноревізійної комісії скликається за рішенням не менш як 2/3 частини її членів.
11.1.5. Рішення Контрольно-ревізійної Комісії Партії ухвалюються більшістю голосів від її складу. Головує на
засіданні Контрольно-ревізійної комісії Партії її Голова.
11.1.6. Контрольно-ревізійна комісія Партії:
11.1.6.1. К онтрольно-ревізійна комісія Партії проводить внутрішньопартійний фінансовий аудит Партії
за доходами і витратами Партії та її Структурних утворень, які в установленому порядку набули
статусу юридичної особи відповідно до чинного законодавства та нормативним (внутрішнім)
документам Партії;
11.1.6.2. 
за підсумками календарного року звітує перед З’їздом Партії про результати щорічного
внутрішньопартійного фінансового аудиту Партії за доходами і витратами, та її Структурних утворень,
які в установленому порядку набули статусу юридичної особи;
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11.1.6.3. м ає право витребовувати та отримувати від Вищих керівних органів Партії, керівних органів управління
Структурних утворень Партії (або уповноважених ними на надання такої інформації осіб) фінансову,
статистичну, юридичну, звітну та іншу інформацію, ознайомлюватись з оригіналами та отримувати
копії первинних документів та інших документів, що підтверджують відображені у фінансовій звітності
та звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відомості;
11.1.6.4. 
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та нормативними (внутрішніми)
документами Партії.

11.2. ЗОВНІШНІЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ПАРТІЇ
11.2.1. У разі отримання державного фінансування Партія зобов’язана проходити зовнішній незалежний
фінансовий аудит фінансової звітності у рік, наступний за роком отримання державного фінансування.
11.2.2. Зовнішній незалежний фінансовий аудит проводиться аудиторською фірмою, що відповідає критеріям,
зазначеним в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
11.2.3 Аудиторську фірму для проведення незалежного фінансового аудиту залучає Голова Партії.
11.2.4. Партія надає аудиторській фірмі, що проводить її зовнішній незалежний фінансовий аудит, інформацію та
документи, необхідні для проведення такого аудиту.
11.2.5. Партія має право укладати договір на проведення аудиту з тією самою аудиторською фірмою не більш як
три роки поспіль.

Стаття 12. ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
12.1. Обласні організації Партії утворюються в межах відповідної адміністративно територіальної одиниці.
Кримська республіканська, Київська, Севастопольська мають статус обласних. Партія може мати лише одну
обласну організацію в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
12.2 Обласна організація Партії утворюється за попереднім рішенням Голови Партії. У цьому рішенні визначається:
статус обласної організації (з набуттям статусу юридичної особи або без статусу юридичної особи), дата
проведення Установчих Зборів, склад організаційного комітету, попередній порядок денний Установчих Зборів
обласної організації.
12.3 Обласна організація набуває статусу Структурного утворення Партії після затвердження рішення Установчих
Зборів про її створення Головою Партії.
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Схема 6.12: ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ

ГОЛОВА ООП

СЕКРЕТАРІАТ
ВЕТО

ВЕТО

РАДА ГРОМАД
ОБЛАСТІ

ПОЛІТРАДА ОБЛАСТІ

ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПАРТІЇ

Делегати

МІСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ
ПЕРВИННІ
ОСЕРЕДКИ У
РАЙОНАХ У
МІСТАХ
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12.4. Реєстрація обласної організації Партії проводиться у встановленому законодавством порядку.
12.5. Обласній організації Партії підпорядковуються усі місцеві організації та первинні осередки Партії, які діють
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
12.6. Обласна організація Партії веде облік усіх місцевих організацій та первинних осередків Партії, які діють на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці .
12.7. Обласна організація Партії веде облік членів Партії, які стоять на партійному обліку в первинних осередках та
місцевих організаціях Партії, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
12.8. Обласна організація Партії в своїй діяльності керується Програмою та Статутом Партії, внутрішніми
документами Партії, іншими рішеннями Вищих керівних органів Партії.
12.9. Обласна організація Партії зобов’язана доводити до відома місцевих організацій Партії рішення Вищих
керівних органів Партії, заяви Партії, інші документи, необхідні для забезпечення діяльності місцевих організацій
Партії.
12.10. Керівними органами обласної організації Партії є Конференція (Збори) обласної організації Партії, Політична
Рада обласної організації Партії, Рада Громад обласної організації Партії, Голова обласної організації Партії.
12.11. Вищим керівним органом обласної організації є Конференція (Збори) обласної організації Партії.
12.12. Конференція (Збори) обласної організації Партії проводиться за необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.
12.13. Рішення про скликання Конференції (Зборів) обласної організації Партії приймає Голова обласної організації
Партії з власної ініціативи або за ініціативою Політичної Ради обласної організації Партії, Ради Громад обласної
організації Партії чи вимогою третини місцевих організацій, що підпорядковуються обласній організації Партії.
Рішення про таку вимогу мають бути ухвалені місцевими організаціями Партії протягом одного календарного
місяця від дати першого рішення першої місцевої організації про таку вимогу.
Рішення про скликання Конференції (Зборів) обласної організації Партії може бути також ухвалене Головою Партії.
12.13.1. У випадку неприйняття Головою обласної організації Партії рішення про скликання Конференції
(Зборів) обласної організації Партії за ініціативою Політичної Ради обласної організації Партії або
Ради Громад обласної організації Партії протягом 10 календарних днів з дати ухвалення рішення
про ініціювання скликання Конференції (Зборів), Конференція (Збори) обласної організації Партії
скликається відповідно рішенням Політичної ради або Ради Громад обласної організації Партії, або
Головою Партії.
12.13.2. 
У випадку нескликання Конференції (Зборів) Головою обласної організації Партії у строки,
передбачені п. 12.13.1 Статуту, якщо вимогу про скликання Конференції (Зборів) ухвалено не менше
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ніж третиною місцевих організацій Партії, рішення про скликання Конференції (Зборів) ухвалюється
Радою Громад обласної організації Партії.
12.14. У рішенні про скликання Конференції (Зборів) обласної організації Партії зазначається дата її проведення,
норма представництва делегатів від місцевих організацій Партії та запропонований проєкт її порядку денного.
12.15. Делегати Конференції обласної організації Партії:
12.15.1. Обираються Конференціями (Зборами) місцевих (міських, селищних, сільських) організацій Партії
за нормою представництва, визначеною органом, який ухвалив рішення про скликання Конференції
обласної організації Партії
12.15.2. У випадку утворення на території області районних організацій Партії – обираються Конференціями
(Зборами) районних організацій Партії за нормою представництва, визначеною органом, який
ухвалив рішення про скликання Конференції обласної організації Партії.
12.16. Голова обласної організації Партії та члени Політичної Ради обласної організації Партії є делегатами
Конференції обласної організації Партії за посадою.
У роботі Конференції) обласної організації Партії мають право брати участь члени Вищих керівних органів Партії
з правом дорадчого голосу.
12.17. Конференція обласної організації Партії є повноважною за умови участі в ній не менше половини від
загальної кількості делегатів.
12.18. Рішення Конференції обласної організації Партії ухвалюються простою більшістю голосів від числа
зареєстрованих на Конференції делегатів.
12.18.1. У випадку зупинення Головою Партії дії рішення Конференції обласної організації Партії та внесення
на повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень, Конференція обласної організації Партії
зобов’язана у місячний строк повторно розглянути таке рішення. Якщо Конференція обласної
організації Партії відхилила зауваження Голови Партії і підтвердила попереднє рішення двома
третинами голосів від загального складу обраних делегатів на Конференцію обласної організації
Партії, воно набирає чинності. Склад обраних делегатів на Конференції обласної організації Партії
при розгляді зауважень Голови Партії є тотожним делегатам, обраним для участі в Конференції
обласної організації Партії, на якому було ухвалено рішення, дію якого зупинено Головою Партії.
12.19. Учасниками Зборів обласних організацій Партії є члени Партії, які стоять на обліку у відповідній обласній
організації Партії.
12.20. Збори обласних організацій Партії є чинними за умови реєстрації для участі в них понад половини загальної
кількості членів Партії, які стоять на обліку у відповідній обласній організації Партії.
12.21. Рішення Зборів обласних організацій Партії ухвалюються більшістю голосів їхніх учасників, крім випадку
передбаченого п. 12.18.1. цього Статуту.
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12.22. Рішення (протокол) Конференції (Зборів) обласної організації Партії підписується головуючим та секретарем
Конференції (Зборів) обласної організації Партії та скріплюються печаткою обласної організації Партії.
12.23. Конференція (Збори) обласної організації Партії може розглядати будь-яке питання, віднесене Статутом до
компетенції обласної організації Партії.
12.24. До виключної компетенції Конференції (Зборів) обласної організації Партії належить:
– обрання, за попереднім погодженням з Головою Партії, Голови обласної організації Партії строком не
більше ніж на два роки та припинення повноважень Голови обласної організації Партії. Рішення про
обрання та/або припинення повноважень Голови обласної організації Партії підлягає обов’язковому
затвердженню Головою Партії;
– за попереднім погодженням із Головою Партії, визначення кількісного складу та обрання строком не більш
як на два роки членів Політичної Ради обласної організації Партії, дострокове припинення повноважень
членів Політичної Ради обласної організації Партії;
– заслуховування звітів Голови обласної організації Партії, Політичної Ради обласної організації Партії;
– обрання делегатів на З’їзд Партії;
– ухвалення рішення про висування кандидата (кандидатів) у депутати місцевих рад, кандидатів на посади
сільських, селищних, міських голів відповідно до чинного законодавства;
– внесення пропозицій про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою відповідно до
чинного законодавства України;
– скасування рішень керівних органів та керівних осіб обласної організації Партії, а також керівних органів та
керівних осіб Структурних утворень Партії, що підпорядковуються обласній організації Партії.
12.25. Керівним органом обласної організації Партії в період між Конференцією (Зборами) обласної організації
Партії є Політична Рада обласної організації Партії.
12.26. Голова обласної організації Партії є членом Політичної Ради обласної організації за посадою.
12.27. Кількість членів та персональний склад Політичної Ради обласної організації Партії визначається рішенням
Конференції (Зборів) обласної організації Партії, за попереднім погодженням з Головою Партії.
12.28. Політичну Раду обласної організації Партії очолює Голова обласної організації Партії. Політична Рада
обласної організації Партії може із числа своїх членів обрати Голову Політичної Ради обласної організації Партії
на строк не більше двох років. У такому випадку Політичну Раду обласної організації Партії очолює її Голова, а
Голова обласної організації Партії набуває статусу лише члена Політичної Ради.
12.29.Політична Рада обласної організації Партії проводить свої засідання за необхідності, але не рідше одного
разу на місяць.
12.30. Засідання Політичної Ради обласної організації Партії скликаються Головою обласної організації Партії
або Головою Політичної Ради обласної організації Партії з власної ініціативи або за ініціативою Голови Партії,
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Ради Громад обласної організації Партії або на вимогу не менше третини членів Політичної Ради обласної
організації Партії.
12.30.1. У випадку неприйняття протягом 5 календарних днів Головою обласної організації Партії або Головою
Політичної Ради обласної організації Партії, рішення про скликання засідання Політичної Ради
обласної організації Партії за ініціативою Голови Партії, Ради Громад обласної організації Партії,
або на вимогу не менше третини членів Політичної Ради обласної організації Партії, таке засідання
скликається відповідно за рішенням Голови Партії, Ради Громад обласної організації Партії або не
менше третини членів Політичної Ради обласної організації Партії.
12.31. Засідання Політичної Ради обласної організації Партії є правомочним за умови участі в ньому не менше
половини членів Політичної Ради обласної організації Партії.
12.32. Рішення Політичної Ради обласної організації Партії приймаються більшістю голосів від загального складу
членів Політичної Ради обласної організації Партії.
12.32.1. У випадку зупинення Головою Партії або Радою Громад обласної організації Партії дії рішення
Політичної Ради обласної організації Партії та внесення його на повторний розгляд із обґрунтуванням
зауважень, Політична Рада обласної організації Партії зобов’язана у тижневий строк повторно
розглянути таке рішення. Якщо Політична Рада обласної організації Партії відхилила зауваження
Голови Партії або Ради Громад Обласної організації Партії і підтвердила попереднє рішення трьома
четвертими голосів від загального складу членів Політичної Ради обласної організації Партії, воно
набирає чинності.
12.33. У роботі Політичної Ради обласної організації Партії можуть брати участь з правом дорадчого голосу
представники Вищих керівних органів Партії та Вищі керівні особи Партії.
12.34. При голосуванні на засіданні Політичної Ради обласної організації Партії кожен її член має один голос.
12.35. Засідання Політичної Ради обласної організації Партії може проводитися із використанням сучасних
систем зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі членів Політичної Ради обласної організації Партії
у засіданні. Підписання протоколу засідання організовує головуючий на засіданні (Голова обласної організації
Партії або Голова Політичної Ради обласної організації Партії у випадку його обрання).
12.36. Рішення Політичної Ради обласної організації Партії підписуються головуючим на засіданні (Головою
обласної організації Партії або Головою Політичної Ради обласної організації Партії у випадку його обрання).
12.37. Політична Рада обласної організації Партії:
– у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає Конференції (Збори) обласної організації
Партії та Структурних утворень Партії, визначає дату її (їхнього) проведення, норму представництва від
місцевих організацій Партії та пропонує проєкт її (їхнього) порядку денного;
– у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає засідання Ради Громад обласної
організації Партії;
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– обирає зі свого складу Голову Політичної Ради обласної організації Партії;
– реалізовує виборчу політику Партії та забезпечує проведення виборчої кампанії на відповідній території за
погодженням з Національною Радою Громад;
– пропонує кандидатів у депутати відповідних місцевих рад згідно з виборчою політикою Партії;
– утворює тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи) обласної організації Партії для підготовки окремих
питань чи проведення певних заходів;
– делегує представників у склад Номінаційного комітету обласної організації Партії;
– приймає рекомендаційне рішення про утворення місцевих організацій Партії на відповідній території та
подає його на розгляд Національній Раді Громад;
– проводить роботу, спрямовану на реалізацію Програми Партії, рішень Вищих керівних органів Партії;
– розробляє стратегію і тактику розв’язання обласних проблем;
– вносить пропозиції до Вищих керівних органів Партії щодо виборчої політики, засад формування списку
кандидатів у народні депутати України від Партії;
– взаємодіє в межах та у цілях, визначених Програмою Партії та рішеннями Вищих керівних органів Партії, з
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на відповідній території;
– здійснює комунікацію та взаємодію з регіональними організаціями інших політичних партій, громадськими
організаціями;
– достроково припиняє повноваження Голів місцевих організацій Партії, що підпорядковуються обласній
організації Партії;
– затверджує щоквартальний план діяльності обласної організації Партії та Структурних утворень Партії, що
підпорядковуються обласній організації Партії;
– зупиняє дію рішення Ради Громад обласної організації Партії щодо затвердження кошторису на реалізацію
щоквартального плану діяльності Обласної організації Партії та вносить його на повторний розгляд Раді
Громад обласної організації Партії із обґрунтуванням зауважень та з урахуванням рішень Політичної
Ради Партії щодо кошторису Структурних підрозділів у частині розподілу однієї третини державного
фінансування та інших документів щодо діяльності Структурних утворень, затверджених Вищими
керівними органами Партії;
– здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту.
12.38. Керівним органом обласної організації Партії щодо формування регіональної політики в період між
Конференцією (Зборами) обласної організації Партії є Рада Громад обласної організації Партії.
12.39. Членами Ради Громад обласної організації Партії за посадою є Голови місцевих організацій Партії, що
утворені в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (області).
12.40. Рада Громад повноважна розпочати свою діяльність за умови створення на території області не менше
трьох місцевих організацій Партії. До моменту утворення щонайменше трьох місцевих організацій Партій на
території області, виконання та реалізація повноважень Ради Громад покладається на Конференцію (Збори)
обласної організації Партії.
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12.41. Раду Громад обласної організації Партії очолює Голова Ради Громад обласної організації Партії, що
обирається на засіданні Ради Громад обласної організації Партії.
12.42. Рада Громад обласної організації Партії проводить свої засідання за необхідності, але не рідше одного
разу на місяць.
12.43. Засідання Ради Громад обласної організації Партії скликаються Головою Ради Громад обласної організації
Партії з власної ініціативи або за ініціативою Голови Партії, Голови обласної організації Партії, Політичної Ради
обласної організації Партії, або на вимогу не менше третини членів Ради Громад обласної організації Партії.
12.43.1. У випадку неприйняття протягом 5 календарних днів Головою Ради Громад обласної організації Партії
рішення про скликання засідання Ради Громад обласної організації Партії за ініціативою Голови Партії,
Голови обласної організації Партії, Політичної Ради обласної організації Партії, або на вимогу не менше
третини членів Ради Громад обласної організації Партії, таке засідання скликається відповідно за
рішенням Голови Партії, Голови обласної організації Партії, Політичної Ради обласної організації Партії
або не менше третини членів Ради Громад обласної організації Партії.
12.44. Засідання Ради Громад обласної організації Партії є правомочним за умови участі в ньому не менше
половини членів Ради Громад обласної організації Партії.
12.45. Рішення Ради Громад обласної організації Партії ухвалюються більшістю голосів від загального складу
членів Ради Громад обласної організації Партії.
12.45.1. У випадку зупинення Головою Партії або Політичною Радою обласної організації Партії дії рішення
Ради Громад обласної організації Партії та внесення його на повторний розгляд із обґрунтуванням
зауважень, Рада Громад обласної організації Партії зобов’язана у тижневий строк повторно
розглянути таке рішення. Якщо Рада Громад обласної організації Партії відхилила зауваження
Голови Партії або Політичної Ради Обласної організації Партії і підтвердила попереднє рішення
двома третинами голосів від загального складу членів Ради Громад обласної організації Партії, воно
набирає чинності.
12.46. У роботі Ради Громад обласної організації Партії можуть брати участь з правом дорадчого голосу
представники Вищих керівних органів Партії, Вищі керівні особи Партії та Голова обласної організації Партії.
12.47. При голосуванні на засіданні Ради Громад обласної організації Партії кожен її член має один голос.
12.48. Засідання Ради Громад обласної організації Партії може проводитися із використанням сучасних
систем зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі членів Ради Громад обласної організації Партії
у засіданні. Підписання протоколу засідання організовує Голова Ради Громад обласної організації Партії або
головуючий на засіданні.
12.49. Рішення Ради Громад обласної організації Партії підписуються Головою Ради Громад обласної організації
Партії або головуючим на засіданні.
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12.50. Рада Громад обласної організації Партії:
– у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає Конференції (Збори) обласної організації
Партії та Структурних утворень Партії, визначає дату її (їхнього) проведення, норму представництва від
місцевих організацій Партії та пропонує проект її (їхнього) порядку денного;
– у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає засідання Політичної Ради обласної
організації Партії;
– делегує представників у склад Номінаційного комітету обласної організації Партії;
– сприяє утворенню (формуванню) та діяльності депутатських фракцій (груп) у місцевих радах, спрямовує
їхню діяльність, заслуховує звіти їхніх керівників;
– вносить пропозиції до Вищих керівних органів Партії щодо виборчої політики, засад формування списку
кандидатів у народні депутати України від Партії;
– встановлює засади та напрямки діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів,
обраних від Партії (Структурних утворень Партії);
– взаємодіє в межах та у цілях, визначених Програмою Партії та рішеннями Вищих керівних органів Партії, з
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на відповідній території;
– здійснює комунікацію та взаємодію з регіональними організаціями інших політичних партій, громадськими
організаціями;
– затверджує кошторис щоквартального плану діяльності обласної організації Партії з урахуванням рішень
Політичної Ради Партії щодо кошторису Структурних підрозділів у частині розподілу однієї третини
державного фінансування та інших документів щодо діяльності Структурних утворень, затверджених
Вищими керівними органами Партії;
– попередньо погоджує призначення та відкликання Голів первинних осередків Партії;
– достроково припиняє повноваження Голів первинних осередків Партії;
– зупиняє дію рішення Політичної Ради щодо дострокового припинення повноважень Голів (Голови) місцевих
організацій Партії та вносить його на повторний розгляд Політичній Раді обласної організації Партії із
обґрунтуванням зауважень;
– здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту.
12.51. Постійне керівництво обласною організацією Партії здійснює Голова обласної організації Партії, який
обирається Конференцією (Зборами) обласної організації Партії терміном не більше ніж на два роки, за
попереднім погодженням з Головою Партії.
12.52. Голова обласної організації Партії:
– за попереднім погодженням із Головою Партії, скликає Конференції (Збори) обласної організації Партії,
визначає дату її (їхнього) проведення, норму представництва від місцевих організацій Партії та пропонує
проєкт її (їхнього) порядку денного;
– скликає Конференції (Збори) місцевих організацій Партії, визначає дату її (їхнього) проведення, норму
представництва від місцевих організацій Партії та пропонує проект її (їхнього) порядку денного;
– у випадку необрання Голови Політичної Ради обласної організації Партії скликає та головує на засіданнях
Політичної Ради обласної організації Партії;
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Схема 6.13: ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

ГОЛОВА ООП

Скликає Конференції
(Збори) обласної (за
погодженням з головою
Партії) та місцевих
організацій Партії, визначає
дату її (їхнього) проведення,
норму представництва
та пропонує проєкт її
(їхнього) порядку денного

Здійснює керівництво
діяльністю обласної
організації Партії

У разі необрання Голови
очолює Політичну
Раду обласної організації
Партії та головує на її
засіданнях

За посадою входить до складу
Національної Ради Громад

Забезпечує реалізацію
щоквартального плану
діяльності

Розпоряджається майном
та коштами обласної
організації Партії

Утворює Секретаріат
обласної організації Партії,
визначає його структуру та
штатний розпис

Призначає (звільняє)
на посаду Секретаря
(Секретарів) обласної
організації Партії

Має право підпису
фінансових та інших
документів та можливість
відкориття рахунків

Укладає трудові договори
з працівниками обласної
організації Партії

Може делегувати частину
своїх повноважень
Секретарю (Секретарям)
обласної організації Партії

Розглядає пропозиції,
скарги, заяви і звернення
членів Партії

Вносить на розгляд
Ради громад проєкт
кошторису щоквартального
плану діяльності та вводить
його в дію

Здійснює інші
повноваження відповідно до
цього Статуту
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Забезпечує виконання
рішень Зборів (Конференції),
Політичної Ради та Ради
Громад обласної організації
Партії, рішень Вищих
керівних органів Партії

Ініціює та скликає засідання
Політичної Ради та Ради
Громад обласної організації
Партії (у випадках
передбачених Статутом
Партії), також попередньо
погоджує скликання
Конференцій (Зборів)
місцевих організацій Партії
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Контролює діяльність
обласної організації Партії

– у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає засідання Політичної Ради обласної
організації Партії;
– у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає засідання Ради Громад обласної
організації Партії;
– попередньо погоджує скликання Конференцій (Зборів) місцевих організацій Партії;
– здійснює керівництво діяльністю обласної організації Партії;
– забезпечує виконання рішень Зборів (Конференції), Політичної Ради та Ради Громад обласної організації
Партії, рішень Вищих керівних органів Партії;
– у разі необрання Голови Політичної Ради обласної організації Партії очолює Політичну Раду обласної
організації Партії та головує на її засіданнях;
– за посадою входить до складу Національної Ради Громад;
– в порядку, визначеному Положенням про порядок затвердження кошторису Партії, вносить на розгляд
Ради громад обласної організації Партії проєкт кошторису щоквартального плану діяльності обласної
організації Партії, вводить в дію кошторис щоквартального плану діяльності обласної організації Партії;
– забезпечує реалізацію щоквартального плану діяльності обласної організації Партії;
– представляє обласну організацію Партії у відносинах з іншими Вищими керівними органами Партії,
органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами,
установами та організаціями;
– контролює діяльність обласної організації Партії;
– утворює Секретаріат обласної організації Партії, визначає його структуру та штатний розпис за погодженням
із Головою Партії;
– призначає (звільняє) на посаду Секретаря (Секретарів) обласної організації Партії за попереднім
погодженням із Секретарем (Секретарями) відповідних відділів Секретаріату Партії;
– розпоряджається майном та коштами обласної організації Партії відповідно до вимог цього Статуту, рішень
Вищих керівних органів Партії, керівних органів обласної організації Партії та чинного законодавства;
– укладає трудові договори з працівниками обласної організації Партії;
– може делегувати частину своїх повноважень Секретарю (Секретарям) обласної організації Партії;
– має право підпису фінансових та інших документів обласної організації Партії, відкриває рахунки в
установах банків України;
– розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення членів Партії та ухвалює відповідні рішення;
– у випадку ухвалення рішень Вищими керівними органами Партії про дострокове припинення повноважень
Голови місцевої організації Партії призначає тимчасово виконуючого обов’язків Голови місцевої організації
Партії;
– здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту.
12.53. Виконавчим органом обласної організації Партії є Секретаріат обласної організації Партії.
12.54. Утворення Секретаріату обласної організації Партії, призначення Секретаря (Секретарів) відділів
Секретаріату здійснюється у порядку, встановленому Положенням про Секретаріат Партії.
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Схема 6.14: СЕКРЕТАРІАТ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

СЕКРЕТАРІАТ ООП
Організаційне забезпечення
діяльності керівних органів
обласної організації Партії
Облік сплати вступних,
членських та інших внесків
членів Партії в межах області
Ведення діловодства
керівних органів обласної
організації Партії
Отримання та обробка
інформації від місцевих
організацій Партії

Організація реалізації
програм, проведення
конференцій, нарад,
круглих столів, семінарів
та інших заходів
Організація здійснення
заходів із підготовки та
проведення виборів усіх рівнів
Розробка проєктів внутрішніх
документів обласної
організації Партії

Координація діяльності депутатів місцевих рад,
обраних від Партії (Структурних утворень Партії),
надання їм консультаційної та методичної
допомоги, аналіз їхньої роботи та звітності

Здійснення централізованого
обліку членів Партії в межах
області
Забезпечення підготовки
Конференцій (Зборів)
обласної організації Партії,
засідань Політичної Ради та
Ради Громад
Координація поточної
діяльності місцевих
організацій Партії в межах
області

Надання методичної, організаційної,
аналітичної та технічної допомоги структурним
утворенням Партії з питань, що стосуються
їхньої поточної діяльності та виборчого процесу

Здійснення інших функцій та повноважень, передбачених Статутом Партії, нормативними документами
Партії, а також забезпечення виконання доручень Голови обласної організації Партії, що спрямовані
на виконання рішень Вищих керівних органів Партії, керівних органів обласної організації Партії та
дотримання інших внутрішніх документів Партії

СЕКРЕТАР
Здійснює
керівництво
відповідним
відділом
Секретаріату
обласної
організації
Партії, згідно із
затвердженою
структурою
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Подає на
затвердження
Голові обласної
організації
Партії штатний
розпис відділу
Секретаріату
обласної
організації
Партії

За дорученням Голови обласної
організації Партії представляє
обласну організацію Партії у
відносинах з органами державної
влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями та
іншими юридичними особами
незалежно від форм власності
та підпорядкування, фізичними
особами
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Здійснює
інші функції,
передбачені
Статутом Партії,
нормативними
документами
Партії, а також
забезпечує
виконання
доручень
Голови Партії

12.55. До компетенції Секретаріату обласної організації Партії належить:
– організаційне забезпечення діяльності керівних органів обласної організації Партії;
– організація реалізації програм, проведення конференцій, нарад, круглих столів, семінарів та інших заходів
обласної організації Партії;
– здійснення централізованого обліку членів Партії в межах області;
– облік сплати вступних, членських та інших внесків членів Партії в межах області;
– забезпечення підготовки Конференцій (Зборів) обласної організації Партії, засідань Політичної Ради та
Ради Громад обласної організації Партії;
– ведення діловодства керівних органів обласної організації Партії;
– розробка проєктів внутрішніх документів обласної організації Партії;
– координація поточної діяльності місцевих організацій Партії в межах області;
– координація діяльності депутатів місцевих рад, обраних від Партії (Структурних утворень Партії), надання
їм консультаційної та методичної допомоги, аналіз їхньої роботи та звітності;
– надання методичної, організаційної, аналітичної та технічної допомоги Структурним утворенням Партії з
питань, що стосуються їхньої поточної діяльності та виборчого процесу;
– отримання та обробка інформації від місцевих організацій Партії;
– організація здійснення заходів із підготовки та проведення виборів усіх рівнів;
– здійснення інших функції та повноважень, передбачених Статутом Партії, нормативними документами
Партії, а також забезпечення виконання доручень Голови обласної організації Партії, що спрямовані на
виконання рішень Вищих керівних органів Партії, керівних органів обласної організації Партії та дотримання
інших внутрішніх документів Партії.
12.56. Секретар (Секретарі) обласної організації Партії:
– здійснює керівництво відповідним відділом Секретаріату обласної організації Партії, згідно із затвердженою
структурою Секретаріату обласної організації Партії;
– подає на затвердження Голові обласної організації Партії штатний розпис відділу Секретаріату обласної
організації Партії;
– за дорученням Голови обласної організації Партії представляє обласну організацію Партію у відносинах
з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування,
фізичними особами;
– здійснює інші функції, передбачені Статутом Партії, нормативними документами Партії, а також забезпечує
виконання доручень Голови Партії.
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Стаття 13. МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ
13.1. Місцеві організації Партії утворюються в межах відповідної адміністративно територіальної одиниці. Партія
може мати лише одну місцеву організацію Партії в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
13.2. До місцевих організацій Партії належать:
13.2.1. районні організації Партії;
13.2.2. міські організації Партії – міст, що є центрами територіальних громад;
13.2.3. районні у місті організації Партії – у містах з районним поділом;
13.2.4. селищні організації Партії – селищ, що є центрами територіальних громад;
13.2.5. сільські організації Партії – сіл, що є центрами територіальних громад.
13.3. Місцева організація Партії утворюється за попереднім рішенням Голови Партії. У цьому рішенні визначається:
дата проведення Установчих Зборів, склад організаційного комітету, попередній порядок денний Установчих
Зборів місцевої організації.
13.4. Місцева організація Партії набуває статусу Структурного утворення Партії після затвердження рішення
Установчих Зборів про її створення Головою Партії.
13.5. Реєстрація місцевої організації Партії проводиться у встановленому законодавством порядку.
13.6. Місцевій організації Партії підпорядковуються усі місцеві організації та первинні осередки Партії, які діють
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
13.7. Місцева організація Партії веде облік усіх місцевих організацій та первинних осередків Партії, які діють на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці .
13.8. Місцева організація Партії веде облік членів Партії, які стоять на партійному обліку в первинних осередках та
місцевих організаціях Партії, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
13.9. Місцева організація Партії в своїй діяльності керується Програмою та Статутом Партії, внутрішніми
документами Партії, іншими рішеннями Вищих керівних органів Партії та керівних органів відповідної обласної
організації Партії.
13.10. Керівними органами місцевої організації Партії є Конференція (Збори) місцевої організації Партії, Політична
Рада місцевої організації Партії та Голова місцевої організації Партії.
13.11. Вищим керівним органом місцевої організації Партії є Конференція (Збори) місцевої організації Партії.
13.12. Конференція (Збори) місцевої організації Партії проводиться за необхідності, але не рідше ніж один раз на рік.
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Схема 6.15: МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

ГОЛОВА МІСЦЕВОЇ ПО

ПОЛІТРАДА МІСЦЕВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

КОНФЕРЕНЦІЯ МІСЦЕВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Делегати

ПЕРВИННІ
ОСЕРЕДКИ У
РАЙОНАХ У
МІСТАХ

ПЕРВИННІ
КВАРТАЛЬНІ
І БУДИНКОВІ
ОСЕРЕДКИ

ПЕРВИННІ
КВАРТАЛЬНІ
ОСЕРЕДКИ

ПЕРВИННІ
СТАРОСТИНСЬКІ
ОСЕРЕДКИ

ПЕРВИННІ
КУТКОВІ
ОСЕРЕДКИ
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13.13. Рішення про скликання Конференції (Зборів) місцевої організації Партії приймає Голова місцевої організації
Партії за попереднім погодженням із Головою обласної організації Партії або за ініціативою Політичної Ради
обласної організації Партії, Ради Громад обласної організації Партії, Політичної Ради місцевої організації Партії, чи
вимогою третини первинних осередків (місцевих організацій для районної та міської (міста з районним поділом)
організації) Партії, що підпорядковуються місцевій організації Партії. Рішення про таку вимогу мають бути ухвалені
первинними осередками (місцевими організаціями для районної та міської (міста з районним поділом) організації)
Партії протягом одного календарного місяця від дати першого рішення першого первинного осередку (місцевої
організації для районної та міської (міста з районним поділом) організації) Партії про таку вимогу.
Рішення про скликання Конференції (Зборів) місцевої організації Партії може бути також ухвалене Головою Партії
та Головою обласної організації Партії.
Рішення про скликання Конференції (Зборів) місцевої організації Партії, що входить до складу районної організації
Партії, може бути також ухвалене Головою районної організації Партії. Рішення про скликання Конференції
(Зборів) районної у місті організації Партії, що входить до складу міської організації Партії, може бути також
ухвалене Головою міської організації Партії.
13.13.1. У випадку неприйняття Головою місцевої організації Партії рішення про скликання Конференції
(Зборів) місцевої організації Партії за ініціативою Політичної Ради обласної організації Партії,
Ради Громад обласної організації Партії, Політичної Ради місцевої організації Партії протягом
10 календарних днів з дати ухвалення рішення про ініціювання скликання Конференції (Зборів),
Конференція (Збори) місцевої організації Партії скликається відповідно рішенням Політичної ради
або Ради Громад обласної організації Партії, Політичної Ради місцевої організації Партії.
13.13.2. 
У випадку нескликання Конференції (Зборів) Головою місцевої організації Партії у строки,
передбачені п. 13.13.1 Статуту, якщо вимогу про скликання Конференції (Зборів) ухвалено не менше
ніж третиною первинних осередків (місцевих організацій для районної та міської (міста з районним
поділом) організації) Партії, рішення про скликання Конференції (Зборів) ухвалюється Політичною
Радою місцевої організації Партії або Головою обласної організації Партії.
13.14. У рішенні про скликання Конференції (Зборів) місцевої організації Партії зазначається дата її проведення,
норма представництва делегатів від первинних осередків (місцевих організацій для районної та міської (міста з
районним поділом) організації) Партії та запропонований проєкт її порядку денного.
13.15. Делегати Конференції місцевої організації Партії:
13.15.1. Для Конференції районної організації Партії обираються Конференціями (Зборами) місцевих
організацій Партії, які діють на території відповідного району, як адміністративно територіальної
одиниці , за нормою представництва, визначеною органом, який ухвалив рішення про скликання
Конференції районної організації Партії.
13.15.2. Для Конференцій міських (міст з районним поділом) організацій Партії обираються Конференціями
(Зборами) районних в місті організацій Партії, які діють на території відповідного міста, як
адміністративно-територіальної одиниці , за нормою представництва, визначеною органом, який
ухвалив рішення про скликання Конференції відповідної міської організації Партії.
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13.15.3. 
Для Конференцій міських, селищних та сільських організацій Партії обираються Зборами
первинних осередків Партії, які діють на території відповідних міст, селищ, сіл, як адміністративнотериторіальних одиниць, за нормою представництва, визначеною органом, який ухвалив рішення
про скликання Конференції відповідної міської, селищної або сільської організації Партії.
13.16. Голова місцевої організації Партії та члени Політичної Ради місцевої організації Партії є делегатами
Конференції місцевої організації Партії за посадою.
У роботі Конференції (Зборів) місцевої організації Партії мають право брати участь члени Вищих керівних органів
Партії, керівних органів обласної організації Партії та керівних органів Структурних утворень Партії вищого рівня
з правом дорадчого голосу.
13.17. Конференція місцевої організації Партії є повноважною за умови участі в ній не менше половини від
загальної кількості делегатів.
13.18. Рішення Конференції місцевої організації Партії ухвалюються простою більшістю голосів від числа
зареєстрованих на Конференції делегатів.
13.18.1.У випадку зупинення Головою Партії дії рішення Конференції місцевої організації Партії та внесення на
повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень, Конференція місцевої організації Партії зобов’язана
у місячний строк повторно розглянути таке рішення. Якщо Конференція місцевої організації Партії
відхилила зауваження Голови Партії і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів
від загального складу обраних делегатів на Конференцію місцевої організації Партії, воно набирає
чинності. Склад обраних делегатів на Конференції місцевої організації Партії при розгляді зауважень
Голови Партії є тотожним делегатам, обраним для участі в Конференції місцевої організації Партії, на
якому було ухвалено рішення, дію якого зупинено Головою Партії.
13.19. Учасниками Зборів місцевих організацій Партії є члени Партії, які стоять на обліку у відповідній місцевій
організації Партії.
13.20. Збори місцевих організацій Партії є чинними за умови реєстрації для участі в них понад половини від
загальної кількості членів Партії, які стоять на обліку у відповідній місцевій організації Партії.
13.21. Рішення Зборів місцевих організацій Партії ухвалюються більшістю голосів їхніх учасників, крім випадку,
передбаченого п. 13.18.1 цього Статуту.
13.22. Рішення (протокол) Конференції (Зборів) місцевої організації Партії підписується головуючим та секретарем
Конференції (Зборів) місцевої організації Партії.
13.23. Конференція (Збори) місцевої організації Партії може розглядати будь-яке питання, віднесене Статутом до
компетенції місцевої організації Партії.
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13.24. До виключної компетенції Конференції (Зборів) місцевої організації Партії належить:
– обрання, за попереднім погодженням з Головою Партії, Голови місцевої організації Партії терміном не
більше ніж на два роки та припинення повноважень Голови місцевої організації Партії. Рішення про
обрання та/або припинення повноважень Голів районних організацій Партії та Криворізької міської
організації Партії підлягає обов’язковому затвердженню Головою Партії;
– визначення кількісного складу та обрання строком не більш як на два роки членів Політичної Ради місцевої
організації Партії, дострокове припинення повноважень членів Політичної Ради місцевої організації Партії;
– заслуховування звітів Голови місцевої організації Партії, Політичної Ради місцевої організації Партії;
– обрання делегатів на Конференцію обласної організації Партії;
– ухвалення рішення про висування кандидата (кандидатів) у депутати місцевих рад, кандидатів на посади
сільських, селищних, міських голів відповідно до чинного законодавства;
– внесення пропозицій про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою відповідно до
чинного законодавства України;
– скасування рішень керівних органів та керівних осіб місцевої організації Партії, а також керівних органів
та керівних осіб первинних осередків та місцевих організацій Партії, що підпорядковуються місцевій
організації Партії.
13.25. Керівним органом місцевої організації Партії в період між Конференцією (Зборами) місцевої організації
Партії є Політична Рада місцевої організації Партії.
13.26. Членами Політичної Ради місцевої організації Партії за посадою є:
13.26.1. Д ля Політичної Ради районної організації Партії: Голова районної організації Партії та Голови місцевих
організацій Партії, що підпорядковуються районній організації Партії.
13.26.2. Для Політичної Ради міської (міста з районним поділом) організації Партії: Голова міської організації
Партії та Голови районних у місті організацій Партії, що підпорядковуються міській організації Партії.
13.26.3. Для Політичної Ради міської, селищної та сільської організацій Партії: Голова відповідної міської,
селищної або сільської організації Партії та Голови первинних осередків Партії, що підпорядковуються
відповідній міській, селищній або сільській організації Партії.
13.27. Кількість членів та персональний склад Політичної Ради місцевої організації Партії визначається рішенням
Конференції (Зборів) місцевої організації Партії.
13.28. Голова місцевої організації Партії очолює Політичну Раду місцевої організації Партії та головує на її
засіданнях.
13.29. Політична Рада місцевої організації Партії проводить свої засідання за необхідності, але не рідше одного
разу на місяць.
13.30. Засідання Політичної Ради місцевої організації Партії скликаються Головою місцевої організації Партії
з власної ініціативи або за ініціативою Голови Партії, чи на вимогу не менше третини членів Політичної Ради
місцевої організації Партії.
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13.30.1. У випадку неприйняття протягом 5 календарних днів Головою місцевої організації Партії рішення
про скликання засідання Політичної Ради місцевої організації Партії за ініціативою Голови Партії
або на вимогу не менше третини членів Політичної Ради місцевої організації Партії, таке засідання
скликається відповідно за рішенням Голови Партії або не менше третини членів Політичної Ради
місцевої організації Партії.
13.31. Засідання Політичної Ради місцевої організації Партії є правомочним за умови участі в ньому не менше
половини членів Політичної Ради місцевої організації Партії.
13.32. Рішення Політичної Ради місцевої організації Партії ухвалюються більшістю голосів від загального складу
членів Політичної Ради місцевої організації Партії.
13.32.1. У випадку зупинення Головою Партії дії рішення Політичної Ради місцевої організації Партії та
внесення його на повторний розгляд із обґрунтуванням зауважень, Політична Рада місцевої
організації Партії зобов’язана у тижневий строк повторно розглянути таке рішення. Якщо Політична
Рада місцевої організації Партії відхилила зауваження Голови Партії і підтвердила попереднє рішення
трьома четвертими голосів від загального складу членів Політичної Ради місцевої організації Партії,
воно набирає чинності.
13.33. У засіданнях Політичної Ради місцевої організації Партії можуть брати участь з правом дорадчого голосу
представники Вищих керівних органів Партії та керівні органів обласної організації Партії.
13.34. При голосуванні на засіданні Політичної Ради місцевої організації Партії кожен її член має один голос.
13.35. Засідання Політичної Ради місцевої організації Партії може проводитися із використанням сучасних
систем зв’язку, які дозволяють переконатися в особистій участі членів Політичної Ради місцевої організації Партії
у засіданні. Підписання протоколу засідання організовує Голова місцевої організації Партії або головуючий на
засіданні.
13.36. Рішення Політичної Ради місцевої організації Партії підписуються Головою місцевої організації Партії або
головуючим на засіданні.
13.37. Політична Рада місцевої організації Партії:
– у випадках, передбачених Статутом Партії, ініціює та скликає Конференції (Збори) місцевої організації Партії
та Структурних утворень Партії нижчого рівня, визначає дату її (їхнього) проведення, норму представництва
від місцевих організацій Партії та пропонує проєкт її (їхнього) порядку денного;
– реалізовує виборчу політику Партії та забезпечує проведення виборчої кампанії на відповідній території за
погодженням з Радою Громад обласної організації Партії;
– пропонує кандидатів у депутати відповідних місцевих рад згідно з виборчою політикою Партії;
– утворює тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи) місцевої організації Партії для підготовки окремих
питань чи проведення певних заходів;
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– проводить роботу, спрямовану на реалізацію Програми Партії, рішень Вищих керівних органів Партії та
керівних органів обласної організації Партії;
– розробляє стратегію і тактику розв’язання місцевих проблем;
– взаємодіє в межах та у цілях, визначених Програмою Партії, рішеннями Вищих керівних органів Партії та
керівних органів обласної організації Партії, з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування на
відповідній території;
– здійснює комунікацію та взаємодію з регіональними організаціями інших політичних партій, громадськими
організаціями;
– достроково припиняє повноваження Голів первинних осередків Партії, що підпорядковуються місцевій
організації Партії;
– затверджує щоквартальний план роботи місцевої організації Партії;
– надає пропозиції щодо кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних,
міських голів;
– здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту.
13.38. Постійне керівництво місцевою організацією Партії здійснює Голова місцевої організації Партії, який
обирається Конференцією (Зборами) місцевої організації Партії терміном не більше ніж на два роки, за
попереднім погодженням з Національною Радою Громад.
13.39. Голова місцевої організації Партії:
– за попереднім погодженням із Головою обласної організації Партії, скликає Конференції (Збори) місцевої
організації Партії, визначає дату її (їхнього) проведення, норму представництва від первинних осередків та/
або місцевих організацій Партії та пропонує проект її (їхнього) порядку денного;
– скликає Збори первинних осередків Партії та Конференції (Збори) місцевих організацій Партії нижчого
рівня, визначає дату їхнього проведення пропонує проект їхнього порядку денного;
– скликає та головує на засіданнях Політичної Ради місцевої організації Партії;
– попередньо погоджує скликання Зборів первинних осередків Партії та Конференцій (Зборів) місцевих
організацій Партії нижчого рівня;
– здійснює керівництво діяльністю місцевої організації Партії;
– забезпечує виконання рішень Зборів (Конференції), Політичної Ради місцевої організації Партії, рішень
Вищих керівних органів Партії;
– за посадою входить до складу Ради Громад обласної організації Партії;
– забезпечує реалізацію щоквартального плану діяльності місцевої організації Партії;
– представляє місцеву організацію Партії у відносинах з іншими Вищими керівними органами Партії,
керівними органами обласної та місцевих організацій Партії, органами державної влади та місцевого
самоврядування, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;
– контролює діяльність місцевої організації Партії;
– має право підпису документів місцевої організації Партії, відкриває рахунки в установах банків України;
– розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення членів Партії та ухвалює відповідні рішення;
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– у випадку ухвалення рішень керівними органами обласної організації Партії про дострокове припинення
повноважень Голови первинного осередку Партії призначає тимчасово виконуючого обов’язків Голови
первинного осередку Партії;
– здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту.
13.40. За рішенням Голови обласної організації Партії, з метою належної організації роботи місцевої організації
Партії, у структурі Секретаріату обласної організації Партії може утворюватися відділ, що буде безпосередньо
займатись діловодством та документообігом місцевої організації Партії. Працівники такого відділу Секретаріату
обласної організації Партії безпосередньо підпорядковуються Голові місцевої організації Партії та є
підконтрольними і підзвітними Голові обласної організації Партії і Секретарю відповідного відділу Секретаріату
обласної організації Партії.

Стаття 14. ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ
14.1. Члени Партії шляхом об’єднання можуть утворювати первинні осередки Партії.
14.2. До первинних осередків Партії належать:
14.2.1. міські первинні осередки Партії – міст, що не є центрами територіальних громад;
14.2.2. селищні первинні осередки Партії – селищ, що не є центрами територіальних громад;
14.2.3. сільські первинні осередки Партії – сіл, що не є центрами територіальних громад;
14.2.4. квартальні первинні осередки Партії;
14.2.5. вуличні первинні осередки Партії;
14.2.6. будинкові первинні осередки Партії.
14.3. Первинний осередок Партії утворюється не менше ніж трьома членами Партії на добровільних засадах.
14.4. Створення первинного осередку Партії може відбутися лише за попереднім рішенням Ради Громад обласної
організації Партії. У цьому рішенні визначається: дата проведення Установчих Зборів, склад організаційного
комітету, попередній порядок денний Установчих Зборів первинного осередку Партії.
14.5. Утворений первинний осередок Партії легалізує свою діяльність шляхом повідомлення про заснування
відповідно до вимог чинного законодавства України.
14.6. Первинні осередки Партії підпорядковуються відповідній місцевій організації Партії.
14.7. Первинні осередки Партії у своїй діяльності керується Програмою та Статутом Партії, рішеннями Вищих
керівних органів Партії, відповідної обласної та місцевої організацій Партії.
14.8. Вищим керівним органом управління первинного осередку Партії є Збори первинного осередку Партії.

6. Статут Партії

101

Схема 6.16: СТВОРЕННЯ ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ ПАРТІЇ

РАДА ГРОМАД ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ
Первинний осередок
Партії утворюється
не менше ніж трьома
членами Партії на
добровільних засадах.

Створення первинного осередку Партії може відбутися лише за
попереднім рішенням Ради Громад обласної організації Партії. У
цьому рішенні визначається: дата проведення Установчих Зборів,
склад організаційного комітету, попередній порядок денний
Установчих Зборів первинного осередку Партії.

ПЕРВИННИЙ ОСЕРЕДОК ПАРТІЇ
Утворений первинний осередок Партії легалізує свою діяльність шляхом
повідомлення про заснування відповідно до вимог чинного законодавства
України (подає документи, вказує фізичну адресу реєстрації).

14.9. Збори первинного осередку Партії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік.
14.10. Збори первинного осередку Партії скликаються Головою первинного осередку Партії за попереднім
погодженням із Головою місцевої організації Партії або за ініціативою Політичної Ради місцевої організації Партії
чи на вимогу не менше третини членів первинного осередку Партії.
Рішення про скликання Зборів первинного осередку Партії може бути також ухвалене Головою Партії або Головою
місцевої організації Партії.
14.10.1. У випадку неприйняття Головою первинного осередку Партії рішення про скликання Зборів
первинного осередку Партії за ініціативою Політичної Ради місцевої організації Партії або на вимогу
не менше третини членів первинного осередку Партії неприйняття протягом 5 календарних днів
з дати ініціювання скликання Зборів, Збори первинного осередку Партії скликаються відповідно
рішенням Політичної Ради місцевої організації Партії.
14.11. Збори первинного осередку Партії є повноважними за умови участі в них не менше половини членів
первинного осередку Партії.
14.12. Рішення на Зборах ухвалюються простою більшістю голосів від числа присутніх членів первинного
осередку Партії.
14.13. У роботі Зборів первинного осередку Партії з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени Вищих
керівних органів Партії, керівних органів обласної та місцевої організацій Партії з правом дорадчого голосу.
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Схема 6.17: ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ

ЗБОРИ ПЕРВИННОГО
ОСЕРЕДКУ ПАРТІЇ

Розгляд

Будь-яке питання, віднесене
Статутом до компетенції
первинного осередку Партії

ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ
ПЕРВИННОГО ОСЕРЕДКУ ПАРТІЇ
Обрання Голови первинного осередку Партії терміном не
більше ніж на два роки за погодженням з Радою Громад
обласної організації Партії
Заслуховування звітів про роботу Голови первинного
осередку Партії
Ініціювання обов’язкових до розгляду відповідними
обласною та/або місцевою організацією Партії питань щодо
відкликання депутатів місцевих рад, обраних від Партії або
Структурних утворень Партії, за народною ініціативою
Обрання делегатів на Конференцію місцевої організації Партії

ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ

МІСЬКІ
ПЕРВИННІ
ОСЕРЕДКИ
ПАРТІЇ

СЕЛИЩНІ
ПЕРВИННІ
ОСЕРЕДКИ
ПАРТІЇ

СІЛЬСЬКІ
ПЕРВИННІ
ОСЕРЕДКИ
ПАРТІЇ

міст, що не
є центрами
територіальних
громад

селищ, що не
є центрами
територіальних
громад

сіл, що не
є центрами
територіальних
громад

КВАРТАЛЬНІ
ПЕРВИННІ
ОСЕРЕДКИ
ПАРТІЇ

ВУЛИЧНІ
ПЕРВИННІ
ОСЕРЕДКИ
ПАРТІЇ

БУДИНКОВІ
ПЕРВИННІ
ОСЕРЕДКИ
ПАРТІЇ
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14.14. Збори первинного осередку Партії можуть розглядати будь-яке питання, віднесене Статутом до компетенції
первинного осередку Партії.
14.15. До виключної компетенції Зборів первинного осередку Партії належить:
– обрання Голови первинного осередку Партії терміном не більше ніж на два роки за погодженням з Радою
Громад обласної організації Партії;
– заслуховування звітів про роботу Голови первинного осередку Партії;
– ініціювання обов’язкових до розгляду відповідними обласною та/або місцевою організацією Партії
питань щодо відкликання депутатів місцевих рад, обраних від Партії або Структурних утворень Партії, за
народною ініціативою;
– обрання делегатів на Конференцію місцевої організації Партії.
14.16. Роботу первинного осередку Партії організовує Голова первинного осередку Партії.
14.17. Голова первинного осередку Партії обирається на Зборах первинного осередку Партії терміном не більше
ніж на два роки за погодженням з радою Громад відповідної обласної організації Партії.
14.18. Голова первинного осередку Партії:
– здійснює керівництво первинним осередком Партії;
– за посадою входить до складу Політичної Ради відповідної місцевої організації Партії;
– скликає Збори первинного осередку Партії;
– здійснює представництво первинного осередку Партії у Вищих керівних органах Партії та керівних органах
Структурних утворень Партії вищого рівня;
– розробляє та реалізовує план роботи первинного осередку Партії;
– веде облік членів первинного осередку Партії;
– звітує перед Зборами первинного осередку Партії;
– має право, за попереднім письмовим зверненням, на обов’язковий прийом у Голови Партії;
– здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту та рішень Вищих керівних органів і Структурних
утворень Партії вищого рівня щодо керівництва первинним осередком Партії.
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Стаття 15. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ
15.1. Для здійснення своїх статутних завдань Партія та її Структурні утворення мають право:
– володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, нематеріальними активами,
коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України;
– набувати майнові та немайнові права;
– орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно, нематеріальні
активи.
Партія може передавати майно в оперативне управління та зберігання своїм Структурним утворенням.
Повноваження власника щодо майна, зокрема коштів, що є власністю Партії, здійснюються згідно зі Статутом Партії.
Партія та її Структурні утворення, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, відкривають
рахунки в установах банків України виключно в національній валюті України.
15.2. Партія та її Структурні утворення є неприбутковими організаціями.
15.3. Доходи, майно і кошти Партії та її Структурних утворень використовуються та витрачаються для реалізації мети,
завдань, цілей Партії відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, Програми та Доктрини Партії.
Доходи (прибутки) Партії використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети
(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом та Програмою Партії.
Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їхньої частини серед засновників (учасників у
розумінні Цивільного кодексу України), членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску), членів органів управління Партії та інших пов’язаних з ними осіб.
15.4. Всі витрати Партії є публічними, звіти про їхнє використання повинні бути оприлюднені у встановленому
законом порядку.
15.5. Витратами на статутну діяльність Партії та її Структурних утворень слід вважати будь-які витрати, які
спрямовуються для реалізації мети (цілей, завдань), визначених Статутом, Програмою Партії, зокрема, але не
виключно, витрати:
15.5.1. пов’язані з участю у виборах Президента України, народних депутатів Верховної Ради України, до
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, місцевих
виборах;
15.5.2. пов’язані зі сприянням кандидатам від Партії, що беруть участь у виборах усіх рівнів, у проведенні
передвиборчої агітації;
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15.5.3. пов’язані зі створенням, функціонуванням та використанням власних та інших засобів масової
інформації (друкованих, радіо-, телебачення, у соціальних мережах, мережі інтернет та інших) та
інформаційних агентств;
15.5.4. пов’язані зі здійсненням і підтримкою міжнародних зв’язків з іншими політичними партіями та
громадськими організаціями інших держав, а також з міжнародними та міжурядовими організаціями;
15.5.5. пов’язані з ідеологічною, організаційною, фінансовою та матеріальною підтримкою молодіжних,
жіночих та інші об’єднань громадян та їхніх проєктів;
15.5.6. пов’язані з реалізацією статутних завдань Партії в тому числі, але не виключно зі сприянням, участю
у розробці та реалізацією комплексних і цільових програм з вирішення політичних, соціальноекономічних, науково-технічних, гуманітарних, екологічних, молодіжних, гендерних та інших питань;
15.5.7. пов’язані з поширенням і обстоюванням своїх ідей, цілей, програм та позиції з питань державного і
суспільного життя у засобах масової інформації;
15.5.8. пов’язані з внесенням пропозицій до органів державної влади України та органів місцевого
самоврядування;
15.5.9. пов’язані з одержанням від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформації,
необхідної для реалізації цілей та завдань, які передбачені Статутом і Програмою Партії;
15.5.10. пов’язані із представництвом і захистом законних інтересів Партії, а також законних інтересів своїх
членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах
та організаціях незалежно від форм власності, у судах;
15.5.11. 
пов’язані із участю у політичній діяльності, проведенні масових заходів (зборів, мітингів,
демонстрацій, маршів, пікетів тощо);
15.5.12. пов’язані із вивченням, дослідженням, аналізом та узагальненням проблематики соціальноекономічної, політичної, гуманітарної та інших сфер суспільного життя та державного управління;
15.5.13. п ов’язані із розробкою пропозицій та програм розвитку і реформування різних сфер суспільного життя;
15.5.14. пов’язані з розробкою проєктів законодавчих актів та ініціатив;
15.5.15. пов’язані із організацією тренінгів та розробкою навчальних програм для членів Партії, кандидатів у
депутати всіх рівнів, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, депутатів всіх рівнів,
сільських, селищних, міських голів, висунутих від Партії або її Структурних утворень та депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів обраних від Партії або її структурних утворень,
а також прихильників Партії;
15.5.16. пов’язані з орендою приміщень для розміщення Вищих керівних органів Партії, її Структурних утворень
та їхніх працівників, проведенням З’їздів та заходів різних форматів (засідань, зборів, конференцій,
ток-шоу, круглих столів, презентацій, навчання, тренінгів тощо) а також їхнього комплексного
обслуговування (харчування, транспортне обслуговування, відео- та аудіо забезпечення, освітлення,
забезпечення оргтехнікою та канцелярським приладдям, матеріалами та аксесуарами тощо);
15.5.17. пов’язані із купівлею, створенням або орендою рухомого та нерухомого майна, нематеріальних
активів, матеріальних цінностей для забезпечення статутної діяльності тощо;
15.5.18. пов’язані з розробкою нормативних (внутрішніх) документів Партії та веденням документообігу;
15.5.19. пов’язані зі скликанням та проведенням З’їздів, Конференцій, зборів та інших представницьких
подій за участі Вищих керівних органів Партії та/або керівних органів управління Структурних
утворень Партії, а також їхнім обслуговуванням;
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15.5.20. витрати, пов’язані зі здійсненням зовнішнього незалежного аудиту;
15.5.21. пов’язані з виплатами працівникам Партії та її Структурних утворень заробітної плати та інших виплат
і компенсацій за трудовими договорами, виплатами іншим особам винагород (оплати) відповідно до
цивільно-правових та інших договорів;
15.5.22. пов’язані зі сприянням, участю у розробці та реалізацією комплексних і цільових програм розвитку
інновацій, освіти і науки в Україні, підтримання і розвитку національної культури і мистецтва.
15.5.23. пов’язані з оплатою за цивільно-правовими договорами з фізичними особами, фізичними особами
- підприємцями та юридичними особами;
15.5.24. пов’язані з вивченням громадської думки, проведенням соціологічних досліджень та опитуванням
населення;
15.5.25. пов’язані з поширенням суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько агітаційних
матеріалів, виробів з власною символікою, а також проведенням виставок, лекцій, фестивалів та
інших суспільно-політичних заходів;
15.5.26. пов’язані зі здійсненням інших повноважень в порядку, визначеному чинним законодавством,
Статутом та внутрішніми (нормативними) документами Партії.
15.6. Управління майном і коштами Партії та її Структурних утворень здійснюється відповідно до порядку
визначеного цим Статутом.
15.7. Джерелами коштів і майна Партії є:
15.7.1. внески на підтримку Партії;
15.7.2. державне фінансування, надане відповідно до чинного законодавства;
15.8. Джерелами коштів і майна Структурних утворень Партії, які мають статус юридичної особи, є:
15.8.1. внески на підтримку відповідних Структурних утворень Партії;
15.8.2. надходження фінансування від Партії;
15.9. Внески на підтримку політичної Партії здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.
Внеском на підтримку Партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, позики (кредити),
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські
внески членів Партії, спонсорство третіми особами заходів чи іншої діяльності на підтримку партії, товари, роботи,
послуги, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних
або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), отримані Партією, її Структурним утворенням, яке в
установленому порядку набуло статусу юридичної особи.
15.10. Партія самостійно ухвалює рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці,
отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів із залучення фінансових, матеріальних,
інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети та завдань.
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15.11. Державне фінансування статутної діяльності Партії здійснюється у порядку, встановленому законодавством
України. Подальше спрямування коштів державного фінансування, отриманих Партією, здійснюється у порядку,
передбаченому Статутом.
15.12. Партія та її Структурні утворення здійснюють використання коштів та іншого майна на підставі кошторисів,
що формуються і приймаються у порядку, передбаченому Положенням про порядок затвердження кошторису Партії.
15.13. Партія та її Структурні утворення ведуть бухгалтерську звітність у встановленому чинним законодавством
порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній
незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених законами України.
15.14. Партія зобов’язана подавати до Національного агентства з питань запобігання корупції звіт про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її організацій, які у встановленому порядку
набули статусу юридичної особи) відповідно до чинного законодавства.

Стаття 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ, ПРИПИНЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ
16.1. Рішення про внесення змін до Статуту та Програми Партії ухвалюється на З’їзді Партії, якщо за нього
проголосувало не менше 3/4 делегатів, присутніх на З’їзді.
16.2. Зміни до Статуту Партії, зміни у складі вищих керівних органів Партії, зміна місцезнаходження Партії
підлягають обов’язковій державній реєстрації.
16.3. Припинення діяльності Партії відбувається шляхом її саморозпуску, реорганізації або заборони за рішенням
суду (примусового розпуску).
16.4. Припинення Партії може бути здійснено за рішенням З’їзду Партії (не менше 3/4 голосів присутніх на З’їзді
делегатів) або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
16.5. У випадку припинення Партії за рішенням З’їзду Партії ліквідаційна комісія призначається З’їздом Партії. У
разі припинення Партії за рішенням суду ліквідаційна комісія призначається судом.
16.6. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду Партії. У разі,
якщо З’їзд Партії надав відповідне доручення Голові ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс затверджується
Головою ліквідаційної комісії.
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16.7. Реорганізація Партії здійснюється за рішенням З’їзду Партії у порядку, передбаченому чинним законодавством.
При реорганізації Партії вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступників.
16.8. Партія не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
16.9. Активи Партії, що залишились після задоволення вимог кредиторів, у разі припинення Партії (у результаті
її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), передаються одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення
відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів) або зараховуються до доходу бюджету.
16.10. Структурне утворення Партії без статусу юридичної особи припиняється (ліквідується) лише за рішенням
Голови Партії.
16.11. Структурне утворення Партії зі статусом юридичної особи припиняється (ліквідується) за рішенням Голови
Партії в порядку, визначеному внутрішніми (нормативними) документами та чинним законодавством.
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Корисні контакти
Центральна приймальня Партії
Вже відкрито
• Приймальня працює за принципом єдиного вікна. В одному місці можна
звернутися та отримати відповідь з будь-якого питання, що стосується
функціонування партії.
Приймальня є зручним хабом для комунікації між місцевими депутатами та
керівництвом Партії, депутатами ВР.
Адреса:
м. Київ, вул. Паркова дорога, 16а
Гаряча лінія:
0 800 33 96 85
Онлайн-запис на прийом:
https://open.sluga-narodu.com/

ЧАТ-БОТ «ПОМІЧНИЦЯ
ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА»
Ви депутат місцевої ради або співробітник осередку?
Підключайтеся до чат-боту «Помічниця Олександра Корнієнка»
З ним ви будете отримувати:
• найсвіжіші новини з життя Партії
• актуальні документи та дайджести
• запрошення на важливі події в Центральному штабі
• інформацію про навчання та цікаві можливості
• відповіді від політтехнологів, юристів та медійників на ваші запитання
Скануйте QR-код через камеру в мобільному телефоні та переходьте за
посиланням у спливаючому вікні
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Головний офіс Політичної Партії «Слуга Народу»
м. Київ, вул. Паркова дорога, 16а
Онлайн-підтримка
info@sluga-narodu.com
Пресслужба
press@sluga-narodu.com

ЗАМОВНИК: ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»
ВИКОНАВЕЦЬ: ФОП БРЕЦЬКИЙ
НАКЛАД: 4000 пр.
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

