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АРТИК)''Л І 

ЗАГАЛЬНІ ПОСТАНОВИ 

Назва 

§ 1. Н::ш~а цеї організації е "Український Ро
бітничий Союз", і де н цій Конституції і Статуті 
нживаеться назва "Союз", вона означає Україн
ський Робітничий Союз. 

Права і .u.ІяльнІm. 

§ 2. Український Робітничий Союз був орrа
нізоn:ншй та інкорпоров~ншй n 1911 році за зако
нами Стейту Пенси.1венії. Він становить братське 
допомогове товариство, що uеде свою роботу не длs1 

грошового зиску собі, а uиключно для добра сво

їх ч.1енів, їх родин та близьких їм людей, їх бе
нефіціярів. Він старається добути дозвіл на ве
дення своїх ді.'І й організації в різних стейтах 
Спо.1учених Держаu і Провінціях Канади, і всюди, 
де він такий дозві.1 одержав, Союз мае всі права 
і приві.1еї братських допомогових товариств і мо
же з тих прав і прнві.1еїв користуватись. 

Ціли 

§ З. Український Робітничий Союз мае за 

ці.'Іь: 

1) Помагати своїм ч.пенам, їх дітям і родинам 
у випадках нещастя, слабости, каліцтва і смерти, 
даючи їм лосмертне забезпечення, можливість за

безпечитись на старість, допомогу в слабости, бід-
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ности Я нездатности д_; прLІці, товариську поміч 
розраду; 

~ 2) поширювати серед своїх членів просвіту та 
творити їх солідарність, організоJ;:аність і взаїмnу 
поміч; 

З) поширювати громадську освіту серед. Укра

їнців в Злучених Державах і в Канаді Т;:! старатись, 

щоб вони були добрими й сnідомимn громадянами 

цих країн; 

4) давати моральну і матерія.1ьну піддержку 

українському народопі у його змаганнях за свобо

ду і демократію України; 

5) помагати американським канадійським 
Українцям зберігати й плекати свої культурні цін
ності і традиції та збагачувати ними американську 
канадійсhку кулиуру. 

Засоби 

§ 4. Щоб осягнути свої ціли і сповнити свої 
повинности, Союз записує до себе ч.1енів і засно
вує місцеві відділи своїх членів, збирає від них 
місячні вдладки та інші оплати установлені його 
Конституцією і Статутом, і творить та утримує 
фонди, з яких буде вип.1ачене з~безпечення, на
лежне членам по їх смерти або ранше за життя, 
як nередбачує цей статут, та з яких в потребі і в 
міру можливостн Союз буде допомагати с:шбим і 
неспосібним до праці ч.1е1шм. Союз може посісти, 
мати й уживати земІІі, буДІІНКИ та інші маєтки, 
які він одержав в дарунку або в спадщині, купин 
або орендував. Мож:е в.1аштувап1 для своїх чле
нів освітні курси і лекції та видавати і поширюва
тн між ними літературу і періодичні видання, що 
потрібні для його поступу і осягнення його ці.'Іей. 
Може служити своїм членам норадою і помічю, 
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коли вони хочуп. творІпи між собою освітні, му
зичні, драматичІ~і. гімнаситчні і сnортові гурти. 

Принципи 

§ 5. Провідні прющіnи Союза є ті самі, що 

взага.1і американського фратерналізму. його зви

.чаА і практикг спираються на традиції і досвід 

американських братських товариств і дастосовані 

до потреб і звичаїв українських J;юдей та їх на
щадків живучих в Спо.1учених Державах і в Ка

наді. Союз п.1екає і nоширює ідеї братерства .1Ю· 

д.ей, братської помочі і взаїмної терпимости. Він 
рад дати Українському Народові nідтримку в його 

боротьбі за визволення на рідній землі, і він хоче, 
щоб тут іміrранти зберегли свою культурну спад· 

щнну і тнм збільши.1и та збагатили загальну куль
туру всієї Америки та Канади. Але Союз также 
хоче, щоб його члени достосовува:шся до nобуту 

між народами англійської мови, щоб мали добро

сусідське відношення і готовість до сnівnраці ДJІЯ 
.'Іюдей і груn усіх nорад, що становлять населен

ня цього континенту та мог.1и бути просвіченими 

r·ромадянами в обидвох nівнічно-америк~шських 
країнах. Союз є організація світська і неnоліntчна, 

таким мусить залишитися назавсіг ди і не сміє ні
ко.'Іи перейти nід контролю або на nослуги якоїсь 
церкви, релігійної секти, nолітичної організації або 
партіАної групи. 

Правління 

§ 6. Союз організований і веде свою дія.lь
ність за системою лож і м01є nредстиuшщьку фор

му правління. йо1·о .1ожі шtзнваються Місцевими 
Відділами. Найвищим идміністративІшм і законо· 
датним органом Союч· є Конвенція nредставникін 



ч.1енства, що їх вибрали Місцеві Еідді.тн, а І а.1ов
на Рада і Виконавчий Комітет, вибрані- Канвен,ц:
ею, ведуть усі справи Союзу на основі цьо1·о (1та
туту і Конституції. 

Закони 

§ 7. Ціли, організація, л.ія,тьвість і управ:Іінна 
Союза е визначені Державними Законамн і Арти
К'улами Інкорпорації, Конституцією і Статутом са
мого Союза. 

Головна Канцелярія 

§ 8. Назвою Го.1ощюї Канце.тr.рії означується 
те місце, де Союз веде свої загально-крайові спра
ви й де тримає свої книги, запис.и і .1ист.уnавня. 
Свою Головну Канцелярію Союз має в місті Скрен
тон, в Пенсилвенії. 

Мови 
§ 9. Урядовими мовами Союза е англійська 

українсью1. 
Печатка 

§ 10. Корпораційна печатка Союза має напис 
в двох мовах: "Ukrainian Workingmcn's Ass:Jciation 
- Український Робітничий Союз". 

АРТИКУЛ 11 

ГОЛОВНІ КОНВЕНЦП 

Права і сила 

§ 11. Головна Конвенція є ш1йвища влада 
Українського Робітничого Союза. Вона миє ІІра
во і силу змінити, доповнити чи як інакше пере
робити Конституцію і Статут цеї організації; роз
глянути звіти Го.1овної Ради, виконавчих урядни
ків і Контрольної Ко:-.:ісії і зробити про них свою 
постанову; обміркувапі по.1ш·ол.1пи пропозинії, 
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прохання і жа.'Юби Союзоних членів, відділІв ' 
урядників; розібрати й вирішити апеляції від рі
шень і присудів нижчих трибуналів Союза; взяти 
під увагу й ухвалу внесення поставлені на кон
венційних. засіданнях; вибрати Го.ювну Раду так, 
як того :вимагає Консппуція і Статут; керувати 
ліяльністю Союза й визначити їй напрям, лаючи 
відповідні лоручення Місцевим Відділам і Голов
ній Раді. ..В межах Конституції і Статута Конвен
нія мзє повне право і силу вирішити кожне пи
тання, що торкається до Союзавих справ, і в усіх 
таких справах діяти, і всі рішення та ухваJІи Кон
венцїі мають обовязуючу силу для всіх ч.1енів, 
відділів і урядників Союза, доки їх не скасує або 
не змішп·ь пізніша Конвенція. 

Ча:, місце і тривання Конвенції 

s 12. І lpamr:r ьно Конве•щія иідбувається що 
чоrщ>н роки в третій нонсді:ruк місяця черuня. 

Місце вирішує попередня Конвенція. Конвенція 
Tj)lllli.it Ч()ТІІJШ дНі, ШІС В ВІІЙНЯТКОll'ИХ ШШЗДК<lХ, 
J{о:ш цьоr·о внмш ат.11ме добро Союзу, делеrати мо

жуть окре~юю yxuu:roю продонжити час тривання 

КОІШСІЩЇЇ. 

Проголошення Конвенції 

s 13. Не пізніше нк трІІ місяці неред днем uід
r.;риття Конвенції Виконавчий Комітет повинен ого
:юсити u офіr1ійнім органі Союзу заклик на Кон
венцію, uпоuіщуюtіІІ• ЇЇ час, Місце і ЯК ДОllГО l.IOIIa 

бу де засідати, та пригадуючи членам постанови 
Конституції, Статута щодо вибору делегатів на 
Конвенці~;.,. 

СкЛад Конвенції 

§ 14. К~н~е~ціЯ склаДається з делегатів МІс
цевих Відділів, вибраних і визнаних так, як тут 
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про це пuстаноп.1енu, і з членів Головної РаJІ.И 
Союза, що є ч.11енами Конвенції силою свого YPRJІ.y. 

Представництво на Конвенції 

І 
§ 15. 1\ожшtй Місцевий Відділ з Сою зо вою гра-

мотою, що належав до Союзу найменш шість міся
ців і в останнім дні місяця грудня перед Конвен
ціt:ю ІІа:ІЇЧ\"t: Не менш ЯК 75 IIOIНIOПj)UUllliX ЧJielliU, 
має nраво ·на представництво і голос на Конвенції, 
<І саме: Відді:І, що має 75 до 150 повноnривних ч:Іе
нів, має право вибрати одного делегата з одним го-

.юсом; Відділ, що має 151 до 225 повноправних чле
нів, має право вибрати двох делегатів, кожинА з 

одним го.тюсом; Відділ, що має від 226 до 300 пов
ноправних ч.1енів, має право вибрати трьох делеrа

тін, КОіІ\ІІІІЙ 3 ОДНШ.І І о:ІОСО:\1; Ві;щі:І, ЩО миє 301 ДО 

500 поuнuправпнх ч:Іенів, миt: приuu вибрати чu

тнрьuх де:ІеІ·итів, К<УЖІІІІЙ 3 ОДНІІМ І'О."ІОСОМ; Ві;:щі:І, 

щ·.J Mat: ІІОІІ<ІД 5CU ІІUВІІОІІраВНІІХ Ч:ICllЇU Миt: 11pиuu 

llllU)><ITII н'ятьох де:ІеІ";ІТЇІІ, КОЖНИЙ З ОДНИМ I'O.'IOCUM, 
без 01 :1яду на кі.Іькість поuноІІриuних LІ:Іеніu 1.1 гору. 

Всі дедеrати на Конвенції мають лише по одному 

1 о.юсuві. Місцеuнй Нідді:І, що не має 75 ч:Іеніu, не 

може сам мати ні делегата ні голосу, але коли два 

Ві;щі:ш мають у купі 11е менше як 75 ЧJІеніu, uони 
можуть задля представництва на Конвенції nоро

зумітись, щоб вибрати одного делеrата з правом 
одного голосу. Місцевий Відділ тратить nраво 

представництва на Конвенції, якщо до кінця rру.аи• 

передконвенційного року не вирівизе всіх залеrлос
тсй до каси Союзу за попередкий рік. 



Хто може бути uибраний за дсJаса·ата 

§16. Кожний повноправний член, що скінчив 21 
рік життя, і був членом в Союзі, що найменш два
надцять місяців перед вибором делеrатів або, якщо 
відді:r, ик.ий його шrбіраt:, що на:rежив до Союзу 
не менше ик шістt... місяців від своr·о засrюuишrя, мо
же бути вибраний за делеrата Місцевим Відділом, АО 
якого він належить, чи сам, чи, як вище сказано, в 
rюрозумінні з др}тим uідді:юм, і що t:: ч:ІеІІUМ uід
ділу иід січня конuенційrюr·о року, і кu:rи був ІІі.І· 
:rежно uибраний, миє приво зайняти ни Конuенцїі 
місце як де:rег<..~т, з тою одrшче умовою, що ніхто 
не може бутн вибршшй за делната, коли о часі 
онбору або в чисі відкр.иття Конuенцїі uін є r·о.тюu
ний або Нідді:ювнй урядник, OJH анізатор або ~1 te
:reJ·aт на КоІшсІщію іншоІ·о братсt...коІ·о союзу, або 
аr·ент асекураційної компанії, або ко:вr він позиваt:: 
Союз або має з ним яку cпpnuy перед держnвним 
судом. 

Вибір делеrатів 

§ 17. Кожний Місцеuий Нідділ поuшrен ви браш 
дс:rсr·ата чи дс:Ісгатів, яких uибрапr uін миє право, 

11<1 ~Jj)C.IIIIIJII>IIIIX МЇСSІЧІІІІХ або рі 1ІІІІІХ зборах U МіСЯ
ЦЯХ .:1ютім і березні неред Конuенцією. Коли який 
відділ того не зробнтu, uін може в тих самих мі

сяцях скликати снсція:ІІ,ні зборн д.1я внбору кон
всІщійІІІІХ де:rеrатів. Збори, на яких вибирається 
де:rегата чи деле!'атіu, мусять бути оr·олошені н 
офіційному щн·nні Союзу. Де:rеІ·;на uибирає віддіJІ 
бі:rьшіt:тю uажних 1·u,;юciu сuоїх ч:rенін 1·олосуючих 
ш1 зборах. Неr·айно після uибору віддіJІ ·має пере
дати в.ибраному делегатські повrювJrастн засвідче
ні печаткою відділу і підписані його Головою і Се
кретарем. f !рОТІ! ІШбору делеГата ІJИ де,1еГаТіВ, або 
його заступники чи заступників може подати про-
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ТССТ КОЛШИН JIUBII:JIIj)UBIIIIH ч:ІСJІ Нідді,lу З ТОЧНИМ 
наведе~шням доказів на всі порушення статуту, які 
мали 1шл·ип на пнс:Іід пиборів. 

Делегатські повновласти 

§ 18. Протягом місяця січня Виконавчий Ко
мітет повинен постачити Місцевим Відділам такі 
бланки д.1я повнов.1астей дедегатів і для звіту про 
u.ибір, як устанuв:Іенu в Союзі, і не пізніше як три
дцять днів ло nідкриття Конвенції Місцевийй Від
діл має перес.1ати другий примірник таких самих 

повновластей і звіту про вибір, малежно випавне
ний і засвідчений, до Виконавчого Комітету для 
провірення, зиреєстровання передачі Верифіка
ційній Комісії. 

Оголошення списку делегатів 

s19. Не пізніше як п'ятнадцять дніІJ перед uід
криттям Конвенції Вшюнавчий Комітет має оголо
сити в офіційнім органі Союзу список усіх вибра
них делегатів і заступників та Місцевих Відділів, 
шо їх вибра.1и. 

Заступники делегатів 

§ 20. Кожний місцевий Відді.1 може вибрати 
стільки заступників, скількн вибирає делегатів, при 
чому nостанови s§ 15-19 щодо чнс.1а, кваліфікацій 
і вибору де.пегатів стосуються також до їх застуn
ників. КоJІи делегат не може бути на Конвенції 
або тратить кваліфікації або не буде визнаний, то
ді застуnник має бути за де.1егата свого відділу, 
коли він кваліфікований, вибраний і визнаний так, 
як тут Іюстановдено. Відділ вибирає окремо де

.1еrатіп, u окремо заступників. 

Головні урядІІИЮІ на Конвенції 

§ 21. Ніякий член Головної Ради не може бу-
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ти вибраний і не може буш на Конвенції за де
легата .Місцевого Шдді:Іу, а.1е І<ажний має право 
на слово й го.rюс як ч.1ен Конвенції силою свого 
уряду, і тратнть його аж тоді, ко.ш його звіт Кон
ненціи осудить або не прнй.ме. Кожний Головний 
Урядник має один голос. 

Проекти перед Конвенціею 

§ 22. Кожний Місцевий Відділ мае право ухва
лнтн свої проекти і поради щодо Конституції і 
Статута, ділових справ і діяJІьности цеї організа
ції. На протязі місяців :1ютого, березня і квітня 
конвенційного року проєюи мають бути орнелані 
Виконавчому Комітетові, який їх рекордує і свое
•Іасно передає до обрібки відповідним конвенцій
ним комісіям. Короткий зміст проєктіn м<1є бути 
поміщений в Союзавім органі. 

Друковані звІти 

§23. Не пізніше як трилцяп, днів до дня nід
крнття Конвенції. Головна Рада, Виконавчий Комі
тет повинні передати усім Місцевни Відділам і 
де:ІсГ:lТ:l~І Н:lдР.УКОВ:lІІІІЙ звіт про СВОЮ :lД~ІіІІіСТр:l

цію та про фінансовий розвиток і стан Союзу .110 
кінЦя останнього року перед Конвенцією. 

Статутова Комісія 

§24. Не пізніше як тридцять днів до дня від
криття Конвенції Виконавчий Комітет nовинен при
значити трьох внбр<1rшх л.с.1ег;зтів як Ко~rісію д.1я 
Зміни Конституції і Статута, і не пізшішс як п'ятна
дцять днів ДО ТОГО ДНЯ ПОВИНеН 01'0.10СИТІІ СК.1іlЛ 
комісії в офіційнім органі Союзу. Статутова Ко
місія має зібратися в Головній Канцелярії Союзу 
на сім дніп перед відкриттю! Конвенції, і їі по-
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ВШІнісп. об:-.rі;н,упатн, ппорядкувати і подати на 

рішення Конвенції проєкти і порадІІ Місцевих Від
ді.1іR, ого.1ошені перед J(онвенцією, як теж проек

НІ І'о.lОВІюї Р~ІJtІІ і 13ttкотшчого Комітету щодо 
Ішнсппуційннх змі11 і поправок, т:з nнесенвя деле

гатів, які бу дун зроб.1ені н:з самій Конвенції, та 
раЗОМ З СВОЇМІІ ЩЮІІОЗІШіІІМІІ ІІере:І.ЗТІІ ЇХ На рі
ШеННЯ 1\оввенцїі. 

Верифікаційна Комісія 

§ 25. Вшюн:звчий Комітет повІшен прюначи
ти Верифікаційву Комісію з трьох вибраних деле
гатів, що живуть в трьох ріжвих стейтах, і пови· 
нен ого.1ОСІПИ склад цеї комісії в Союзонім органі 
не пізніш як пятнадцять днів до відкриття Конвен
ції. За три дні до її відкриття ВерифікаціЯна Ко
місія мае зібратися в Головній Канце.'tярїі Союзу, 
і її ПОІ:Нtнність розглянуш дуп.1ікати делегатських 
повновластей, що їх 13нконавчий Комітет одержав 
від Місцевих Відді.1ів, розс:ІідІІТИ справи запере
чених або неправильних виборів та протести про
ти делегатів, як що вошІ е, і про всі такі справи 

дати Конвенції звіт та перелапІ їх на ії рішення. 
Та Комісія повинна т:зкже з:tаr-однпІ д.1я Виборчої 
Комісії список усіх належно вибраних і визнаних 
делегатів. 

Програма Конвенції 

§ 26. Виконавчий Комітет повинен ск.1асти 
програму Конвенції і не пізніш як пятнадцять днів 
до відкриття Конвенцїії оголосити її в Союзавім 
органі. Ту програму Конвенція може прийняти, 
ДОПОВНІІТИ або ЗМіНИНІ МОЖе ухваЛИТИ іІІШИЙ 
порядок конвенційних нара:t, оспшляю•ш н nро

грамі Конвенції точку про звіти Головної Ради, 
згідно пзрзrр:зфу :н цьо1·о Статуту. 
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Відкритrя Конвенuії 

§ 27. Конвенцію відкриває Го.1ова Союзу або, 
як Іого на Конвенції нема, один з Заступників 
Го.1овн. 

При3нання делегатських повновластей 
§ 28. Після відкриття Конвенції Верифікаuій

на Комісія здае звіт про вибори і повновласти де
.1егатів. Конвенція вирішує про всіх делегатів і 
ніхто не може бути за де.1егата, ко.1и вона не вн
зна.lа його за такого, не признаючи його повно
вдасти. 

Кворум КонвенцІї 

§ 29. Для важности конвенційних нарад 
vхвал треба, щоб на засіданні бу.1з більшість на
чежно вибраних, кваліфікованих і признаних де

легатів. 

Вибір Президії 

§ ЗО. Для свого першого засідання, і так cawo 
д.'ІЯ засідання в кожнім наступнім дні, Конвенція 
внбирае зпоміж сtюїх ч.1ені11 І І редсідателя і Яого 
двох заступннкіu, і ІІредсідатель, за згодою Кон
венції прюначує дuох шrсарів. одного в україн

сІ.І)іЯ і одного в аrн·:rійсt.кій мовах. Кожного з тих 
чле rів ІІрезидїі можна таким самим способоw за
мін· Іти, коли він зрезш·иуе або не може виконувати 
сво· х обовязків. До ІірезндїІ не може бути вибра
ннЯ ніхто з членіu Го.1овної Ради доки не здав 
звіт v про свое урядовання і доки Конвенція Яого 
звіту не прийняла. 

Предсідатель І заступники 

§ 31. Предсідате.'Іь має обовязок провадити на 
засіданні Конвенції та оберігати nорядок підчас 
нарад і голосування. Ко.1и він хоче nро:'t.Іовдятн 
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2.б0 роби-:-:І DІ!СССіІНЯ, ~UO КО.lИ ·.ІНІЧJСОГ.О не МОЖе 
І!рОВJДІІТІІ 11:1 ЗLІСідаНІІі, ОДИН З ДВОХ ЙОГО ЗJСТУІІ· 

ників зLІймає його :-.:ісцс в Президії і має його прзва 
обовязю1. 

Конзенційні писарі 

§ 32 ОбидвJ пнсарі маюп. обоD'язоІ< nестн 
док.1адні протоко:ш нарад Конвенції. Кожний день 
ПЇСЛЯ засідаННЯ ПОDНі Й ДОІ\ЛаДІІі ЗаПІІСЮІ З усіХ 
нарад і ухвал повшші бути прочитані Конвенції, 
; ко:ш вона вюнає, що l.ІОІІИ праnІJдьні, Предсіда

те.lь 1 ш:е<.І(1і :-.:шоп, протоко.1 підписати і переда 

ти Го.lОDІНJ:\Іу Секретар~uі д;ш переховання іІ 
оголошення. 

Комісія Прохань і Жалоб 

~ 33. HLI сDоїм першім з<Ісіданні Конвенція 
повинна вибрати Ком:сію Прохаш. і Жалоб, скла
дену з п'нти делеІ·;нів .1\·Нсцевих Відділів. її обо
в'язок розглянути прохання і жа.1обн, що їх вне
с.'Іи до Конненції Союзові ч.1е1ш, урядники і від
діли, вислухати <1Пе.1яції від р;шень і присудіn 

нижчих трибуна:Іів Союзу, дати про те з1.1іт і уку
пі з с1.1оїми порида:\ш і внесеннями в тих справах 
передати їх на рішення Конnенції. 

Виборча Комісія 

§ :34. Виборча Ко:\Іісія поDинна складатися з 
п'яти де.1е1·атів ІІLІ Конвенцію і має бути вибрана 
Конвенцією на її першім засіданні. Вона має обо
в'язок зрахуl.ІJТІІ го.1оси nіддані при іменуванні 
кандидатів до Го.1оur-юї Радн і опоDістити Конвен
ції ХТО був НОМЇНОВJНІІЙ, роздати ВІІборчі ЛИСТКИ, 
даючи кожно:\ІУ дслегатоuі стільки їх, скільки го

лосів він має, і врешті зібраш після голосуnапня 
ниборчі .'ІИСТЮІ, o6paxyB<1TIJ ГОЛОСИ і ОГО.l()СІІПf Н3 

14 



і\онвенцїі rmc.1iд виuоріг,. Виборча Комііся повин
на записуnати голосування і вибір і після обрахун
ку го:rосів llіддати свій протокол Предсідателеві 
J(онвенції. 

Пресова Комісія 

§ 35. Hu своїм першім засіданні Конвенція 
вибирає з поміж себе Пресову Комісію, на якій є 
обов'язок дивати відповідний зuіт до преси про 

Український Робітничий Союз т<І про конвенційні 
наради. 

Комісії для осібних завдань 

§ 36. Коrшенція може вибр<Іти т<~кже інші ко
місії та прнзн<~.чrпн їм ··з:шшшня, коли rшажає, що 

це потрібне. 
Звіти Головних Урядників 

§ 37. Для доповнення друкованих звітів, що 
їх Головна Рада, Виконавчий Комітет і КонтроJ1Ь
на Комісін перед<ІШІ Місцевим Відді.1ам і де.'Іегат<Ім, 
кожний Го.1овНІІЙ Уридник повинен дати Конвенції 
дод<ІТКО!3ІІЙ устний звіт про сnою працю й уряду

ваня в Союзі т<І відпоnідати делегатам на шпання, 
що торк<Іються до тої пр<Іці й урядування. Додат

кові устні зnіш Головних Урядників підчас Кон
венцій повинні бути як найкоротші. Головний уряд
ник, що його звіт Конвенція осудила, не може 
кандидувати до Головної Ради. Урядники, що їх 
звіти були прийняті і nпробоn<Іні, можуть бути ви
бр<~ні наноuо, нк це постnновлено в параrрафі 40. 

Голосування й ухвали 

§ 38. В кожній справі, що Конвенція ма€ пе
ред собою, рішає більшість голосів 'й членів при
явних і голосуючих на важнім її засіданні, хіба 
що в яки:! . справах Консштуція і Статут виразнu 
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вимагають бі.1ьш як звичайної бі.1ьшосщ голосів. 
Голосують через піднесення рук, хіба що сама 
Конвенція більшістю го.1осів прийме інший сІюсіб 
голосування, але Го.1овну Раду вона ncc мусить 
вибрати виборчими .1нстками. Кожний дс.1е1·ат має 
ОДІtН І"О.'ЮС. 

Негайна сила ухвал 

§ 39. Всі рішення і постанови Конвенції вхо
дять в сн.1у зараз nic.rrя конвенційної ухва.1и, хіба 

що сама Конвенція вирішить інакше. 

Вибір Головної Ради 

§40. Конвенція вибірае з поміж своіх членів 
І'о:rовну Раду Союзу з двадцяп .. чоТІІрьох Го.lоІІІШХ 
Уряд.Ників, в такім порядку: Голову Союзу, nершо
го і дpyroro Заступників Голови, Головного Секре
таря і ЗастушнІка І'о:юuІюІ·о Секретаря, Фінансоuо-
1"0 Секретаря-Скарбника і Заступника ФінансоuоІ·о 
Секретаря-СкарбнІІка. н'яп .. ох Контро:Іьорів і дuа
надцять Радних. Щоб шtбрати І"о.шuну Раду, ч:1е1111 
Коtшенцїі успю іме11ують кандндатін на кожний 
уряд зосібна і д.1я кожноr·о, так номінонаного кан
;нtдата, rюмінуютt .. йоІо застушшка, за lІІІЙІІятком 

заступників д.1я пернюr·о і дpyr·or·o заступників t·о
·10ВІІ. З поміж номіноuан.их вибірають вибор 1ІИМИ 
.:шстамн (ба:rьотамн) r·о:юнннх урядІІІІкін T<l їх за
стушшкін. Вибраннй з<1 ГолоuноІ·о Урядника чи 
Htno застушшка бу;1е той каrtдІtдат, що одсржІП ь 

11аіібі.1 ЬШС ЧИС.lО І'ОЛОСЇВ. 

Заириnя Конвенції 

§ 41. Конвенцію закриває її Предсідатель пі
с.JJЯ того, як вона полагодила всі ділові справи, 
що були l'la порядку її нарад. Раніш вона може 
розийтися ті.1ьки за своею ухва.1ою, коли дві тре-
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ТІІІІИ її членів голосує за те, щоб Конвенцію роз
пустити. Водночас з 11 закриттям кінчиться за
вдання її комісій, хіба що Конвенція вирішить 
інакше. 

Проголошення ухвал 

§ 42. Піс.1п Конвенції всі її ухвали і поста
нови мають буш оголошені в Союзавім органі. 

Кошти нонвенційних делегатів 

§ 43. Кошти подорожі кожного признаного 
де,1егата, чи заступника, що зайняв делегатове міс
це, до міста і з міста Конвенції, ян теж кошти йо
го прожитку за кожний день відданий для Кон
венції, плашть з Конвенційного Фонду Союз, при 
чому Конвенція визначує суму дієт. Кошти доро
пt і денні витрати мають бути также заплачені 
ч:rенам конвенційних комісій, коли вони, сповняю
чи свій обовязок, їдуть до Союзавого осередка 
або виконують свою роботу перед відкриттям чи 
піс.1я закриття Конвенції. 

Позачергові 1\онвенції 

~44. І lОJачерІ·ова Спеція.1ьна Конвенція Україн

сІ,коІ·о РобітничоІ·о Союзу мусить бутн ск:шкана, 

кu:ш так вирішить Го.1ов1ш Рада трьома четверти

:.rІІ гu.юсів своїх членів щшявшtх і голосуючих, 

або ко:ш то1·о домагається сті.1ьки відді:Ііu, що 

укуні uони охоп:Іюють бі:Іьшість ч.:ш1ів Союзу. Не 

ІІізніш як тридцять дніu піс:Ія такого рішення чи 

дома1·шшя Виконавчий Комітет мусить проІ·о:юситн 
заклик на снеціил ьну Конвенцію. Така Конвенція 
відбувається u місті, де є осідок Союзу, не піз
ніш як шістьдесять днів від дня її проІ·олошення. 
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ск.1адапься з де.1сrатів чн їх заступинкін вибра
НJ\Х на останню перед нею ІІJКlНи.rtьну Конненцію. 
На місце де.1еrатів чн заступників, що з яких-не
будь прнчин не можуть прийняти в ній участи, Міс
цені Нідді.1и можуть вибрати нов·их таким самим 

способом, як внбира.ш ІІ<і останню прави:н,ну Кон
ненцію. при чому не обов'язують постанони що-до 

часу. }1е.1еrати ві.1. бі:tІ>ІІІ як по:ювшш Місu.евих 
Відді.1ін, маюч.их ttc ~tсюн як 75 ч.lettiв. станов.1ять 
кворум потрібне д.1я важності ухва.1 позачергової 
Конвенції. Кошти подорожі делеrатін та їх діети 
п.'Іатять Місцеві Нідділи. Зрештою всі інші поста
нови Конституції і Статута що-до прави.1ьних Кон
венцій мають вагу также дJІЯ Конвенцій позачер
гових. 

АРТИКУЛ ІІІ 

ГОЛОВНА РАДА 

Склад Головної Ради 

§45. Го.'Іовна Рада Українського Робітничого 
Сою:~у ск.'Іадаєтьсн :1 лвадШІПІ •rотнрr.ох ч:Існів. 
Іtазв:ших тут Го.lоВІІІІ.\ІІІ Урядrшка~ІІІ. а це є: Го
лова Союзу, ІІерншй 3астуІІІLІІІ< І'о.юни, Jtpyпtn 
3аступюtк Го.rювІІ, І'о:Іовшrй Секретар, Заступшtк 
Головного Секретаря, Фінансовнй Сскретар-Скарб
ІНІК, 3астунник Фінансовоr·о Секретаря-СкарnтІка, 
п'яп. Контро.1ьорів. j[ванадцяп. J>(ІдІНІХ. 

І<валІфІквціі Головних Урядників 

§ 46. ГолонІІІtм УрядІНІком в Союзі може 
буТИ ЛИШ ПОІ:JНОІІраІІІІИЙ ЙОГО Ч.1СІІ, украЇІІСІ,І\01"0 
роду, що скінчив 21 рік життя, ко.111 за Гшrовнu1u 
Урt~дника вибрила ЙІJІІІ Конвеннія, що її ч.1еном 
він був. 
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1-Іе може бути вибраний ані виконуватw уряду 

Головиого Урядника такий член Союзу, який зма
гає до nова.1ення си.тою конституції і nравлінни 
З.іІучених Держав Америки чи Канади, або якИй 
на.1сЖІпь ло такої орІ·анізації, що ставить собі 
такі ці.ти, або яка nохва.тює систему nрав.1іння чу
жої держави, що є ворожа до демократичного 
устрою З.тучс1шх Держав АмериКІ-І чи Канади. 

Не може буш І'о.lоНІШ~І Урядником той, хто 
є н.тапшм службовцем n Союзі, хіба шо по виборі 
зречеться тої nраці. 

Директори братського товариства 

§ 47. Го.тошІLІ Рада має всі ті права і уповаж
нення, що їх законн Стейту Пенси.1венії надали 
директорам братських допомогових товариств, і 
всі інші праІJа уповажнення, які Го.'Іовній Раді 
признають Союзава Конституція і Статут. 

Права І обовязки 

§ 48. Го.ювна Рада становить виконавчу ма
ду Союза, вона має виконувати і доглядати за ви
конанням постанов Конституції і Статута та ви
повняти рішення і ухва.ти Конвенції. В часі між 
Конвенція!'tш Головна Рада орудує справами ц~ї 
організації і в межах Канештуції і Статута має 
право, си.ту і Іювинність uесш ді.1а Союза, робити 
ВСе ЩО ТребLІ д:ІSІ ОСНПІСІІНЯ ЙОJ'О ці,lСЙ і, КОЛИ Не

ма виразних нказінок Конненцїі, нирішувати пи
тання про напрямок Союзоnої дія.тьносш. 

Го.lоВІJа Рила може рішиш консо.тідацію існУ
ючих фондів Союзу і, відповідно до тої ухвал-и, 
доручити Виконавчому Комітетові виготовити на
.1ежні звіти, як те дозволено законами тих стєйтів, 
в яких Союз має :1айсенси і робить бизнес. Голов-
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на Рада має упопажнення і право організувати і 

приймати до Союза нові Місцеві Відді.1и і має над 
ними наг.1яд щодо всього, що торкається до діло

вих справ Союза. Головна Рада бере під своє об
міркування й ухва.1у внесення щодо ділових справ 
і управління Союза і дає відповідні інструкції Міс
цевим Відді~1ам і ч.11енам цеї організації. Головна 
Рада вислухує і розг.1ядає звіти Виконавчого Ко
мітету і Контрольної Комісії та дає їм свої дору-
1Іення і вказівки щодо їх обовязків і праці в Со
юзі. Го.1овна Рада має право і уповажнення рі
шати про те, як мають бути поміщені Союзові 
фонди, та означати суми різних інвестицій. Вона 
має право виплачувати допомогу бідним і. неспо
сібним до праці членам, як про це тут постаноgле

но. Головна Рада має всі інші права і обовязки, 
що встаноrтені для неї Союзопою Конституцією 
Статутом. 

Надзвичайні обов'язки членів Головної Ради 

§49 Крім обов'язків, які ч.1ени Го.1оnної Р~ли 
мають титу.1ом їхнього урялу і які є означені у 
відповідІІИХ n::Іpnrpnфax ньо•·о стnтуту, кож1шй го

:ювний урядІІІІК мnє пІІ:Іьнувати спрnв УкрnїнсJ,ко

го Робітничого Союзу у сnоїй окрузі. Він поnинен 
щонnймеІІше DilЗ в роні вілвідnні віллі.ш УРСоюзу 

в своїй окрузі, давати nідді.1ам порnду і допомогу в 

ОрІ·ШІізnціЙІІІІХ СПріlІІ<1Х, Пll.lbii.YB:lTII, щобн ІІЇЛді.Ш 

nнконува.ш пост<111ови стnтуту, ухва:иІ К~ІІвеІІІtій, 

Го.1овної Ради і доручеІІня ВнкоІІ<1вчого Ко~Іітсту. 

Він М<1€ також ІІ<ІІ .. lЯJНІТІІ над л.ія.lьІІісттю мо

.1одечих і дитячих секцій пр11 відділnх Союзу т:1 

дбати про їх розвиток. 

Го.1онний РадІІІІЙ репрезентує УкраЇІІСhКІІЙ Ро-
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бітннчнй Союз в суспі:tІ>но-гром~дському житті 
йоt·о окр~ти. 

Го.ювннй Радшtй ~•~є виконувати постанови 
ст~туту, ухв~.ш Конвенції. Го.1овн~)ї Р<нш і дору
чення Ннкошш•юго Ко:о.tітсту. 

За внкоtІ~ння ІІадзВІІІJ~ЙІІоІІХ доучеІІь, чи 
обов'язків. Го.ювний Рал.ннй має дістати відповіл
ну винагорол.у, яку ухва:нпь йому Конвенttія, Го

:ювна Рад~ ~бо Rнкон~вчнй Кт.tітет, зглял.ІІо зво
рот коштів л.орог.и і зворот поміркованих внл.атків, 
sші він м~в в зв'язку з виконшшям щ1ннх йе~му л.о
ручеш •. Ко.1н у виконшші своїх обов'язків і лору
чень Го:ювІІої Р~л.н і RнкoнatJІtot·o Комітету, го
.lОВНІІЙ урядннк втратить спій денний з~робіток, 

йому маюп, бути tнtп.l~ІJені кошти, згіл.но п~раrр~
фу 57 нt.ot·o статуту. 

АдмІнІстрацІАниА бюджет 

~50. Го.ив~ RІІКОІІ<111 1 101'0 Комітету r~зо~І з 
інІІшмн ч.lеІІ~МІІ ВнкоJІ~вчого Комітету, uнготов.1яє 
ріLІІІІІЙ адміністраційшtй бюджет і предст:шляє його 
Го.ювній Раді л.о затвердженшt, змінення, зменшен
ня або збільшення, з тим, що Го.1овна Рада при
значить відповідні суми грошей і дозволить їх он
платити на різні кошти ведення цеї організації, при 
чому до таких коштів рахуються кошти засідань 
Головної Ради і Контрольної Комісії, платня, дієти 
і подорожні розходи Головних Урядників, опла
чення за них заруки, nлата медичним екзаменато

рам, актуаріям і рахіuІІикам, кошти адвокатів, суда. 

вих справ і правної поради, нагорода організато
рам та інші витрати в звязку з придбанням ноuих 
членів, платня канцелярійних помічників і робітни
ків організації, кошти uидань, друків, паперіо і чого 
треба д.1я ді.юпол.стоа, розходи канцелярії, поштові, 

на чинші й ace!<'yp;:mjю та всякі інші кошти, що на 
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думку Головної Ра,щ потрібні для того, щоб пра
вильно вести справи Союзу, виконати його завдан
ня і розгорнути діяльність. На кожнім своїм пра
вильнім засіданні Головна Рада повинна ухвалити 
такий бюджет, з докладним означенням призначе

них на різні ці.1и сум, на найближчий піс.'Ія з~сі
дання ді." овий рік, а коли між засіданнями мае 
минути два роки, пов1шна ухвалити дворічний бю
джет. Всі бюджетові розходІІ не сміють переви
щати призначених на те І'олоuною Радою грошей 
з Адміністраційного Фонлу в то~:у ч<Ісі, на як1Ій 
установлено бюджет, і ніякі гроші не повнині бути 
вишrачені з тоІ·о фонду ІНІ ніяку ціль, КОJІІІ на таку 
внп.1ату не дала свого уповажнення Головна Рада, 
призначуючи на дану ціль гроші в бюджеті. Го
ловна Рада мае также оиробиш пресовий бюджет, 
призначуючи гроші з І ]ресового Фонлу, і ко.тrи ви· 
мш·ає потреба, з :\дміністраuійно1·о Фонду, і доЗІ.ю
ляючи їх вишrаТІІТJІ на кошти видання офіційного 
органу Союзу і Союзавої друкарні. 

Право встановляти і наАмати 

§51. Го:rовна Pa:ta мuє нраво і сн.;Іу ШІС'Іа
нов.lЯПІ чи ш1й.матн д.1я потреб Союза адвокат-ів. 
заступників, представників, актуаріїв, медичних 
екзамінаторів, редакторів, кореспондентів, орІ·ані
заторів, помічників та робітників, що їх праця чи 

пос.1уги можуть буш потрібні д•lЯ належноr·о по-

ведення Союзавих діл або можуть вийти Союзо~І 
на добру користь, і вона має нраво визначити 

умови їх настановленин і праці та належну їм за

плату, при чому одначе та заплата ніяк не сміе 

перевищити суми, яку на ту ціль Головна Рада 

призначила в адміністраційнім бюджеті Союза. 
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ЗаруІ\а за Головних Урядників 

§52. ,:to шістдесяш дІІіll від дня вибору Го
:юва Союза. Перший і Jlr~тий 3аступники Голови, 
Го.1оонні1 Секре rap і Секретар-Скарбник мають 
дати за себе заруку (Go11..1) якоїсь певної компанії 
д.1я таких зарук з правом підпнсуватн їх в Стей

ті Пенс11.1~енії, а са~Іе заруку в 1акій сумі, як для 
кожного з їх ріuш.1з І<оІшеІщі;І, шо може также 
нюtагапt зарукн в!д інших І'олонних Урядників. 

Таку саму заруку, stк лає t::)іJ\НІІЙ з 1:ище назuа
ІІІІХ Го.1шншх УрпдІІШ>ів. поtшвен дати также той, 
хто зай~Іає його міснс ЯІ\ ЙJro наслідник в уряді 
або постійно чи шмч<:сово виконvє його обовязки. 
Всі бонди мусять бути признані ·Контро.1ьною Ко
місією і nона їх переховує, і ко.ш вважає 11е за 
потрібне, може домаr·апrси r:іл кожного Голо~1ного 
УрядНІІІШ ~ЮВОЇ :100 до:UJТІЮ::ої :1:ІJ1УКІІ. Jki КОШТІІ 
боІ!діn ІНJ.lачує Сою::~. 

Засідання Голооної Ради 

~5:~. І'о.1овна Рада збІJр;Ієтr.ся що-року, окрім 
тих років, кз.1.и має бути Союзоnа Конllеrщія, в 
третІІй понеділок місяця черв11я. З:1сідання Го.юn
ної Ради триває чотири дні, а.1е у вийняткових ви
падках, ко.1и цього буде nммагати добро Союзу, 
І'оловна Рада може окремою ухвалою продовжити 

час свого засідання, однак не довше, як шість днів. 

ІІозачерr·ове засідання має сІсшкати Голова Сою

зу, коли вважає, що воно потрібне, і мусить його 

ск:шкати на домагання двох третих Головних 

Ур~дників . або Контро.1ьної Комісії. Коли він від

моqляєтt.сЯ, · за~ід.ання може скликати Контрольна 
Ко~tісія. Іl'tпнадrнпь членів Галоnної Ради стано-
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вить її кворум на засідання, і рішає більшість rо
.1осів членів приявних і голосуючих. 

Голова Союзу з власного почину або на жа
дання двох членів Виконавчого Комітету або Го
лови Контрольної Комісії заряджує кореспонден
ційною дорогою голосування в тих справах, що 

входять в засяг дія~1ьности Го.10вної Ради і вири
путь поза її засіданням. Всі постанови такого го
лосования мають запаст.и абсолютною більшістю 
членів Головної Ради. Акт голосовання кореспон
денційною дорогою зберіІ·ається нарівні з прото
колами всіх інших засід<шь Головної Ради і він мае 
бути відчитаний і провірений на найближчому засі
данні Головної Ради. 

ll засідашшх Гоаонної Радн беруть учисть рс
дакгори "Наро:оюї Во:Іі" без ІІJ)і.lВи рішаІU 1ІUІ·о 

1·0.1UCY. 

Звіти Головних Урядників 

~54. Ни кожнім Щ><ШІІ."Іьнім зисіданні Го:юв
ної !>ади повинен дати свій звіт кожний Го.1овний 
Урядник. 

Протоколи і оголошення нарад 

§55. Нарадн й ухuи:ІІІ КОіЮІUІ о засідання І"о
.lовІюЇ Ради мають буш зшшсані в книзі протоко
.1іu, а суттєвий зміст нарад і ухва,, має бути ого

.'ІОШСІІИЙ в Союзавім органі по узгідненні з Вико
навчим Комітетом. 

Платня Головних Урядників 

s56. Го:юuа Союзу й обидuа секретарі, І'О.іІОUНИЙ 
і фінансовий, одержують по.вну міс:ачну платню, аа 
яку вони повинні віддати ·весь свій нормальннІ ро
бочий час для Союзу, працюючи в Канцеляріях або 
поза ними для добра Союзу. Суму кожноі платні 
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вшначуt: Кuшн:нція. Ч:Існам ВІІІЮІІШРІОІ·о Комітету, 

І(онвенція або Го:ювна Рада може призначити пев
ну заплату за виконання ухва~ених ім додаткових 
завда11ь поза норма:ІьнІІм чuсом праці, 

І<ошти Голооних Урядників 

§57. Го.lоLншм Урядникuм, що беруть учисть 
R засіданнях Го.тоnної Ради, Виконавчого Коміте
ту або Контро.1ьІ:ої Комісії, або ж поза містом сво
го перебування nнконують Союзоr::у роботу дору
чену ім Конвенцією, Го.тоnною Радою або Вико
навчим Комітетом, мають бути зап.тшчені кошти 
подорожі з мІста, де хто з ннх ж1ше, на місце за
сідання 1111 пршначеної ім роботи та назад до до
му, і до того такі кошп1 денного прожитку, як 

зап.1ачено членам останньо'і Коюзенцїі, з тим одна
че ви'імко:\І, що ч.тснам Го.1овно'і Ради, які одер
жують від Союза постійну місячну п.1атню, такі 
дієти не належаться. Ко.ти ті Го.'Іовні Урядники, 
що олержують таку пл;пню. мусять ви'іхати два· 
дцянп'ять :\ІІІ:Іь або далі поза Союзаве місто, чи 
то сповняючи повинність, яку на них накладае 
Конституція і Статут, чи виконуючи доручення 
Конвенцїі, Головно'і Ради або Виконавчого Комі
тету, тоді повинні 'ім бути заплачені кошти подо
рожі та дієти внзначені Конnенцією. 

Час урядування 

~58. Урядування коіІШОІ о Го.ющюго Уряд
ника починається nід дня його вибору і простяга
ється на чотири роки до вибору його нас.1іднюса 
на найближчій Конвенцїі. 

ВакуючІ місця в ГоловнІА РадІ 

~59. Коли котрий Го.'ІОІЗІШЙ УрядІШК помре, 
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зрезигнує, ні.1КО:\І стратить потрібні ква.1іфікаціі 

або через с.'tабість чн з інших причин не зможе по
стійно виконуnати сnоїх обов'язків, або коли на 
основі постанов Констшуцїі і Статуту буде усуну
тий з ctюt·o становнша. тоді Виконавчий Комітет 
вовинен ствердИти, шо його місце в уряді вакуе, і 
ІІа нс . .:юGутий Го.1оuш1м Урядником час пакуюче 
:-.tісне з:1йм:1є ііого наслідник д~ шtйб.'tююuого засі
даннн І'о:юшюї Радн, SІЮІ йоt·о уряд затверджує, або 
вибірає кot·oct. iшuot о з по.\1ЇЖ себе, а саме: ш1 міс
це І'о:юшt, на()уваючн йоІ'О прав:1 і щоб ІІІІК~нувапІ 

його обов'язки, nриходІІТь Першиn Заступник Го
.'ІОВИ; на місце Першого Заступника Голови, з усіми 
його правами і обов'язками, займає Друr.ий Заступ
ник; вакуюче місце Другого Заступника Голови по
винна запоонити Голоона Рада, вибираючи на те 
місце одного з Радних; урядове становище, права і 
обов'язки кожного іншого - окрім тих трьох -
Го.10nного Урядника переходить ІІа nого належно 
вибраного і ква.1іфікоuаного заступника, що пови
нен за.шш1пись і nр<Іцювати Н<І тім становищі аж 
до шtйб.lІfЖ'ІОЇ пр;111и.1ьної Конпеннії, абn дn пп
бору йо1·о н;Іс.1ідІІІІЮ1 Гn.lОІІІюю Р:1дою. 

Передача уряду наслІдниковІ 

§60. Кожннй r·n.'tommй Уря;щик, nіс.1я того 
як скіtJІІІІ!ІС!І чпс йо1·о ~тяду~>анІш 'ІІІ ко:ш оін ра
ніш ВідХІІДІІТJ, З CUOI'O Cl ЗІІОВІІЩLЗ, МаЄ uіддаТІІ СВО· 
му нзс.lі:tІІш:ові :1бn кс)\rісії прнзначсній для тої 

ніли Ннютзвчн:-.1 Ко :о.; і ге том uci •·рош і, цінНІ шшt
DІІ, зшшсt:н, юшпt, доІ\умеtПІІ та інше Союзоuе 

~аІІно, яке він м;tє в своїх руках або о своїм роз
ІюряджеІІІІі. 

Адреси Головних УрnдникІв 

§61. Імена і адреси усіх Го:юнних Урпдникіс 
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мають буш (Н"u:юшсні що трн міспні n Союзонім 
органі. 

АРТИКУЛ lV 

ВИКОНАВЧИЯ КОМІТЕТ 

Склад Виконавчого Комітету 

§62. ВикоІІШІЧІІЙ Ко~sітет УкраїнськuІ·u Робіт
ІІИЧоt·u Союзу ск.:шдається з сімох Гu.:юuних Уряд
ників, назuан.их тут виконаnчим11 урядниками, а це 
є Го;юuа Союзу, ІІерший Заступник І'олови, Дру
пsй Застушшк Гu:юн.и, І'u:юuннй Сскрстир, Заступ
ник Го.юuноІ·u Секретаря, ФінаІІсоuнй Секретар
Скарбник 3;Jстушшк ФінансuuuІ·о Сскрстаря
СкарбІІика. 

Права і обовязки 

~6 :. Ко.ш не засідає Го.юuна Рада, тоді Ви
конав•шіі Ко:-.tітст становІІТь виконапчий оргзн Со
юза і має nраво, сн.ту і обовязок орудувати спра· 

наМ\1 цеї ОРІ"<.ІНізацїі, весТІІ ЇЇ ДЇJІЗ і ВИПОВНЯТИ ЇЇ 
завдшшя з1·і;що з цею Конституцією і Статутом, 
ухва.тамн Конnснції й інструкціями Го.товної Ради. 

Виконавчий Ко~ітет має вик.тючне право і 
уповажнсння прийматн або nідкидати аплікацїі 
осіб, що хочуть бути •s.тснами, т:-t nилаnати ап.ті

кантам Ч.'ІСНСЬКі 11)аІ\1ОТІІ, КОЛ\1 УПСВІІІІВСЯ, ЩО 80· 

ни задово.'І ьІш:нІ 1.1сі устаtюв.lсні тут вимоги при

нчття в ч.теш1. Бі11 має обоnязок приєднувати до 
Союза нових членів; членові, що приєднає нового 
члена, повинен виплатити відповідну нагороду. 

при чому має nраво установити суму і умови та

ких нш·ород. 
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Ко.щ не засід<Іє Го:ювна Рада, Викон<Івчий Ко
міrет має пр<ІІю і є уповшкнений основувати і 
приймаш до Союз:.~ ноні Місцеві Віддіди та надз
вати їм Союзові чартери, коди вони організовані 
так, як тут постшювлсно. Поиинен вестн реєстр 
усіх Мkцевих Відді.1ів та ч.1еніu в кожнім відділі, 

зазначуючи для кожно1·о ч.1ена дату його наро

джеhня й дату вступлення до Союза, к.1асу і суму 

забезпечення, на.1ежну місячну вкладку, переходи 
члена до інших віддІ.lШ, зміни і внп.1ати забезпе
чення, якщо вони були. Має нагляд над Місце::и
ми Відді.ІІами і відділоnими урядниками, і повинен 
доглядати, щоб вони підчинялися Конституції і 
Статутові, правилам і порядкам Союзоним. Має 
давати Місцевим Відділам інструкції і пояснення 
що-дп їх повинностеП в Союзі і що-до сповнення 
Й[)ГО законів, прави.1 і постанов, такі інструкції 
сбовязую rь всі відді.ш. урядників і ч.1енів цеї ор
ганізації. 

Виконавчий Комітет :-.1ає уповажнення, право і 
ІJGов'язок збирати Д.lЯ Союзу ВК.lадки, побори . n 
оплати, що їх поnинні п.l::JППІІ члени, як теж всі 

інші гроші, що н<І.1СЖ<Іться Союзові. Він виплачує 
пасмертне й усяке інше забезпечення, що повинно 
бути виплачене згідно з СоюзовС!ю Конституцією 
~ Статутом, і, кшш не засідає Головна Рада, ухва
.1ює й виплачує допомогу бідним і неспосібним до 

праці 11.1енам. Він вип.1ачує кошти по1·рїбні д:rя 
прави.1 ьної адміністрації і на.1ежного ведення ді

.1ових справ Союз::J, при чо~ІУ одначе ті RН11.1атн 
не сміють в ніякім випадку перевищ:ни суми, яку 
на дану ці.1ь призначн.1<І Го.ювна Рада в адміні
страційнім бюджеті. 

Виконавчий Ко~Jітет має право ухв::шити 
впровадити, установляти З:\ііняти форми ::шліка-



цій. грамот, звітів, понІюн.1астей, бr~.1отів, та всякі 
imui форми і б.1:шюІ, що нжшн1ються в діловодстві 

і уnрав.1інні Союзу. Він постачає Місцевим Відді· 
.1ам папери, б.1анки, книги та інші речі потрібні в 

їх ді~юводстві. 

Виконавчий Комітет має право і си.1у домови
тись з відповідною реасекураційною установою, 
відносно реасекурацїі своїх членів на вищу суму 

обезпечення від тої суми, яка є дозволена консти

туцією і статутом. Умова про реасекурацію по
НІІНІІа взяти на увагу також вищий вік члена від 

того віку, який є приписаний в тому статуті, а та
кож, і таке ризшю, якого не предбачає статут Со
юзу, з тим, що висота обезпечення через реасеку

рацію не може перейти суми 50,000, а вік 70 року 
життя. 

Виконавчий Комітет має обовязок завести 
nровадити всі ділові, фінансові і маеткові книги 
Союза. 

Виконавчий Комітет має під своєю опікою 
Союзове майно. Він рішає про те, в котрих бан
кових інституціях поміститu фонди Союза, при чо
му повинен наперед упевнитися, що дана інстнту
ШІ ЗадОВОЛЬНЯ€ ВСі ВИМОПІ застережені В цій КОН· 
ституції і Статуті. Коли так ухвалить Головна 
Рада, Виконавчий Комітет повинен інвестувати ча
стину фондів в таких цінних паперах чи інших 
вартісних речах, які надаються д.1я інвестицій і 
які тут да.1і описано, і тоді він може їх также 
nродати і добуті з продажі гроші інвестувати на
ІЮІю. 

Виконавчий Комітет має обовязок виготовля
ти й оголошувати періодичні звіти з своєї адміні
страції й дія.1ьности, як теж обрахунки прибутків, 
rюзходів, майна і фін:шсового ст:1ну Союзr~, так як 

29 



вимагається в цій консппуцїі і Статуті. Він пови
нен віддати книги, рахунки і майно Союза під кон
тролю і перевірення державним властям кожний 
раз, коли вони того зажадають. 

Коли не засідає Головна Рада, Виконавчий 
Комітет може настановити для оборони прав і ін
тересів Союза оборонців і представників в су до

вих чи інших справах, і може наймати актуарів, 
ко.1и для Союза потрібна їх фахова порада чи об
рахунки, з тою одначе умоuою, щоб заплата та

ким оборонuям, представникам чи актуаріям не пе
ревища.lа суми пр113наченої на ту ціль Головною 
Радою, і также з у:-.ювою, що всі такі настанов
:ІеІіНЯ Го.lОІНІа Рада може затвердити або nідК..1И· 
кати. 

Виконавчий Комітет є уповажнений приймати 
резигнації Го.rювних Урядників, ко.1и упевнився, 

ЩО ВОНИ на.lеЖІІО ВІІПОRШІЛІІ СВОЇ обОВЯЗКИ. 

Виконавчий Комітет nовинен, згідно з дальши
ми постановами цеї Конституції і Статута, зробити 
слідство і вирішити, nрогодосити та виконати ка
РУ за занедбання обовязків, провину, або зловжит
тя ч.1ена, Місцевого Відділу, Відділового або Го
ловного Уридника неї організації. 

Виконавчий Комітет є обов'язаний перед Кон
венцією виготоuип1 проєктн потрібних змін у Ста
туті та інших ухпа.'І і перелати їх своєчасно Ста
тутовій Комісії до дальшого опрацювання. 

Виконавчий Комітет скликає чергові й поза
чергові Конвенції Союза таким способом, як тут 
постановлено. 

Виконавчий Комітет має всі інші права А упо
важнении признанІ йому цею Консmтуціею і Ста
тутом, і має всі інші обовязки доручені йому Кон-
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ституціею і Статуто~t або Конвенцією або Го:юr.
ною Радою Союза. 

Засідання Вииона::.чоrо Комітету 

~64. НІІКUІІаUІJНЙ Комітет ІІОІІІІНе/1 зuнратися 
на сноє чергоне засідання що трн ~tісяці. Поза
черІ·uне засіданнн СІ\.'ІИКує Го.1ова Союза коли вва
жає, що йо1·u треба, :збо 11з дома•·ання двох членів 
Виконав ·.ого Комітету. 

Оголошення нарад і ухвал 

~65. Jtок:шннй звіт з усіх нарад і ухва:І 
Виконавчого Комітету повинен бути огодашеннЯ 
в Союзавім органі. 

Обовязки Голови Союза 

~()6. Го.1ова УкраїнсІ.каІ·о Робішичого Сою
за є йо1·о го.1о111111і1 урн:tІІІІК і прсдстаuник. Він по
винен з:зступатнся за uci права й інтереси Союза, 
і uін має за•·а.1І>ІІІІЙ на1·.ш;1 над усіми часпшами і 
кожною роботою цеї ор1·~шіз~щіі. Шн відповідаль

вий З:J те, щоб закuІІІІ, праrшла і постанови Сою
Jа бу:ш І;ІІконзІІі, і має доглянути, щоб усі Голоn
ні Урялншш споа:Ш.lІІ свої обов'язки та щоб Міс
неві Відді.111. від:rі:юві урнлюІКІІ і ч.1енн Союзу не 
:!:JIICДU)'Bi.l.'lll СВОЇХ ПоВІІІІНОСТеЙ. Він ПОВІШеН да· 
І'аТІІ Ї.\f всі потрібІІі іІіформ~н~ії u справах цеї ор
І :шізації. 

Го:юuа ск.шкає і відІ..:риває засіданнн Го.1овної 
Радп і ВнконавчоІ·о Кс:-.1:тету і 11~ тих засіданнях 
І·о;юнує; ГО.'ІОС)'іІ:.ІТІІ ~1011\С ШІШ тод!, КОЛИ ГОJІОСУ· 

1::1111111 тайне. ()a.l~Ha:\-111, auo ко:ш uідд:.ІНО ГОJІОСіН 

rю-рінrІу. Він ві;rІ..:рнває наради Конuевцїі і голо. 
ВУ€ ІІа ІІИХ :ІіІ\ до ІІІІUОру предсідатсля. 

l'o:юr::t. р:t:ІІІ.\1 :1 І'о.JОІ:tІІІМ Секретарем, ІІідшt· 
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сує за Союз і від ного імени членські грамоти 

чартери Місцевих Відді.1ів, як теж контракти, умо
ІШ та інші правні акти, зроб.1ені з дозволу і дору
чення Го.ювної Ради або Виконавчоrо Комітету. 

Голова підписує накази Го.ювному Секретаре
ві-Скарбникові, щоб виплатити посмертні та інші 
забезпечення, що повинні бути виплачені згідно з 
цею Констиутцією і Статутом. Він апробує рахун
ки, з якими вдаються до Союза за заплатою, поки 
буде заплачено. Лише на підписане ним доручен
ня можуть бути вийняті з банку Союзооі гроші, і 
він перевірює і підписує всі чеки. Він перевірює 
і підписує місячні фінансові звіти Фінансового Се
кретаря-Скарбника. 

Голова приймає від Го.юnних Урядників заяви 
про резигнацію та передає їх на засідання Вико
навчого Комітету. Коли в Виконавчім Комітеті 
вакує ~kце якого члена і поки не зайняв його на
с.lідник, Го.юва підписує всі акти і документи, що 
їх М8В підписувати бувший Головний Урядник. 

Голова приймає жа.юби ч.1енів, урядників і 
Місцевих Відділів і передає їх на рішення Вико
навчоІ·о Комітету, і ІJіН ІІаГ.lЯДLl~ за ВІІКОНаІІНЯМ 
кари на:южсної на основі Союзової Конституції і 
Статуту. 

Голова повинен вести записки про свою ро· 
боту в Союзі, і на кожнім засіданні Головної РfІ
ди і на Конвенції дати звіт з своєї адміністрації 
та звідомлення про стан організації. 

Він повинен виконувати всі інші обовязки, що 
за цею Конституцією і Статутом належать або 
торкаються до його уряду, як теж обовязки дору

чені йому Конвенціею, Головною Радою або Ви
конавчим Комітетом Союза. 
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Обовязни Першоrо Заступнина Голови 

§67. Перший Заступник Го.1ови Союзу має пра
во і обов'язок брати участь u усіх засіданнях і на
радах Виконавчого Комітету, і має право промов
:Іяти і голосупати в усіх справах, про які радить і 
рішає Виконавч,ий Комітет. Коли Голова Союзу 
ТІІМЧаСОІJО неспабНИЙ ШІКОНУІJаТИ обов'ЯЗКИ СВО\"0 
уряду або тимчасово стратив потрібні кваліфікації, 
його обов'язки у той час виконує Перший Заступ
ник Го.rюии( до найб.1нжчоr·о засідання Го.ювної 
Рад11, яка йоr·о u урядуВ<tНІІі затвердить, або вибе
ре на цей уряд ко1·ось дру1 о1·о з-поміж членів Го

.ювної РадІІ. Він повинен виконувати всі інші 
обов'язк11 прнзн<ічені йому Конституцією і Стату
том або доручені йому Конвенцією, Головною Ра
:tою або Никонаичнм Комітетом Союзу за відrюnід
ною вІІшн·орщtою, ш<у йому пр11значнть Конвен
ція, Головна Рада, або В11конавчий Комітет. Він 
повинен дати звіт на кожнім засіданні Головної 
Ради і на Кониенціі. 

Обовязни Дpyroro Застуnнина Голови 

s68. Друпrй заступн,ик Го.'ІОВИ Союзу має пра
во і обов'язок брат,и участь в усіх засіданнях і на
Р<ідах Виконавчого Комітету і право промовляти і 
тлосупати в усіх справах, про які радить і рішає 
Внконаичий Комітет. Він повинен сповнити всі ін
ші обов'язки призначені йому Конст,итуцією і Ста
тутом або доручені Конвенцією, Головною Радою 
або Внкон<Івчим Комітетом Союзу, і за підповід
ною щшш·ородою, яку йому ухвалить Конвенція, 
І"оловна Рада, або Виконавчий Комітет. Другий За
ступник Голови повинен замінити Першого Засту
ника Го.1ови, кол.и той тимчасово неспосібний 
сповнити свої обов'язки або тимчасово не має ста-
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ТУТОВИХ КВ:l.lіфіК~ЩЇЙ Д.;ІЯ СВОІ·о уряду ДО Ш1;1О.1Н· 

щого засідання І"оловної Ради, яка йоt·о в уряду
ванні з<:~твердить, <:~бо внбере когось iшuot·o з-по
між ч:tенів Го.1овної Р<:~ди. Нін теж ІІОІІІІІІСІІ д<:ІТІІ 
звіт ш1 засіданнях Голопної Р<:~ди і н<:~ Конвенції. 

Обов'язки Головного Секретаря 

§69. Го.1овнІІй Cet<peт<lp :\І:lє ПІІС<lТІІ прото
ко.lн усіх засідаю. J",).lОJІІІої Радн і ВнкоtІішчut·о 
Комітету й т·о.1ошува111 в Союзавім щн·ані до
КШ]JІНі звіти про їх нщкщн і ухва.ш. 

Він читає ~lИСПІ, повідом:tеншt, щюхшшя, зuі
ти та інші письма писані до Союза, до його Го
ловної Ради або Виконанчого Комітету. 

Він відбирає, ск:1адає і записує в книгу ап.lі
каЦії кандидат~в н члени і неред<:~є їх на рішення 
Виконавчого Комітету. Нін виписує, ІІідпнсує, дає 
підписати Го.1ові Союз<l і відсн:шє ч.1енам їх 1 ра
моти і нов11м Micueюt:-.t Відділам їх чuр1ерІІ. Він 
постачає Місцеви.м ВіJt.1і.1ам форми, Gл<:~ІІІШ, папе
ри та інші речі потрібні д:ш їх щн·анізаційtюt·о ді

ловодства. 

Він поnинен маПі в tшш·ах реєстр усіх ч.1енів 
та списки членів коіІ\ІІОІ о ві!Іді.'Іу, з~шисуючн дату 

народження кожІюt·о ч.1еш1 й дату його нступу до 

Союза та клясу і су~І.У забезпечення, і зазначуючн. 
КОШІ Ч.'ІеІІ ПереХОДИВ ДО ЇІНUОІ·о 1\Їдді:Іу, 3:\ІЇШІВ за

безпеЧеННЯ, був суспендоваtшй, нідзнскуn::ш сво: 
Права, був ВІІКЛЮЧеІІІІЙ, СаМ 1\IICT)'ПIIlJ або :ю~tt'p. 
Що місяця повинен оrо.1оснтн н Союзові:\t орган 
імена усіх членів ново-приннпtх, перейшовших дr 
іншого відділу, змішшшІІх забезпечення, суспендо. 
наних, відзискавших права, nистушшших, вик~lюче
них і померших. На nepшot·o кшtшого місяuя віf-, 
має передати ФіІІ~шсовому Сскреt<Ірові-Ск::~рбни 
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1\ОІ:і CIIIICUI{ ІЮН/ІІJІІj)і.ШІІІІХ 1 1~\СІІЇІJ ІЮіІШUІ'О Відділу, 
зазнuчую•ш вік і суму й к:tясу забезпечення кож
Іюt·о члена. 

Він перехоuує печатку Союзu і нрибиває П на 
всіх документах виданих з Союзаnого уповаж
ІІешtи. 

З дозво.ту і доручення Конвенції, Головної 
rа:щ або l3ІІКОН:1І.;ЧО/"О Комітету він ВІІГОТОВІlЯЄ д•lЯ 
Союза контракти, умови, опції та інші правні до
кументи і підписує іх від імени цеї організації ра

зом з Го1товою Союза. 

Разом з Головою він піщшсує всі доручення 
Фінансовому Секретареnі-Скарбникові щодо виплtt
ТІІ обезпеченни і доtюмопt Ч11енам, апробує рахун
ки, ІІа які внмагаюл, від Союзу заплuти, пІдписуЕ 
уповноnшt..:еншІ, щоб можнu нийшпи з банку Сою
::uві гроші, і перевіряє і підписує всі чеки. Нін 
-еж правіриє місячні фінансові звіш Фінансового 
·::::екретаря-Сю1рбника. 

Він збирає і псрехоuує всі ухвали зробленІ ке
руючими установами Союза та видані ними органі
заційні прав11ла, що були оголошені в Союзавім 
органі, і збирає та складає державні закони, що 
торкаються до братських допомогових товариств. 

Він понtшен разом з Фінансовим Секретарем
Скарбншюм nиготоuлятн д:1я державних властей 
зuіш, яких вон11 вимагають від Союзу. 

Він веде л11стування причетне до його уряду, і 
на кожнім засіданні Галоnної Ради і на Конвенції 
новшtен дати звіт з своєї праці й урядування. 

Го.тоuннй Секретар понннен виконуnати всі 
інші обовязки, що за цею Консппуцією і Сатутом 
належать або торкаються до його уряду, як теж 
всі обов'язки доручені йому Конвенцією, Го.1оnною 
Радою або Виконавчим Комітетом Союза. 
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3обов'яз"и Заступника Головного Секретаря 

§70. Заступник Головноt·о Секретаря пере
бірає неі права і обов'язки ГоJtовноt·о Секретаря в 
разі його смерти, його щtскваліфікацїі або тимча
сової незбідности до праці аж до часу найближчого 
засідання Го.rювної Раді, яка його на тому уряді 
затвердип,, або в.ибере когосt, іtшюr·о :і-поміж ч:tе
нів Го.1овної Радн, за вtшадгородою яку йому 
низначнть Головю1 Рада аб') Ннконзвчий Комітет. 
Крім цього його обов'язують постанови цього Ста
ту ухнал.и Конвенції, Головної Ради і доручення 
Виконавчого Комітету. Заступник Го:ювного Сек
ретаря бере участь у всіх засіданнях Виконавчого 
Комітету з рішальним голосом. Він має дати звіт 
на кожному засіданні Головної Ради і на Конвен
ції. 

Обов'яз"и ФІн:шсового Секретаря-Скарбни"а 

§71. Фінансовнй Секрстар-Скарбшtк має пі;L 
своєю опікою всі tшсощ 1 маєткоuі книги Союза і 

повинен вести докладшtй рахунок кожного Сою
зового фонду. 

Він відбирає uci ІІІ<ладки, побори і оплати, що 

їх пл::tтять члени, та всі інші гроші на.1ежні Сою

зові і ним одерж~ІІІі і записує ті приходи у відпо

відні книги. Не пізніше як до трьох днів мnє по
класти всі одержані гроші, моні-ордери, чекн і 
дрефти в таких банкових інституціях і на такі tюн
та, як про це далі постановлено, депонуючи їх на 

ім'я і на кредит Союза. Він переховує індорсоuу 
печатку з ім'ям Союза і назвою банку, і всі чet{tt, 
дрефти і моні-ордери має індорсувати лише цею 

печаткою. З усімн банкамн, де покладені Союзові 
фонди, повинен у~ювипrсь, щоб 1.1 ост:ІНнім дні 
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кожного місяця кожний такий банк повідомдян 

Союз, скі.'ІьюІ має в себе йо1·о грошей, і повинен 
подбати, щоб що три місяці кожний банк переслав 
йому, Голові Союза і Годові Контрольної Комісії 
обрахунок належних Союзові грошей , що збері
гаються в тім банку. 

·Фінансовий Секретар-Скарбник повІшен кож

ного місяця вис.l<ІПІ кожному Місцевому Вілді.'Іові 
рахунок місячної належитости, яку той відділ має 

заплатити за своїх членіn. Коли котрий відділ не 
з;:ш.1ап1в у час на.'ІеіКІШХ Союзові 1·рошей, він має 
поuщомнпІ про це Вшюнавчнй Комітет і пригадати 
недбайливому відді.юві наслідки такого занедбання. 
Він повинен записуnати, скі.1ьки котрий відділ за
платив і скі.1ькн Союзові від його надежиться. 

Фінансовий Сскретар-Снарбюш не сміє вжити 
Союзавих 1·рошей ішшше, нк тідьюІ на виплати, 
що їх рішили зробити Конвенція, Го.1овна Рада 
або Виконанчий Комітет згідно з Конституцією і 
Статуто~І Союзу, і він не сміє ВІІП.lаппи Союзавих 
грошей без писавого доручсшНІ підписаного Голо
вою Союзу і Го.'ІОВШІМ Секретаром. Коли він не
ненний щодо законности юш.:rати, може вимагати 

від Виконавчоr·о Комітету копії ухвади про 

таку uипдату. 

Фінансовнй Сскретар-Ск:.1рбник виписує і ра
зом з Годавою і Го.1оrшим Секретарем підписує 
всі чеки. На кожну uип:rату повинен взяти і збе
репи посuідку. 

На основі ухва.1и і писІ.:-.!опоrо доручення Ви
конавчого Комітету Фітшсо::ий Секретар-Скарбник 
разом з Головою Союзу персводrпь купно і про

даж ціrших паперів та інших маєтків, що їх Вико
навчий Комітет рішин куnитн для інвестування Со
юзовнх фондіВ ;ІбО ЩЮД3ТІІ З;1ДЛЯ НОВОЇ інвестиц:і, 
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він ІшІ·отовляє потрібні документи для продажу 

для перенесеНІш і переписанни в;шсности. 

Фінансовий Секретар-Скарбпнк відбирає uci 
сщ>шш, коли хто вдається за внплатою якогось за

безпечеюнІ в Союзі, передає їх на рішення Вико
навчоІ·о Комітету і uеде зшшскн, кому і скільюt 
Ішп.1ачено з Союзу забезпечення. Він записує в 
осібну юшr·у всіх по:\Іеришх ч.тенів і переховує 
документи з доказами їх смерш. Нін веде до
кладний рахунок Фонду Бенефіціярів. Шн прий
має nід Еідді:ювнх Урндникін прохання зи зипомо
І'tJЮ для бідних і неспосібних до праці ч:rенів і пе
редає їх на рішешrя Го.юІІІюї Ради або, ко.ш вона 
не засідає, Виконавчого Комітету. 

Фінансовнй Секретар-Скарбник веде все листу

ванни причетне :to йоr о урs1ду. Нін постачає Міс
цеІшм Відділам б:шнкн і форми rютрібні для їх фі
rшнсовоr·о діловодства. 

Фінансовнй Секретар-Скарбник відповіда.1ьний 
за те, щоб бу:ш вш·отов.1ені Т<І персдані держаu

rшм в.1аспrм всі звіти, яких вошr можуть вимаr·апІ 

нюдо фінансовнх справ і м<Ієтковоr·о стану Союзу. 

Фіrшнсовнй Секрстар-СІ<арбшrк, р&.lЗОМ з Го.ю
вою Союзу і Головним Секретарем, повинен ого
лосити кожного місяця в Союзавім орr·ані фінанео · 
nий звіт з нрибутків і розходів Союзу, розділяючи 
його фонди, подаючи точні суми та називаючи 
осіб, яким виплачено гроші. На кожнім засіданні 
Го.1овної Ради і на Конвенції він обов'язаний дати 
звіт з своєї праці й урядування, обрахунок Союзо
ІJИХ фондів, rІрибутків і розходів, та звідомдення 
про фінансовий стан Союзу. 

Він повинен виконувати всі інші обовязки, що 
за цею Конституцією і Статутом належать або 



торк.:.ються до йсго урн.1у, r.к теж nc: оСов')ІЗ!Ш 
доручені йому Конuеш1ією, Го:ювною Радою або 

Вшюшшчим Комітето~t Союза. 

Обов'язІ\и ЗастуnниІ\а Фінансового 

СеІ\ретаря-СІ\арбниІ\а 

~72. Застуnник ФіІІ<ІІІсовоt·о Секрет:lrя-Ск<lрбни
І<:-1 nеребірає всі права і обов'язкн Фін:lІІсового СеІ\
ретаря-Скарбник:-1 в р:1зі його смерТІІ, його дискnалі
фікацїі або ПІМІJ<ІСОВ~>Ї ІІездЇ()ІJОСТІІ до праці аж ДО 

ІJ:lCY Н:lйб.тюІ< 1ЮГо з:1сілття Го.ювпої P<lJI.И. яка йо
.-о ІІ<І тому урялі 3атверлнп,, або внбере коІ·осІ, ін

шоІ·о з-nомііІ< ч:Іенів І'о.ювtюї Радн, за винадгоро
.1010, яку йо~ІУ визн:lчІпь Го.товна Рада або Вико
навчий І{о~tітет. Крім щ,оrо його обов'язують nо
станОJш цьо1·о статуту ухва:н1 Конвенції, Головної 
Ради і доручення Виконавчат Комітету. Заступник 
Фін:шсовоІ·о Сеt<репtрн-Ск:lрбюtкn бере участь у 
всіх засіланнях Внконавчоt·о Комітету з рішаш,ннм 

1 о:юсом. Він має латн :шіт на кn'іІшому засілшші 
І'о.lОІІІІ.>Ї Радн і на Кnнвенції. 

ПомічниІ\и в Головній 1\анцеJІЯрІі 

~7:~. Ко.ш Го:ювно~ІУ Секретареві прнбу.то 
більше праці, Головна Рада на його прохання може 
найняти одну ЧІІ більше осіб до nомочі в Голо011ій 
/(анцелярії, при чому Голоnна Рада установляє 
умови праці т:-1 суму заnлати таким nомічникам чи 
ІІ0мічнш1ям. Коли Го.топнз Рада не засідає, Вико
шшчий Комітет може найняти їх лише для нової 
або незuичайної роботи а()о на недовгий час, з 
тою одначе умоnою, що заn.тата таким помічникааі 
не сміє перевищити суми прпзначеної на ту ціль 
І'оловною Радою, і также з умовою, що ту канце
ляріhну поміч Головна Рада може апробувати 
;Ібо ні. 



Тимчасові заступниюt 

~74. Ко:ш через с;ruбість чи з якнх ішшtх 
причин Голоnний Секретар, або ФінансовнА Сек
ретар-Скарбник не може тимчасово виконувати 

обов'язків свого уряду або на якийсь час сrратин 
потрібні кваліфікації, Виконавчий Комітет може 
уповажнІІТи іншого Голоuного Урядника, щоб в 
часі такої перешкоди 1·о.1овного Секретаря, Фінан
сового Сскрстаря-Скарбн'Ика виконував його обо
:.'язки під керівництвом і наглядом Виконавчого 
Комітету. Внкон;шчий Комітеr повинен перекона
тися, чи справді існує така перешкода через тим
часов~' нссrюсібність чн некваліфікованість Голов
ного Сек~-~таря. 

АРТИКУЛ V 
КОНТРОЛЬНА І<ОМІСІЯ 

Склад J<онrрольноі J<oмfcli 

~75. Кurпро:н.ни І{омісія Українськоr·о Робіт
шtчого Союзу складut:ться з п'ятьох Контрольорів, 
вибраних Союзовою Конвенцією до Головної Ради 
цеї організації. Вони вибирають з поміж себе Го
:юву, Застунннка І"олоuн і Секретаря. 

Права і обов'язки 

!§76. КонтроJІЬЮ.І Комісія маt: нpuuo, уповаж
нення і обов'язок провірити касові книги і рахунки 
Союза, переглянути записні книжки, роздивитись 
в дорученнях виплати, чеках, посвідках та інших 
документах, що показують прибутки і розходи ор
гані:Jації, оглянути банкові книжки, цінні папери, 
гроші та все інше Союзове майно, і може це зро-
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UИTif KO.llf ті.lІ•КІІ uаЧіІІЬ IJOI[JCOy, <1 НОВИНІШ Це 

зробити що найменш раз у рік. Коли тільки вона 
захоче, Виконавчий Комітет і кожний його член 
поrшнні їй показати uci юшгн, зdписюІ, рахунки, 

цінні папери та інше маііно Союза, яке Внкона!Ічиn 
Комітет або окремі виконавчі урядинкп мають в 
своїх: руках і володінні. 

l\\оже заклинати фахового рахівника 

~77. На бажання Кuнтро:JЬнuї Ко~Іісії Uнко
~tавчий Комітет поrшнсн доручити фахоІ.юму рахів
ІІикові, щоб той проnірІш рахуНІш, касу і майно 

(оюза. Ко.ти ВикошшчиИ Комітет відмоuиться або 
11е схоче тоt·о зро6ІІЛІ, 1\онгро,JJ,на Ко~Іісіи мае 

11()<11.10 СаМа І:ЖІІШ 110:\ІОЧі TLIKOI"O раХіВНИКа. 

Протонол і звіт Контрольної І<омісії 

§78. Контрольна Ко~tісія пuв1шна записувати 
в протоколі хід своєї роботи і після кожного про
вірення рахунків і каси дати на письмі звіт про 
все, що найш.та, і про стан Союзавого майна та 
Jаприсягнуш той звіт перед публичним нотарем. 
Ко.ти Контрольна Комісія такого• заприсяженоrо 
звіту не дасть, її члени не мають права на заплату 
коштів їх подорожі і денного прожитку. 

І<оJІИ не можуть згодитися 

§79. 3а офіційний зuіт Кuшро.тьної Комісії 
треба возжати звіт підписа.ний і заприсяжений усі
ми її членами. Коли всі вони не можуть згодити
ся, тоді кожний Контрольор має написати і запри
снгнути при публічнім нотарі свою акрсмішну зая
ву і Виконавчий Комітет повинен негайно найняти 
Фахового рахівника, щоб провірив книги, рахунки 
і майно Союза. 
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ОrоJ1ошення звітів Контрольної Комісії 

~80. Кошро:ІІ,на 1\о:-.tісія має ОП).ИСІІТІІ кож
ний сnій зr.іт щю с1~111 І\ІІИГ, рахунків і майна цеї 

організації r. Союзавім органі і окрім того поuинн~ 
даватп щорічні звідом:ІСІІШІ про свою контрольну 

роботу і про фінансовий стан Союза на засіданнях 
І"о.rюnної Ради і таке ж звідо~.1ення за чотири ро
І<ІІ нз Конвеннїі. 

АРТИКУЛ VI 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ВИПАДОК СМЕРТИ, 

НА СТАРІСТЬ І ЗА ЖИТТЯ 

Шість кляс обезпечення 

~R1. Укр~lЇІІСІ.КІІЙ rобіТІШЧІІЙ Союз має право 
д:-шап1 своїм членам І'JКІмоти ш1 забезпечення за 
юшсами ухва.1еІІІІ:\tИ І"о:юшюю Рал.ою. 

Табе.1і ч.lенсJ,ких nкладок і оп.1ат мусять n ці
.1ості відповідати вимогам обоn'язуючих постанон 
стейтів і проuінцій. Грамоти на забезпечення за 
всіми плянами Союзу мають на увазі той nік, що 
ч.1ен осягне n найближчі рокон.иНІІ дня свого на
род'іКення, і де є мова про вік ч.1ена, всюди це 

означає його uік n найб.шжчім дні народження. 
Табе.1і членських вюадок і оплат мають бути на
друковані осібно, і rюнн становлять складову чnс
пшу цІ.оrо Статуту. 

Три опції: по одному, двох, або трьох роках 

~82. ЧлсІІ Союзу, щn має грамоту на З(]бе:ше
чення n котрій-небущ, з к.1яс за внйнятком теr~Іі 
\\ОПОЇ і, ПОВНИХ ОЛ.ИН, два або Тр\\ JIOIO\ або JlO\IjJJ~ 
п.rtатнв за неї всі nк.1ал.кІІ і оплатІ\ так, як тут по-
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СІаtІUВ.;ІсІІ:.>, 1а CIIUIJIIIIВ ВСі ВІІМОІІІ Ціt::Ї )(оІІСПІІ)"ЦіЇ 
і Статута, МОЖе ПіС.'ІИ ТоІ·о UЇДДUТІІ CUOIO l"Pi..IMOTy, і 
ко.rш uона u сн.1і і не занехана, може шtбрати на 
ІІІІсt,мі одну з трьох опцій, а саме: 1. :щачі..\ зи І·о

тівку; 2. СІІ.ІІі..ІЧСНе зuбеЗІІСЧСІІІІН; 3. ІІ)>UДОUіІШеНШІ 
:~абезнеченни. 

Перша опція: здача за готівку 

~~-~;~. Кожний ч.Існ, що йu1 u 1 ра:vІоІ<І t:: u СІІ.Іі 
і була в повній си.1і один, два або трн роки або 
довше й за той час на.теж1по зап:шчсно за неї всі 
вк.тадкн й оплати, може ко:ш-небудь покинути 

ч.тенство n Союзі й одержати uартість своєї rра
~юпІ в готівці. Jt.тя того поmшсн внести на пись
мі аплікацію та зд;:пи сuою грамоту Виконавчому 
Комітетові Союза. Вартість rрамопt u готівці ста
новить законна резерва, що призбира.тась за нею 
до часу здачі, при чому за здачу відраховується 

не бі.rtьш як 2У2% первісної суми забезпечення. 
Сумн nартостей при здачі за готівку, обраховані 
,1.1я різних періодів ч.тенстnа й рі:шого віку при 
вступі до Союза, мають бути указані на кожній 
грамоті. 

Друга опція: сплачене забезпечення 

~84. КожІшй ч:tен, шо йot·u І1ЮМОТі..І t:: u сшtі 
.Іа uийнятконі терміноні і бу:ш н повні СІІЛі 
о;tІІІІ, два або три рокн або довше за 
той чис належито зuп.тачено зи неї uci uюшд
І\11 й оп.типt, може колн -небудt. перестати 

п.1атити до Союза і затримати свою грамоту з пра
вом на сплачене забезпечення в такій сумі, як мо
іЮІа би купити в його віці за вартість його грамо
ти в готівці, вжиту як одну премію, і таке сплаче
не забезпечення буде виплачене в той сам час і 
на тих самих умовах, що установлені в його пер
вісній грамоті. Суми такого сплаченого забезпс-
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чення, обраховані для різних періодів ч.1енства 
різного віку при uступі д.о Союза, мають бути 
указані n кожній 1·рnмuті. Ч.1ен, щu хоче uибрати 
собі таке забезпе'Існн.·., пов1:нен вдапtся за ним на 

письмі до Викон<шчоІ·о Комітету Союзу й пере
дати йому свою грамоту, що буде йому поверну

та назад зі зазначеною зміною. 

Третя опція: продовжене забезпечення 

§85. Кожннй ч.lСІІ, що йо1·о грамота. є в сн.1і 
за вийнятком термінової і бу.1а в повній си
.1і один, дна , або три роки або довше і за 
той час належІпо зап.1ачс1ю за неї всі 
вкладки й оплати, може ко.'Іи-небудь перестати 
платити до Союза і затримати свою грамоту з 
правом до продовженого забезпечення на такий 

протяг часу, на якиА вартість його грамоти в го

тівці, вжита як одна премія, купила би в його віuІ 
забезпечення на обмежений час в первісно забез
печеній сумі, так що ко.'Ш би член помер на nро
тязі такого продовженого йому часу, бенефіuіяр 
чи бенефіuіярі одержать nовну суму нервісного 
забезпечення. Різні періоди продовженого забез· 
печення, що відповідають різним періодам членст

ва й різному вікові члена при вступі до Союза, 
повинні бути указані в кожніЙ грамоті. Член, що 
хоче вибрати собі таке продовжене забезпечення, 
повинен вдатися за ним на письмі до Виконавчого 
Комітету Союза й віддати Аому свою грамоту, що 
буде членові повернута назад з зазначеною змІ· 
ною. 

Позички на грамоту 

§86. Після того, як ч.1ен, що має грамоту 11;1 за
безnечення в котрі-небудь з обезпеченевих Союзо
вих кляс, належито платив за неї всі вкладки й 



оп.1ати не менш як поmшх один, дnа, або три роки 
і сповнив nci ВІІ:-.1ОПІ цієї Ко11ституції і Статуту, з 
кінцем першого, друг01·о або третього року чи коли

небудь пізніше, як JІИШ його грамота є n силі, Союз 
може йому дати, коли він того бажає й заручиться 
своею грамотою. 1·рошеnу познчку. Сума позичка не 
м:Jже перевшu<.~ПІ вартости в готівці, що має грамота 
у 1 і рокоuини свого вндання, до яких заплачені всі 
вк.1адюt і оП.13ТІІ, з відрахоuанням донгів, коли іх 
'Іlен має n Саюзі. Проценти в сумі 4% на рік мають 
бутн запт1чені з горн, і ту позичку ч.1ен має оідда

ПІ Союзоnи або n nона буде прирахована до забез
печеневої суми, що буде малежатись членові чи 
його бенефіціяраnі або бенефіцяірам в часі виплати 
забезпечення. Якби трапилось, шо сума позичок 
члена з неп:rачен.имн процептами дорівняє вартости 

в готівці, що мала би грамота прн здачі, тоді гамота 
буде наче здана З<І готіm<у і на їі останоні не буде 
ІІЇІ<ОМ~· за;І.l<lЧСІІО ІІЇЯКtJІ"О заСіСJПСЧСШІЯ З ПОВіДОМ· 
-~~ІІJІП~І про те Ві;с1.і:Іу •І.lСІІа ЗО днів напере.д. 

ТАБЕЛЯ СМЕРТНОСТИ 

~87. За міні:о.t;l.lІ·ІІ~· міру при обрахунку мі
СІ!'!ІІІІХ 11.1атіжів. шо їх Союз зGнрає від своїх чле
І'і:І 11:1 p~x~"JІ;)j( ї:' :-:;~Ііс1r;ечст:я за плян;ІМИ 15-
р;чІюІ·о :J;Ібе:шсчснmІ :і;І життя, двадцятирічного 
:І:Ібе:•еІІСЧЧt:ІІііЯ з:l іІ\ІІІТН. ЛВ;І.11НІТІІ(1ЇЧНОГО ПОСМерТ
;trІ: о. G~-річ11о: о 1auc Ііі(:Чення з::~ іІшття і забезпе
'І<:ІІІІа ІІа ці 11~ іі\:ІІ п1 ч:1є 6у111 Commissionel"s 1941 
~tar.tl~r<l о~·dі:~:ІІ'У ;.\lot·tality Tablc, прн чому 
"РІІЇІ\tаєнсн прІІр:ст про;tr.нтіn нn 3% 1:а рік. Ре
:н~рвн м:ІІоп, G~'ІІІ ;шу:.Іу.ІІ,оІІUІІІ ::SJ&;ню Commis
sioncr's Rese!·ve Valuatio:-~ Method. ЗворОТІ/ u го
Іівні м:1tоп. ()утІІ ();нов:-~ІІі на тій Табсльці Смерт
ІІосп, З ІЮ!ІІІШС ІІ:ІJІ\:11111~11/ ІlрОІ(<'ІП::ІМІІ j обрах о-



вувані згідно Staпda1·d Non-1•\н·feiture V а І u е 
Method. Сума сп,1ачсного обезпечення, період 
продовжсного обезпечення, і так званий "Пюр Ен
давмент" мають бути обраховані у відношенню 

З'юротів в •·отівці до ч.'Існської вкладки, яка машt 

бути зап.1ачена вся нараз згідно з ніком члена. 

Найвища сума забезпечення 

~~~. ]аІ<.І:ІІ,на сума зuбе:шеченнн ч.аенu u Сою
зі, без оt·:tяду на плян чи пляtш, за якими він за
безпечешtй, не може ніколи Іtеревищtп.и $10,000 до 
:\5-П> року іЮІТТЯ, $8,000 ДО 40-t·o року ЖИТТН, 
~7.000 JIO 45-І о року іІ\ИТТЯ, $4,000 ДU 50-t·o року 
іІ\ІППІ, $2,00() ДU 55-t·o року іІШТТЯ, $1,000 ДО 60-І'О 
року їtшття і $500 до 65-t·o року життя. Ці пости
нови відносяться до uіку ЧJІена в часі його вступу 
до Союзу. 

Ч.1е1111 мо;t.;уть обезпечнпtсь в Укаїнському 
Робітннчо:v~у Союзі ІІа сумн вищі, stк зазtшчено u 
цьому параt·рафі, u то аж до сумн $50,000.00 tш 
реuсекурацію за tюнередІІьою :tікuрською нровір

І<ОЮ. 

Додаткове забезпечення 

~~9. Ч.tен, хоч маt:: вже 1 рамоту на забезне
чення в Союзі, може одержати другу на додаткове 
зuбе:шсчешш u іншій клясі, ко.1и внесе до Вико
навчого Комітету аплікацію у відповідній формі й 
коли задово:::ьнуюче перейде лікарську екзаміна

цію, при чому вся забезпечена ним сума не може 
бути rшща, як тут постановлено. 

mдвищення забезпеченої суми 

§90. Кожний повноправний чJІен може піщш
щити своє забезпечення до такої суми, як доЗІю-
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.1яеться н Ного віці і не вищої, коли вдасться за 
тюf до Вшюнавчого Комітету з апліющі€ю напи
саною у нідпоuідній формі, і J1K його огляне й 
апробу€ підвищення медІІЧІІІІй екзамінатор, і коли 
передасть ту ап:tікацію з медичною апробатою до 

рук секретаря 1\\ісцеuогu Відді:tу, що внесе ту аплі
І.:~щію разом з :tіtшрсt.ким свідоцтвом ло Головної 

Канце.1ярії Союзу. Ч.1е1t, що роб1пь таке підпищен
ІІЯ, одеріЮJТJ, ІІОІІ,У І'РШ•ІUТУ і М<І€ ПШІПІТІІ додат .. 
кону належмтість відповідно до свого віку в час 
І:1І\ОЇ зміни. 

Сума забезпечення за згодою Виконавчого Комітету 

§91. І Ірнйм;ночн ап.1ікацію за прийняття n 
ч:tени або за підвнщеш1я забезпеченої суми або 
за додаткову гра:-.юту, Виконавчий Комітет Союзу 
\tає право не пm І):tJІТІІсІ, на бажану ап.1ікантом 

Су\:у, a.le КО.'ІІІ 'Іоіі з: ОДІІТЬСІІ, ;..ю;ке ЗГОВОрІІТИСЯ 

.І шш за ннжче забезпечен·ня. 

ЗншІіення забезпеченої ~уми 

~92. КоіІ\ІІІІЙ ІІовІІонр;ІІІІІІІЙ член може зшtзн
І І! забс:аtсЧеІІШІ, 111\С ІІLІ.lСіІШТІ>СП За Йоt·о І}ЮМОТОЮ, 

І\~);ш t;несе до ЕІІІ\uІJаt:'ЮІ о J{о:мітсту :ш.1ікацію у 

відповідній фoJHti, т;t ~.;іддасть через свій Місце
ВІІЙ Bi:tдi:t грам о ty. ЗміІІа входить в силу з того 
;шя, 1\0.111 ВнкuІІаВLJІІІЇ І(о:-.tітет дасть no:.ry нову 

1 р;з\юту, і ч.1е11 що робить таку зміну, одержип. 

:~а ту ріжшщю, на ш,;у забезпечення бу.1о змен
ІІtснс, вартість в 1 oтiuui, І\ОоlІІ вона nому нз.lежtпь

('Н, і буде :. Tot·o ;щя П.'ІаППН .'НІШе На.lеЖІІТЇСТЬ 3~1 

м~нше 3абе:течешш, оuр:.~ховану ІJідпоuіднu до йо-
1 u uіку у тuй час, кошІ uін буu уперше прийнятий 
!l.u Союзу. 
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Повна посмертна сума від дІІІІ 

ВИГОТОВJІЄННJІ rрВМО'ПІ 

~93. Jlua lJUKИ часу, Від ДНЯ ІJИГОТОІJJІеІІНЯ 
грамоти ч.1ена, рахуються контестабил nеріодом, в 
якому, згідно nараграфу 91, його грамота може 
бути уневажнена. Повна nосмертна сума, яка е 
зазначена в грамоті, має бути виnлачена nісля 
смерти ч.1ена. згідІІо обмежень і застережень в 
тій Канештуції і Статуті та в грамоті члена, від 
ДНЯ ІJИГОТОВ.lеННЯ ЙОГО гра:\-ЮТИ. 

Неправда в аплікації за прийняття в члени 

~94. Якби ко:шнебудь но смерти Сою:юно.-о 
члена і на протизі "контестебил" nеріоду вияви
лось і було доказане свідоцтвом народження, лі
карським свідоцтвом, свідками чи якими іншими 
пепними доrюда~:н. що у своїй ап.'ІіІ<ації за прий
няття в члени пін дан наяuно фа:ІьшІші інформації 

або затаїв наннні фаюи, які, колиб були nодані 
не допусти.lИ б йо1·u до прийняття в члени, тоді 
пропадає кожне забезпечення дане йому Союзо
вою грамотою, і ні нризначені таким чином бене
фіціяри, ні ніякі інші особи не будуть мати nрава 
н.а його пасмертне забезпечення, а одиноке зобо
в'язання Союзу супрош такого ч.1ена е ограничене 
до звороту вкладок, які ч.ІJен uп.1атив до Союзу 
на nротязі того часу. 

Помилка в записці про він 

§95. Коли ще за життя члена виявиться, що 
він в своїй аплікації за nриняття в члени непра
вильно nодав свій вік, тоді він nовинен через свій 
Місцевий Відділ внести до рук Головного Сек
ретаря на nисьмі пояснення всіх фактів в 
цій справі, і коли бу де задовольняючий доказ, 
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що поми.1ку зроб.1ено без заміру обманути чи ви
зискати Союз, тоді в Союзоиих книгах І реєстрах 
справиться записку про вік члена і Союз поверне 
йому надвишку, яку він перепдапtв з часу при

няття в члени або иін мусить доплатити СоюзовІ 
зз иссь час uce, що Н<lдежа.10ся з його в його вiuf. 
Як би аж по смерти член<1 пок<1залося і було до
казано, що u своїй ап.1ік<1ції з<1 приняття n члени 
нін заrшсав СL>бі Мо!юдший вік тільки через по

\ІІІ.lку і без з<1міру обмшrути, тоді забезпечена су

!.Іа. що Н<1.rІежа.1ась би з<1 йоrо 1·рамотою, буде пе

рерахована відпоuідно до його справжнього віку 
і йо1·о бенефіціярі будуть М<lТИ право лиш до та
кої суми, на яку Союз даu би йому грамоту на 
основі його спраuжнього піку й маючи на увазі 
оп:Іапt, що він вносиu на рахунок лосмертного 

:Jабезr:~чення. 

Смерть через самогубство 

s96. Ко.ш Ч.1СН ІІа.'ІUіІШТЬ на себе руку, чн 
при здоровім бувши розумі, чи зійшовши з ума, 
на протязі одІюго року від дня виготовлення йо

' о І·рамо1н, тоді Союз повннен повернути лиш ті 
1 puwi, що бу:ш зап.шчсні на рахунок пuсмертноІ u. 

Судова справа за виплату забезпечення 

~97. tic МUіІШа LIIIUCIIТII ДО суду СКарги і ІІС 
може бути в суді ніякої справи на основі виданої 
Союзом 1·рамuти на забезнечення чи ізза нретенсії 
:to виплати забезпеченої суми, нuки не мннс дсшн
:tсснт дніu з тоІ·о часу, нк u І'оJюuній Канце.1ярії 
nдсржано докази на право позооника одержати з 

Союзу забепчення; при чому ніяка претенсія до 
лосмертного забезпечення, що спирається на член
ство в Союзі або на Союзаву грамоту, не може 
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мати в суді зна•tення, ко.1и спр:1nу чи по:юn nнс

сено до суду пізніше як трн роки по смерТІ! член:-1. 

Видача rрамоти 

§98. Праnа і обоn'язки обезпеченого член(\ 
:1бо якоїсt. іншої особи, юш npaвt.Jo миє Jto ІІИJt:І

ної йому грамопt пе:ті пр:ш:-1, регу.1ююп.сп з:шо

намІІ ТОГО стейту, 1J SIKO~IY ВНД:1110 І'()Ш\ІОТУ. 

АРТИКУЛ VII 
ДОПОМОГ А БІДНИМ 

Хто може одержати допомогу 

§99. Допомогу зі Зага.1ьного Фонду Укра
їнського Робітничого Союзу може одержати член 
цеї організації, що через с,1абість або скаліченнн 
зробився неспосібний до праці і ошшtшся n крайній 
біді, коли nоJІноnр:1ІJШІМ ч:tсном Союза він бун не 
менше як однн рік перез занелужтшям чи скnлі
•Іенюtм і ІШ.lИ ло трьох місяців не ВІІJt~їІ\~Ш. )lo 
такої допомоги не :-.шють права Ч.lеІІІІ, що їх гра

моп! важні лише на продовжене або сп~Іачснс з:J

безnечення. 
Як вдаватися за домогою 

§100. LЦоб одержаТJІ лопомо1·у, треба зроби
ти письменну аплікацію на блаш<у, що його rшго

товІш Союз д.'ІЯ тої цілн і мо:же постачитн Фіщн
соtнtй Секретар-Скарбшш, і треба uнесш її до Вн
конаnчого Комітету впродоюк шсспr 1\tіснців ві;t 
дня заведужання чн скалічення. Ко.1и не зроб;пн 
того в час, член тратить право на :tопо~югу з Фо!І

ду Лопомоговоt·о. 

Сума допомоги 

§101. Суму допомоги, яку даєп.ся ч.lсJІові .• 
Фонду )(опомогового, означує Головна Рала ;н'Jо, 
КО:ВІ UОІІЗ ІІС :Jaci;t:lf, l\ІІІ\ОІІ;\\: 1 ІІІЇІ J(щ.fi: 1.: І 1: \tip:; 

50 



110 rрсбн дJІюІ·о •І:ІсІІі.l, нри чому одні.l•Іе n однім 
ВІІПі.lдку с.1абосш чи скалічення така допомога не 
може персвищити суми сто доляріn і не може бу
ТІ! ШІШІ одному ч.1енові частіш як раз у рік. 

Вкладки за немічних і бідних членів 

~ 102. Ко:ш через невндуж:шuу неду1·у, повне 
І:J.Ііцтnо ибо умову слабість член Союзу зробився 
аі.жом нсс!юсібннй до праці і через те нещастя 
r~c має ніяких засобів ні доходів, щоб міг п.татипt 
r:а.1ежні rш.тадки й оплати до цеї організації, а був 
1і повноправним чденом на менш як один рік перед 
lІІМ як занспаІJ, тоді в такім випадку Головна Рада 
<16о, КОJІІІ пона не засідає, Виконавчий Комітет Сою
.;~· може Ji Зш<.І.lьноІ·о Фонду уділити Місцеuому 
Відділові відповідну суму, щоб тими грішми відділ 
11.1атип за свого бідного і немічного члена місячні 
вr-:.1адю1 і ошшти до Союзу, rrpи чому одначе така 
,tоІюмоІ u дана одному ч.lеІюuі не сміє нереuищнти 
~.:уми 36 :-.Іісячннх вкаадок і оплат, що він має ПJlа
ІІІПt. І Ііс.:Ія :зб місяців мав би за такого хворого 
'І.lсна оп.1ачувап1 да.тьші І.ш;шдки хтось з його ро

:tшш, або інсппуцін, в якій такий член знаходить

сн, ЯК IIUCT<IIIOLI.lCIIO U ІІ<ІрШ1Jі.Іфі ~134 ЯКЩО ВОНЗ 
t)удс стаlШПІ претснсії до посмертно1·о піс:Ія його 
ОІСрТИ. 

АРТИКУЛ VIII 
ІН<ЛАДКИ І ОПЛАТИ 

Місячні платіжі 

;:ilUJ. Місичні uк.1адки і ОІІ.tапt, що їх коіІШІІЙ 
'І.Іt:ІІ ІІUіІІІІІсн даuuти до кuсн УкрuїнськоІ·о Робіт
ІІІРІоІ·о Союзу, ск:шдаються з 1·рошеuих квот uичи

СІСІІІІХ u табе:1ях uкJшдок і оплат до Зага.тьного 
Фонду. 
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Крім тоr·о кожний член Союзу,який є обезпе
ченнй в одній з юяс, наданій в щ,о:.rу статуті, по
нинен, боз ог:rяду на свій вік, клясу і суму обезпе
чення, окрім звичайної вк:шдки, п.'Іапrти до каси 

Союзу, ще д'Jщrтковнх п'ятнадцяп, центів в місящ,, 

а саме: 5 центів на допомоr·у бідню1 і немічним 
ч:rенам, 5 центів на покриття конвенційшrх видат
ків, :3 центи на ад:міністрацію, одного цента на до
по:о.югу безробітюrм членам Союзу і одного цента 
на народні потреби; при чому одначе член,що взяв 

грамоту на додаткове обезпечення, про яке є мова 
н параграфі 89, обов'язаний до тих оплат :r.ише від 
одної грамоти. 

Ті члени Союзу, які одержують Союзовий ор
ган, платять щомісяця ЗО центів до Загального 
Фонду з таким ннйнятком, що жінки замужні З<l 

членами Союзу та неодружені с,ини і дочки, меш
каючі разом з батьком аб'J матірю, що на.1ежап, до 
Союзу, необов'язшrі до тої доП.l<НІІ і неодер'жують 

Союзавого органу. Оплат:1 не на.lеіrшться від гра
мот на додаткове обезпечеrшя про яке є мова в па
раrрафі 92. Ч.1енн, що мають r·р<Імоти на продовже 

не <Ібо сплачене обе:течеrшя, не одержують Сою
зовоr·о оргш-rу. 

Союзові видавництва 

§ 104. В11конавчий Комітет Союзу повннен rнt
даватн час від часу короп<і розвідки про Союзові, 

народні, робітничі і інші справи, д.'Ія інформації 
членів Союзу, - за відповідною доп.1атою. Такі 
видання маєтьсsr дrукуваш в уr.:р<Іїнській і шн-лій
ській мовах. 

Особливі оплати 

§105. Як би rю.'Ін п~жаз<Ілося, що Заг<І.lьrюrо 
Фонду не ВІІСПlР'Іає, щоб утrнм<ІТН на:rежні 1 рошu-
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ві резерви для всіх виданих Союзом грамот, і щоб 

задоноJІьнити всі слушні домагання виплати забез
печених членам сум так, як постановлено в ціА 

Конституції і Статуті, тоді і n так.их випадках Го
:ювна Рада Союзу 'Має право наложипr на всіх чле-

нів і зібрати від них спеціяльні ошtати, одну чи 

білміJе, щоб покрити таку недостачу і сповнити 

:юбон'язання. Ті особлиnі оплати підлягають тим 

самим правилам і порядкам, що й правильні місяч

ні вкладюt і зібрана з них сум<t має бути додана 

:to Зага:ІJ,JІоІ·о Фо11ду. 

Дивіденди 

§ 106. Якщо річна оцінка майна Союзу, зроб

:Існа компетенпшм актуарієм, покаже, що стан 

'ІІІІШИЙ Союзу переnишує стан доnжtІИЙ, включно 

:1 ІІІІмш·аІІІІМІІ резервами, устійненими в параграфі 

~J2, такою сумою, яка при ро:шоді.1і певної части

ІІІІ 11адвишки не ослабип, спроможности Союзу 

ВІ111.1аппи всі обсзпечсневі зобов'язання, як цьоп' 

ІІІаt:н·ає Конетитунія і Статут Союзу, а при тому 

11с 11арушить, а збереже рсзерпу, яку предбачає па

р:tграф 92 нмн·о Статуту, Го.lОІІШl Рада може при

:tі:штІІ і розподі:шти част11ну надвишки з тим, що 

такий розподі.1 буде зроблений згідно актуерських 

обчнслеш, і рекомендацій та що обрахунок над

ВІІшки, сума призначеІІа д.111 розподілу і сам спо

сіб розподілу будуть зроблені згідно законіп стей

ту І Іенсилвенїі і всіх іншІІх стейті в Злучених Дер

<1\<Ш Америки та провінцій КанадІІ, в яких Союз 

діє і має "лайссІІс". 
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АРТИКУЛ ІХ 

КАСА І ФОНДИ 

Фоtши в касі 

§ 107. Каса Українськоt·о Робітничого Союзу 
ма€ складатися із слідуючих окремішних фондів, а 
саме: 1. Фонд Зш·шtьний; 2. Фовд Бенефіяціяріu; 3. 
Фовд Виховний; 4. Фовд І Іриюту для Старших Ві
ком Ч;tенів; 5. Фонд Відпраuвнй; 6. Фонд Видавни
чий; 7. Братський Фонд Спеція;tьних Доручень. 

Фонд Загальний 

~108. Фонд Зю·а:tьний ск:~адаєтьси зі ncix мі
сичних uк:шдок і ошtат плачених членами u різних 
клясає забезпечення на рахунок заобезпеченеu.их 
сум, які мають бути вишtачені по смерти, •ш рані
ше за ишття, згідно з табельками місячних вк;ш

док, також зі спеція.:tьних он:tат членів на доnомо
•·у членам, на оnшпу конвенційних коштів, на ад
міністрацію Українськоt·о Рuбітничого Союзу, на 
допомогу безробітним ч:tенам Союзу і на пожертви 
tромадськнм, освітним і •·уманітарним установим, 

:іібршшх від ч.тенів на ті ці:Іі і з ці:юt·о щтходу 
ДО ЦЬОІ'О фонду. 

Гроші і з цьоІ о За1 LI:tьнot о Фонду можуть бу
ЛІ уж.иті на вишшту посмеJНІЮІ·u забезпечення ще 

:іа життя, вишшти •·отівкн при звороті •·рамоти, на 
ІІОЗІІЧКИ, ІІа ДИВідеІІДІІ, IIU ДОІІОМОІ·у бідІШМ і не
СПосібНИМ до праці ч:tенам УРСоюзу, на заплату 
вк.1адок і оп.тLІт до Союзу за членів зt·ідно з поста
новами параграфів 99-102, з додатком, що н разі 

ка.:tіцтна, ик нтрата рукн, ІЮПІ, або ока не біт.ше 

як $200 - доnомопІ, а за втрату одної руки і од
ної но111 і одноt·о ока, або обох ніІ', або обох рук, 
або обох очей в.иnлачується не більше, як $500 -
і то ті.тьки один раз. З тоt·о Зш·шtьtюt·о Фонду 
nокрІшається кошш іJДміністрацїі ді:юtюдстuа 
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УРСаюзу згідно шІр~rраф~· .50 кошти Коrшеrщії, 
кошпr 1·о.1овнuї Paдrr і КоІІтро:н.rюї Камісії, кошти 
офіційrнm> OJnaнy, кошпr робітників друкарні, до
nо~юr у ч:rеІІа:\t в часі бе:чюбіття, шкільні ст11nендїі 

студіюючим ч.tешм УРСокну, доrюмоr·у ГJIOM:lдct.

юt~r. освіТІІІІМ і ··~·манітаршtм оJн·;шіз;щіям т~ всі 
іІІші · р<нходи, що ІІJ д\'МК\' І"о:ювІІої Ради і Rи
кошнРtоt·о Комітету є . коjщсІІі д.1я Укр~ЇІІсr.кого 
Робіпшчого Союзу. 

Ро.зрахунок Загальн ого Фонду 

§109. Д.1я контро.1і nриходів і розходів п 3:1-
' а:1ьному Фонді ~~~єтr.ся вести осібні рахунки для: 
внnлат nосмерпнпо, дозрілих енданмент nоліс, 

r·Jюшеr~их зворотів за nродані nоліси, nозичок, ди

віденди, доnомопr для бідІІІІХ і несnосібних до пра
ні ч:Іенів, безробітних ч:rенів УРСоюзу, аміністра
нійrшх коштів, конвенційних коштів, на видання 
офіційноr·о орr<ІІІу YPCoroJy, rra ноЖСJНІІІІ 11:1 І'JЮ· 
:-.t~дсІ,кі, освітні і ,·ум:1нітщті ні.lі і на псі інші нілі. 

Фонд Бенефіціярів під опікою Союза 

§ 110. J(о:ш бенефініяр ще ма:ю.1ітній, тобто 
не скінчrш 21 року життя, або кomr він по закону 
визнаний за несnосібноt·о орудупати своїми спра
вами, а ІІе l.ICTЗIIOUJICHO ДШІ ІІЬОІ'О опікуна, ТОді 110· 

смертна сума, що Іrалежитьсн такому бенефіuіяре
ві, має бути депонована І> Фонді Бенефіціярів, що 
Aor·o Союз має під своєю опікою. В тім фонді мае 
Gутн відкрите осібне конто д:rя кожного мало.'Ііт
,,,,о,·о :1бо умово нecnociuнot·o бенефіціяра і на те 

конто бу дуть депоновані гроші, що належаться та
кому бенефіціяреві включно з процентом nрирос· 

1 аючим по 1% процент на рі І<. З:1 :1дміністрування 

Фонда~.ш ІJ,нкон:ІІІ'ІІІЙ Комітет м:1є право перенестн 
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надвишку uідсоткіLS LSiд інLSестиції nонад зазначений 

у Статуті 1% nроцент з фонду бенефіціярів до 
фонду зага.тьноІ·о. Гроші депоновані на та
ке особисте конто будуть шш;шчені належно уста
нооленому oniкyнoLSi такого малолітного чи умово 
неспосібного бенефіціяра, коли він представить до
кази установлення, або самому бенефіціяреві, коли 
він осягнув 21 рік життя або, в другім випадку, 
ко,1н легально був визнаний за yl\юLSo спосібноІ·о. 

Виховний Фонд 

~111. Ueii фонд ЩJИЗІІс..ІЧеШІЙ ІІс..І шщаншІ ко
рисних публікацій для мо:юді про Союз та україн
ські справи. Фонд складається з доброLSільІШХ 

пожертв членіu. 

Фонд Приюту для Старших ВІком Членів 

~ 112. Фонд ПJШЗІІ<І'ІСШІЙ ІІ<.і за:юженни і LSе
дення Приюту д.1я Ст<.1рших Віком Членів <..:оюзу. 
Ло фонду ск.тадається грошоuі суми. зібрані н що
річних збіркавих акціях на цю ціль, тu з ІНШИХ 

JIOЖCJHll і З<llllІCill (ІІі.ІІІJНШ.'І<.іД, ~Іі.lЙІІа, IIUCMCJHIIOI"O 
забе:шечення, цінних шшерів і т. J\.), nризна'Іених 
на цю ціль. 

Відправний Фонд 

~ 113. Фонд 13ідЩ.Jс..ІUІІІІЙ € нрнJІІі.l 1ІСІІІІЙ на 
UІШ:ШТу uiдЩJi.lllliOЇ Jl.'li:lTHi урЯДІШКі.lМ і JІpaцillllllKi.lM 
Союзу, редакторам офіційноt·о о]пану Союзу і прu
цінникам В дpyKi:l)JHi, ЯКі ПОГОДЯТІ>СЯ n.1аТИТІІ ДО 
цьо1·о фонду свої внески 110 рівній части з УРСою
зом.. Висота uнеску зш1ежить uід віку Ш1JІіюшта, 
висоти його заробітної заплати і років с.1ужби в 
УРСоюзі. 

Сума випщп, як це З<.іJНачено в ухш.1лі Го;юв-
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ної Ради з 1961 року є за:ІсіІ\ІІОЮ від віку урядІІІІ
ка чи приціІНшка Союзу, uнсоти його заробітної 
n:Іатні і рокіu С:І)їІ\би 1.1 УРСоюзі. 

Видавничий ~онд 

114 ВнлавшІЧІІЙ Фонд збнраєп .. ся з добро
ві.:н .. н.Их литків, пажертu і запнсіu з котро1·о миєть
ся покрнватн коІІП<l вилшшя юшжок, брошур і ін

шнх ІШД<.ІІІІ> З<lІ·а.1І>НО ГpOMUДCI>KUI'U, ЧИ ОСLІіТНОГО 
хариктеру. 

Братський Фонд спеціяльних доручен.ь 

115. На цей фонд ск:Іадаюл.ся сумн тих бснс
фітіu з Фонду Бенефіціяріu, для якнх немає JІеrаш,
ІІІІХ бенефіц.jнрів і СШlДКОЄМЦіLІ та UCI ІНШі СУМИ 1.1 

каси Українсько1·о РобітничоІ·о Союзу без nираз
ІІUЇ означеної ці:ш і :ІеfаJІЬІІИХ спидкоємців. Гроші 
:~ цього фонду маюн бутн LІЖІІТі на, громадські 
освітні, І·у:-.tанітарні і іншн ці:ш, нкі Го:юuна Рад<J 
ІJІІ Внконавчнй Комітет будуть уважиш Ji.l корисТІІі 
:t.lя Українського Робітничого Союзу. 

Фонди під опікою Виконавчого Комітету 

~ 116. Всі Союзоuі фондн стоять нід опікою 
Виконавчого Комітету. 

Гроші покладсні о банках 

s 117. Союзоuі 1 рuші ЖІІUТІ> бутн дсноІюuині 
R безпечних банкових або зберігаючих гроші 
(трост) інституціях на імн і ш1 кредит Союза, і 
Виконавчий Комітет має право, уповLІжнення і 
обо~:'язок вибрати такі інституції і означити су·м.у 
грошей, що має бути в кожній депонована, при 
чому одначе застерігається, що ніяких Союзавих 
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фов;tів не MtJii\ІІJ .-:е:юнувJТІІ в такій банковій чи 
зuсріІ·аючііІ іІІСТІІІуцїі, що не є ч:Іеном Федера.lь· 
ної Резервоної Свстс.\ііІ і 1:е ма~: каnіталу і над
вшuюt $2,000.00 або б іл І. ше, і также застеріга
єп.с~І. шu t·ума Союзоних ІlЮШСЙ покладена в од
ній такій інсТІІтуції н~ оtіє перевнщити $100,000. 
За дозuо.юм І"о:ІоВІrої Ради, Виконавчий Комітет 
може депоІІ)'ВJlИ гроші в іншнх банкових і кре

ДІІТОІ]о-ща;ншчих установJх у внсоті, ику дозnо

.lІІТІ. Го.1овна Рада, і ЕІІсотJ якої є означена 11 то
му 1 17 паJюІ·рафі НІ.ого Статуту. 

Цінні папери для інвестиції 

§ 118. Го:юuна Рада Союзу має право упо-
важнення рішиш, щоб частина фондів цеї органі
зації була інuсстоuана 1.1 цінних паперах, та озна
чипІ суму тшшх іІІвестиній, і ко.ш Голоона Рада 
так рішить, тоді Бнконавчий Комітет поВІшен ін

uсстуІ>ати означену ІІею суму в державних, стей

говнх, муІІ!Іl!Ш!.lІ·ІШХ т;-1 інших цінних паперах, 

апробованих стейтовшш зr~кош1~11 для інвестицій 
компr~ній д.1н ж1птєвого обсзп.::чення. зберігаючих 

!нсппуцій і оІШІдни::нх банків, і n такім випадку 

Ннконавчнй Ко:\іігст є ТJІ\ЖС уповижнений продати 

ті цінні паnери у таіпІй ч<Іс і ІІJ таких умооJх, як 

нr~ його думку буде нr~йбільше корисно для Союзу, 
TJ добуті ] npo.:taжy ІІІОШІ шнестуuати Ішново u 
іншнх апроGова::н:·~ і безпсчн11х цішшх паперів. 

Har ляд над цінними nаперами 

§119. Всі ціІІІІі паперн, що Е в:Іасністю Сою

зу, мзюп. буш JtenniiOПJIІi в перnорядній банковій 

інституції, що Gудс їх в себе зберігати д.r1я Союза 

і ІШ Ногu коІІТО, буде їх сторожем, оточІІть їх нси-
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t;ою мож.швою охn:юною і І:і:оюuі;щс їх забезнс
чнть асекурацією на покрипи можJшuих втрат. 

Земельна власність і гіnотеки 

~ 120. Нк би ко:ш Го:юuш.1 Ради Союзу прн
йш:rа. до переконання, що інuсспщїі в зсмс::иrій 
n.тасности або n гіпотечних позиках Н3. зе:v.еЛJ,ІІ.У 

в;rасність (морr·еджі)) найбезпечніші д;ш Союзо
вих фондіu і uиіідуть Союзові на r•орнстІ,, тоді Го
:ювна Рада має право і уrювшюrешш розпорядн
тись, шоб часшну фондіu Союза іш..:естоn<Іно n зе
ме.тьній власности або 1: 1 іnотск<1х на земельній 
влаrноспr, таким способом ; на таких у:-.ювах, як 

ащюбоuано стейrовІІ:-.ш в:ІJС11ІМІІ д:ш iнuecпщtrt 

ко:-.шаній д:ш iiOtттtuor·o обсзпечешщ збсріr·аючнх 

інституцій і ощадшrчІІх банків, і в таких випадках 

І'о,товни Рида буде таюке уІІоULІіІШс:ш означити 
відсоток процентів від гіпотсчшrх Іюзrш Союза. 

ДілошtА рік 

~ 121. )LіJювпй рік С01шу кіt·JІІJПІ.ся ІІ<І 31-го 
1 рудня. 

АРТИКУЛ Х 

ПРИНЯТТЯ ЧЛЕНІВ І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНСТВА 

Хто може бути членом 

s 122. Ч:rсном Укра·!·ІІсІ.ІЮІІJ РоGіпІІІ'ІLІІ·о Coi<ny 
може стuтн кожнu JІюдиш.І українськоr·о роду, зд(J· 
Рови фізично і на умі, доброї вдачі, у nіці від 16-ro 
до 65 року життя, колн вона буде прийнята в ч.rІе
ІІІІ Союзу зr·ідно з внмоr·uмн цієї конституції, ста
туту, з умоuою, що коли це жінка, так вона не 
може бути прийнята n часі тяжі і з тим вийнят
ком, шо до членства в Союзу не можуть бути до-
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пущені люди з непоборною налогою до п'янстnа 
або до наркотичного дурману, з тим, що від 60-ro 
до 65-ro року життя можна прийняти n члени Сою
зу не на бі:Іьше як $500.00. 

Лікарське свідоцтво 

§ 123. Ко;.кІІІІЙ кан;шдат 13 члени ~Іуснп. д:пн 
себе оглянути :ІіІ\Щ)СВі прнзнаному Никанавчим 

Комітетом Союза, і до своєї ZlІІлікацїі за принят
тнм мусип, до:ІуЧІІПІ свідоцпю здоровля дане йо

му екза:v.енуючим лікарс~І не давніш як тридцять 

днів до дати ап.1і1"щїі і зроблене ШІ бланку, який 
І.Jиrотоnив Союз д:!н тої ціли. І(ошти лікарськоі 
екзаменації оплачує Союз. 

Аплікація кандидата в члени 

§12·1. Кожнніі юшднл:п в ч.1ени Союзу має 
ВІІеСПІ П!ІСЬМСШІУ аІІ.ІіКацію, щоб ЙОГО ПрИНЯТИ, 

зроб.1ену у такііі фор:\tі, пк не установлено Сою
зом, і в тій аплік~щїі І!овІшен дати правдиві і до
к.1адні відповіди на всі пост<Jвлені в ній питання і 
нілпнсаш обітницю, що буде новІШуІ.Jатись Кон
ституції і Статутові Союза та пристосується 
до І.Jсіх його прави.1 і rюр~І!Шіп. Ап.1ікацію підпи
сує своєю рукою, а ко:ш п11сатн не r::міє, має зро

бити на ній свій зш1'ІОК прн свідку і з підписом 

свідІ\а. Пнконавчнй Комітет може r.имагати від 
кожного аплікшпа, ко:ш думає, шо того треба, 
належно засвідченої !\Істршш його народження або 
іншнх ці.жо~І nешшх до1шзіп його nіку. 

Членство у Місцевім Відділі 

§ 125. Кожний ч.1ен Союзу мусІІТь належати 
до одІюго з ііого Місцевих Віл:!і,1ів, і кожний кан
днда r 13 ч.1ени ~южс GупІ допущений до Союза 
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:1ж тоді, колн він був nрннипrй за ч.1ена Місцево
І О ВЇ.'1.д.і;rу бі;ІJ,ІІJіСТЮ ГО.'ІОСііІ tІ;ІеІІіU ПрІІЯU/ІИХ і ГО· 

.юсуючих на нраuн.1ьних відді.1оЮІХ зборах при 
чому таке прнниття за.'ІеЖІПІ• ще u:д затверджен

ШІ І~нкон<Івчого і{;:тітету. В11нятки від то1·о пра
вн.1а можуть бути допущені .шше д.1я ч.1енів са

~юстійШІХ, про що тут да.1і nостшювлено. Секре

"І :1р Мисцеuого Шдді.'Іу nоІншен повідомити Го.'Іов
ноІ·о Секретаря про всі аn.1ікації з<І nриняттим тn 
•rн аn,1ік<Інтів у вілділі принято чи віл.кинсно, і не
І айно nідослати йому аn.1іІ<ації і лікарсІ.кі евідоц

ЛІЗ К<ІІІдидатів відділом пришпих. 

Приняnя Виионавчим Комітетом 

§126. Одержавши від Відділового Секретаря 
новідомлення про nринятти кандидата у Місцевім 
Відді.1і і його <Ш:Іікацію іі .1ікарське свідоцтво, Го
:rовннй Секретар повІшен зараз заnнеати ім'я аn.'Іі-
1\зrпа u ч.1енський реєстр і u сшrсок п.1апшх чле

нів, при чому остшшє рішення за.'ІСіЮІТІ• пес ще 
ві;t Вш-<онавчоr·о Комітету. Аn.1ікант може uвзжа
rнсн З<І ч.1ена Союзу аж тоді, ко:ш ВиконавчіІіt 
1\щtітет цеї орг<Ініз~щїі стnерднть його nришптн, 
УІІевшшшнся, що все зроб.1сно згідно з Союзови
~tІІ законамн і пршш.lШ\111, і після того, як Го:rоn
ІІІІЙ МелнчІшй Ею<Іменатор nереглянув і аnроfіу
в;ш :rік<Ірське свідоцтво npo здоров'я кандид<П:l. 

Дата приняnя 

~127. Ко.ш Виконавчий Комітет nрийняв но
вот ч.1ена, тоді за дату його пршшттsІ до членст

ва в Союзі буде вва;.r,;атІІся та дата, яку Го.'ІОВІІІІЙ 
СеІ<рет<Ір зазначив на йоr·о <Ішrік:щїі на зшш, що 
'І.н~н nринятий. Та дата буде називатися датою 
11 РІІІІнттн або датою встуnу, і вона має бути но-
1\.lадсна на членсІ.кій грамоті нового члена. Від 
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ТОЇ ДЗТІІ ВіН H::J.tJjї~JЄ liCi П]IOIJJ ПрІІПіЛСЇ 1J,leHCTГ.J, 

ІЮJІИ і наскі:ІІJ!Ш DOIIII ще ДО ~ШОГОСЬ 11ЗСУ ІІС об· 
межені постаноuами ~~87, 9:3, і 132. 

Уведення нof!oro ч.1с:1а 

~ 12Х. На найб:шжчнх ві;щі.:ювнх зборах після 
того, як Місисвнй Шдлі:І ПJНІШіl.І ІюіюІ·о ч:Іена, тоіі 
Ч.'ІСН, KO.'lll ІІіІІ бу11 ІІJНІШІТІІЙ Ті.ІЮІ\С І3ІІКОНаІІЧИМ 
Комітетом, п.:шт.ить першу місячну uк:шдку і ошІа
ти ДО Союза. J'олова Нілділу ІІОІІІШСН ПОИСНИТІІ 

ЙОМУ ПРИНЦІІШІ і ЗLІИЧі.ІЇ цеЇ організації і НОLІИЙ 
член має зробити перел І"о,;ювою і зібраними на 
зборах члена.ми таку заяuу: ~як ІювtІА член Україн

ського Робіпшчого Союза і lthOГo Відділу я обі
цяю працюнати разом з uам11 лля добра і ппступу 

нашої орt·анізаніІ, завсід!І постояти за її честь і її 

принципи, п-uu.инуuатися її законам і праuи,1ам, те
перішнім і майбутнім, і вірно cпuutшпt сuої обо
в'язки в Союзі і Шдділі, і на те даю пам своє cJю
uo і руку." Те унсдення ч:tена ІJ організацію М<16 

відбутися за принятим в Союзі звичаєм. Піс.1я то
го, як до ГоJІонної Канце.1ярії наспіє перша місяч
на налеіюпість ноuого ч.1ена, Го:ювннй Се1..:ретар 
ШІШJІе йому через його відлі:t чіІснську !'рамоту, 

примірник Консппуції і Статут::J., значок організа
ції і UKJШДKOUY КНЮІ\СЧІ<у. 

Уневажнення грамотн 

s 12У. КоJІІІ нu вротязі життя 'ІJІсна і підчас 
Іюшссшб:t періоду буде ІІІШрнто і доказа1ю, що 

у своїй ан:Іію:щії о прийняття 1.1 члени, він дав на
ИtlНО фальшиві інформації або затаїв наявні фак
Тh, які коли б були подані, не допустили б до йо
го прийняття u члени, тоді пропадає кожне заб~з
печення д::J.не йому союзоnою грамотою, і зобо-
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Виданнп ноuої грзмопt ІІа місце згубленої 

або втраченої 

~t:ю. Потюпр:нишй ч.1ен Союзу ко.111 згу
u:пІ. або !ПраТИТІ, СВОЮ грамоту, МОЖе ОдерЖаТИ 

rr:І ~Іісце згуu.1е1юЇ або втраченої другу грамоту, 

НІШLО воласть ш1 руки Головного Секретаря nідпо
ні;LІІУ писемну ап.'ІіІ\:щію д.1я того зладжену Сою
:1<НІ, і з:ш.1атип. до Го.1онної Канцелярії 35 центів. 

Зміна імена-прізвиска 

§ 131. Повнопрюший член Союзу, який хоче 
змінити сnоє ім'я-прізвище мусить внести відпо
вілну nисе:\Іну просьбу-ап:~ік:щію до Виконавчого 
1\о~tіт~ту, та псрtс.l<ІТИ через свій ВіддіJІ свою І·ра
)1.10 ry до Го.1ошюї КаІІнсшІрії fІа ру кн Головного 
Сt>крет:ІJЩ з оп.1атою 70 центів. 

Поsноправні члени 

~132. Поnнопр:шннм ч.1еном Союзу є той, 
хто був приюпий в ч:ІеІІІІ так, як тут постаноn.1е, 

110, заплатив свою ч.1енс1,ку вкладоку і доки він 

СПОВНЯЄ ВСі ПОВІІННОСТІІ, ЯКИХ ·від НЬОГО ВИМаГаЄ ЦЯ 

Конституція і Ст:пут. Тому перша поnшшісн 
КоіІШоІ·о члена ознайомитися з Союзоnою Консти
туцією і Статуто~І. щоб ліяти як nони кажуть. 

Обовб'изки о Союзі і в Відділі 

~ t:зз. Rci ч.1енн Союзу повинні бр<~пІ діялІ.
"У УЧ<ІСТЬ В ЙОІ'О справах і робІІТИ ЩО МОЖУТЬ ДЛЯ 
йо1·о лобр:1 і поступу; не робити нічого, що може 
ув~стн цю організацію в неславу; так часто, як 

GЗ 



тільки кому :v~ож.lІІво, буnаш на зборах Місцево
го Відділу; жити в дружніх відносинах з другими 
членами і помагати в потребі один одІІому; при 
кожній відповідній нагоді носити значок цеї орга
нізації з JІьrюм на синім по.1і і початковими буква
ми "U. W. А. - У. Р. С.". 

Обов'язкові виладни оп.тати 

§ 1:34. Кожннй член Союзу повинен сnравно і в 
час платити всі вкладки і оплати, які належаться від 
його на основі цеї Конституції і Статута. В ні
якім випадку не може бути дозволено, щоб їх за 
члена п.1ати:ш друг';) людина, окрім того, що чоло

вік може платиш за жінку і жінка за чоловіка, 
батьки за дітей і діти за батьків, і Місцевий Від
діл Союза за сво1·о ці.1І\ОМ немічного і неспосібно
го до праці члена, як поста1юв .. 1ено в параграфі 
§102. 

Місячні платїжі на відділових зборах 

§ 135. Кожннй член Союзу обов'язаний З<і
ІІ.JІLІТІJТ,и ДО ЙоІ·о KLICII 13 КОЖНіМ К<l~ІеНдарНЇМ році 
свої ч.:ІенсJ,І\і оІІ.lLІПІ на покриття нкладок і оплат 

установлених Союзавою Консппуцією і Статутом, 
щт чому nepwu шІuтіж прнпuдає на перший день 
місяця наступаючого пісшІ приняпн член<і до J\1іс
цевоІ·о 13ідді.:Іу. Всі місячні вклuдки і оплати, ра
зом з усіми іншими опшпuми, що їх Союз може 
на:юіІ\ІІТІІ на сноїх ч:rенів на основі цеї Консппу
нії і Статуту, мають бути заплачені на зборах 
МісцевоІ·о 13ідділу на руки Відділового Секретари в 
першім діловім дні кожного місяця, хіба що збори 
відбуваються іншого дня, та й тоді має бути за
плачено не пізніш як на 25-ro кожного місяця. 
Член, що його відділ покарав забороною брати 
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учас І h 11 HUГU J(юрах, ІІОВИІІСІІ З<НІ.'іаТІІТІІ 'ІЛСІІСЬКі 
оплати ШддідоІ.юму Сскрстареuі або принести за
.тсжні пк.тадки і оп.шти на прапнльні місячні збо
ри, не маючн зрештою права приймати участь в 
ІЩJадах, забнра1 11 с:юно або го;юсуuати. Ко;ш 
ч.:існ не з<шлапш Віддідовu:vtу СеІ<рстареuі а нерс
лає гроші •Jсрсз кuго іншого, не сам їх плапп ~. 
то:tі нсдб;l.lЇСТІ> чн внна посередника, що не зан:Іа

ТІІІІ за ііоІ о у час, ч.lСШІ не опраuдує і не стриму~ 
наслі;щіu ІІсІІ.lатноспІ, передбачених да:Іі 1.1 §§ 137 
і 140. 

Як відділ не мае зборів 

~ 136. }Ік бн трІшн:юси, що u икімсь міснці Міс
нсвІІЙ Від,1і.1 не мав своїх зборш, в такім випадку 

ч.тен повинен uисJШПІ uІuшдку і оплати належні 
Союзові не пізніш як в останнім дні місяця просто 
до ФінансовОІ'о Секретари-Скарбника цеї організа
ції і шшисJПІ йому, через що це робить. 

Сусnендація за неплачення вкладом 

~ 137. Неі uклJдКІІ і оН:ІJТИ, яких Союз uнма

гає від члена на основі цеї Конституції і Статута, 

:-.:ають буш з:.JІІ.'ІJчсні до tїоІ·о Місцеnого Відді.т)' 
до 25-го лнп коіІ<НоІ·о місяця, в якім ті вкладкн і 

сп.тати ІІз.тежаться і повинні бути зап-тачені, з тим, 
що ч.тrн :-оt<Іє трнлцsпь днів часу С "rрейс період"), 
від 25-го дня того місяцн, в якому його вкладки 
і оплаш ма.111 бути заплачені, u яких він може за
п.татнти свої nкладкн і оплати і на протязі тих 
гридцяти днів ""rрсйс періоду" його грамота є в 
новній сш1і; однак, коли на проти зі тих тридцяти 

:шіп (rрейс період) член помре, або йо1·о грамоті 
uийде реченець перед тим заки він заплатить свою 
вкладк~ висота незаплачепоі вкладки повинна бу
ти обтягнена Союзом від суми назначеної в гра-
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маті при ~нn.1аті. Ко.111 ч.н~:І не з:шдзппь тих 
ВКЛ::ІДОК і onmп, Лf(і ПИ!\f::ІГ::І€ Від НЬОІ·о LОЮЗ Н::І 

основі цеї Конституції і Ст;нута до 25-І·о дня в мі
сяці, в лкому ті uкладки і оплати належзться і по
винні бути заплачсні або u слідуючнх тридцяти 

днях від 25-го того місяця, в якому він їх не за
платив, тоді він шпо:ШІПІЧІІО буде суспендований 
у всіх правах і nривіJІеях, що мав в Союзі і його 
грамота губить авто.мспнчно свою силу, з умовою, 

що член, нкий через нсзаплачсннл своїх вкладок 
на означений реченець ІJ міслці і на протязі трн
дWІТИ днів піс.1я того реченця, може обновити 

свої nрава так, як передбачено в nараграфі 1:38, і 
також з умовою, що такий незаллачений член має 
право до одної з трьох опцій, як про це постанов
лено в nараграфах 82-85; а якби до місяця від дня 
суспендації їх не вибраn, його грамота аnтом::l
тично за.rшшаєтьсн uажна ІJ такій сумі і на такий 
IJ&lC, ЯК ТС СК<13<1НО 13 ІІаро.Графі 85. 

Оuн()влсння прав суспендованого чдена 

§1.'38. Ч.тсн суспендований за те, що не з:l
n.1атиn ІJКШlдок і оп.1ат на.тожених на його згідно 
з Конститу11ією і Статутом Союза, може упродовж 
90 дніо від дня суспсндацїі обнооиш свої права 

ТаКІІМ ЧН/10~1, ЩО OCOUHCTO ЗГО.10СІПЬСЯ ДО СІЮІ'О 

Місцепого Відді.1у і зшт.1аппь усі нег..оn.1ати, рз
зом з тимн, що ще ІІ<1fЮСJІ.И підчас його сусnенда

ції, як те>к вк.1ад1ш і оплати за біжучий місяць. 
Споnшшши ті nовшшости, ч.1ен відзнскує осі сnаї 
права, користи і забсзпсчсшш n Союзі так, як би 

А не був сусnендований. Суспендований член, що 

повертається за обновленшІм своїх прав до 90 

днів, не обоІJ'изаш:й д:::ш:пи себе наново оглядати 

.1ЇКЩJСІJі. 
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Неоправдана суспендацІя 

s 139. Коли член буu суснсндоuаний через 
помилку або недбалість секретаря або урядиків 

Місцевого Відділу, що не взяли від його або не 
вілосла.ш у час його nк:Іадок і оп.1ат, тоді його 
права може обновити Виконавчий Комітет, одер
жавіuн доказ помн:ІІ..:н чн недба.1ьства Відділу. 

ВИНJІЮЧСННЯ 

s 140. Коли на нротязі дсu'япщесятн дніu uід 
дня суспендації, суспендований член не обновить 

своїх прі1в тим способом, як rшмагаеться u пара
графі 1:38. тоді він тш.t самим буде внк.1ЮЧСІІИЙ з 
УІ\раїнськоІ·о Рабіншчого Союзу, його грамота ро
биться неважна, вш<лючсІшй ч.1сн тратить всі член
ські права і всі гроші вплачені до Союзу на раху
rюк сrюго ч.1енстщ1 і його бенсфіцінр чи бенефіці
яри не будуть мати права до ніякого пасмертного 

забезпечення, з тою одначе умовою, що коли чле
нооі нале:пшться право ~·1 нродовженнн його обез
нсчення, як прu це Іюстанuв.lеІю 11 парш-рафах 82-
85 і 1:37, Сuюз без ніякнх старань з боку члена 
утримує його грамоту в силІ на продовжене за

безпечення на та1шй час і ІІt:І таку суму, як сказа
rю в нараграфі 85. Місцевий Шдді:І поІНшен поuі
домити члена, що він з Союза викдючений, але 
хочби тоr·о не робиu, так це не спиюtє вик.1ючен
ня і не Є доказ, ЩО Ч.1еН ІІС був ВИК.lЮЧеНИЙ. 

У випадку, коли член буде суспендований або 
вrtк.1ючешшй з Союзу з якихось інших причин, як 
за неп.1ачення своїх ч.1енсь1шх UІ\.lадок і надсіІШ· 
тостей, або на nротнзі контестибн.1 періоду, в яко· 
му його грамота може бути унсваІІшена за подані 
ним наявна фа.'!ьшиві інформації у своїй аплікації 
о прийняття його в ч:·1ени Союзу, він не понесе 
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НіRКОЇ матеріЯ.1ЬІІОЇ ШКОДИ або обІІІІіІ\СНІІЯ JІ;JpTO· 

сти за:~наченої в його гра~юті у iiom І·рошсвІІ:. 

зворотах в r·отівці або прав і ІІрІІві:tс;·ІJ о:..;ІІаченІІх 

н ЙОН> грамоті, і ui11 буде М:.lТІІ пpauu 3:ІдержаТІІ 
СПОЮ !·рамоту 1J СИ.lі 1Іерез ОП.1JТУ ОЗШlЧСНІІХ UK,l;l

ДOK і других на.тежІпuстей, які l.ІНМ~ІІ·аєтьсн на під
ставі цеї Конституції і Статут.1 ві;! звІІч:ІІЇІІ!І~~ ч:Іс
нів Союзу в такій самій ~-.:,тнсі сбезпсчешІІі. Поз:.1 
обеЗПСЧСІІНЯМ, ПіС.і\Я ШІКЛЮЧСНШІ, ВіІІ IIC!JCC"Ja€ бу
ІІІ дія.тІ.ним членом Союзу. 

Умови прийняття винточеного члена. 

§141. Коли член був виключений за те, що 
не tаплатив вкла.д.ок і оплат, а хоче знов стати 

чле11 ом Союза, він повинен вдатися до Місцевого 
Відділу, щоб той його прийняв, і коли буде прий
нятий, повинен внести прохання до Виконавчого 
Комітету і долучити в:І.ово:Іяючу дск:шрацію у 
доказ такоr·о стану свого здоров'я, що ще можна 

Аому взяти асекурацію. Виконавчнй Комітет може 
його прийняти в ч.тени, (!бо не пrшйняти, або по
ставити йому такі умоuи прнйшптя, щоб не було 
для Союза шкоди. Колн сrзамінуючнй :ІіІ<ар не 
найде у вик.1юченого ч.тсна цілком доброго здо
ров'я, або КОЛІ! ПІКНЙ '1.1еН Не ХОЧе СПОВІІІПІІ УМОВ 
І::Sиконавчого Комітету, тоді до членства n Союзі 
нін не може бутн допущений. 

Обновлення грамоти при продовженім забезпеченні 

§142. Ко.тн Ч.'Існ прІІПИІІІІТЬ свnї п.1:1тіжі Jt'' 
Сnюзу і перейде на продоnжене заб~зпе•ІСІІШІ. ш; 
не йому дn::шо.'ІеІrо в ~ 85, або r<n.'ІІІ ч:Існові .. шо 
не заплатив належних вк.І!адок і оп.т~п. Союз с~м 

продовжує забезпеченшІ, ик пост<шuв.'Існо в § 1:19, 
'"'nці •·рамота такоr·о 'І.'Існа, дuкн вона ще в;:;:~н:.: 
.зди nроІtОL:ЖСІІоІ·о :І:\і:ісзпс•ІсІІШІ, може Gут:І оІ>-
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ІЮВ.lСІІ;l, 1\0.lll •І.lСІІ ВІІсrс .10 Союза всі недоп:шти 
З нарОСТОМ 5% р:ЧІІІІХ ІІрОЦСНl ів і KU:ІJI .тtіІ<JрСІ>К<І 

екзамінація пою.Jже за:ювп:ІhІІяючнй стан його 
здороu'я. Обновшшш свої права, він п.1аПІТІ1 та
ка СJ~ІЇ ІJІ<:ІадКІІ і OIJ."J(IТII, ЯК 11.1:111111 ІІа П~рІІіСІІУ 
1·рам01 у. 

СамостіАні члени 

§14:3. Ч.:н~н М')ЖС ()~·тн З<ІПІІсашrй ;1n Союзу, sJJ< 
са~юстШІшіі ч:teJJ або !\toil\e етапІ самостійшІм ч:rе
Іюм тоді, ко.111 він з псрехідІШ!\1 :шстом переїхаu до 
~Іісцеuостн, де нсм;Іє Союзово1·о Нідділу; або ко:ш 
його Місцевий Відді.1 був розв'язаний з таких 
причин, як тут постановлено, а нема іншого Відділу, 
до якого він мігби перейm; або коли на основі по
станов ціеї Конституції і Статуту члена покарано 
виключенням з Місцевого Відділу або до того ще 
заборонено вступити до всіх інших Відділів; або 

кошt член одержав uід Виконавчого Комітету осо
бливий дозuі.1 за.1ІІШІпися з сuоїх особистих причин 
поза Відді:юм. 

Як платять самостійні члени 

§ 144. Са~юстШІІІІЙ •І.'ІСІІ :-.~;Іє п:ІаТІІТІІ ІІІ~.lаЛІш 

і оП.l:lТІІ, що на.1сжап.ся від йо1·о Союзові, 11с піз

ІІіш нк в першім діловім ;ші коіІШоІ·о місяцн і б~з 

ІІопеrеднІ,оЇ щтr·адюr, прнси.1аюч11 'іх просто до 

ФіІІШІсовоr·о Секретарн-СІ\арбІІІІка з доп.1атою 15 
НеІІтів до Ад;о..ІіІІістраніі1ІІоrо Фонду. Такому членові 
;J.ОЗtЮ.1Я€ТЬСЯ П.'І<ІТІІТН ВКШІЛЮІ і ОП.13Т\І за CKi.lb· 

КІІсь місsщів уrаз, при чому він мусить доп:І:-~чува

ти до кожної посн:Іки, однаково чи за о;щн ЧІІ за 

6і.1ьше міяців, таксу в сумі -1.5 нентів. Як би, за
rr:І:-~пшІшІ свою належнІістh Союзоuі за скіш.кість 

:\Іісяців згорн, самостійІНІЙ ч.1е11 помеr. тоді Со11н 
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поверне його бснсфіціирсві чи бенефіціярам всі 

наперед заплачені гроші. 

Суспендація і викточення самостіАного члена 

s 115. С.1мостійшtй ч:tсн бу де суспендований, 
коли не прис.1шз налсІІ\ІШХ вкладок і оплат на руки 

Фінансового Секретари-Скарбника до останнього 
дш1 тот 1\tісяця, ІJ якім вошІ повинні бути запла
чені, і ВіІІ буде ІІІІКЛЮЧеІІІІЙ, КОЛІ! ДО 90 ДНіВ ПісЛЯ 
тот ІІС внесе всіх недоп.1ат разом з належитістю 
за біжучий місяць, з умовою, що самостійний член 
теж має право на щюдоІ.І;І..:сння свого забезпечен

ня. як вро це посІаноu:Іено u §§ 85, 137 і 140. 

Обновлення прав самостійного члена 

5146. ІІостановн §141 і §142 важні также 
для са:мостійних ч.Існів, з тою різницею, що такий 

член ,І<о.ш буu вш<.1ючсІІИЙ за незаллачення на

лежних t·:кладок і оплат ло Союза, і хоче бути ІШ

ново принятим, не потребує вдаватися за принят
тнм до Місценого І3ідді:Іу. 

АРТИКУЛ ХІ 

БЕНЕФІЦІЯРІ І ВИПЛАТ А ПОСА\ЕРТНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Призначення бенефіціярів 

~ 147. Кожний, хто вноснп.. ан.1ікацію, щоб 
його приняти в члени Укранїського Робітничого 
Союза, повинен в ній зазначити ту особу чи особи, 
кому він бажає, щоб була виплачена забезпечена 
в цій організації сума, і на кожній виданій Союзом 
членській грамоті має бути зазн·ачено імя чи імена 
такого бенефіціяра чи бенефіціярів власника гра
моти. 

70 



1\oro моіІшз прІІЗначити за бенефіціяра 

§ 14R. Ч:Іенові Сою~у дозво.1ено постановити, 
щоб його пасмертне забезпечення було виплачене 
таким особам - чи одній з них, чи більше: жінка, 
•ю.1овіІ<, діти, унуюІ, Gaп,J<o, :-.tатн, брати, сестри, 
інші· креuні роднчі до четвертого ступня, тесть, те
ща, зять, невістка, вітчим, м<1чуха, пасерби, пасер
биці, .1era.1 ьно адоптовані літи, адоптовані батьки 

та особи, як швагрові, братові, братаничі і братан

шщі, сестрінки і сестрінниці, стриї і дядьки, стрий
ни' і дядини тп особи, що їх член утримує, а також 
особистому представникові, виконавцеві або адмі
ністраторові його майна. Бенефіціярами можуть 
бyrn також добродійні установи стейту, провінції, 
повіту або ·міста. Коли після прийняття до ціеї ор
ганізації член перейде на утримання інкорпорова
ної добродійної установи, він мае право за згодою 
Виконаuчого Комітету, прнзначити ту установу за 
свого бенефіцілра. Ко.1и ч.1ен не має в Сполучених 
)tержавах, ні ІЗ Канаді, ні дружини, ні малолітних 
дітей, він може, за згодою Виконавчого Комітету 
ІІризначипІ за свого бенефіціяра Місцевий Відділ 
Союзу, в якім він є членом, або якусь українську 
церковну, доброч,инну, культурну чи освітну уста
нову З:1ученнх Jtержавах або в Канаді. Кожний 
•І:Іен має право прнзначити таку суму, яку він ува
іІ\ає за потрібну, за вийнятко:-.t тих стейтіІJ, де по
з:JКОІІ\' ВЖС ;\\ОіІ\е ВИЗНПЧІІПІ ТаКу СУМУ ЯКОЇ ІJИСОтt1 
~.:· І:ІІЗ;Іачена законами тих стейтів, щоб її відраху
вати nід належного йому пасмертного забезпечен
ня і вжити на кошт.и його похорону. В ніякому pa
:ti сума прнзначена н:-1 кошп1 похорону, не може 

ІІсревищати максимальної суми визнаної даним 

стейтом на похоронні кошп1, n якому ишв ч:1ен в 

'Ізсі видачі його І"JКІМОПІ. Таким чином визн:1чена 
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сума має бути uишшчеІШ особі або особам, які без 
сумніву зайнялись похороном члена і понесли по 
ньому похоронні кошти. 

Зміна Бенефіціярів 

~ 149. Ч.1сн моіІ(с ко:ІІІ-ІІебудІ• J~tішпи свого 
бсвефіцінра або бснефіціяріu, якщо внесе до го

JЮВІЮЇ канцс.1ярії ІІІІсемну заяву иро зміну і ра
зом зі заявою псреш.1с до союзопої канце.1ярії 
свою гримоту д.1я зазначсннн на ній такої зміни 
з тнм, що бенефіцінрсм чи бснефіцінрами будуть 
ннм призначені особи дозІюJІені цим Статутом. 
3.VІіна не увійде лопІ в сн.1у, ПОІШ Го.lОвІІий Се
кретар не зазначип, її на олержаній ним заяві про 
зміну та не зробин ново1·о ;юлатку ло І"рамоти 

про зміну та прнзначсІІІІЯ ІЮІШХ бснефіціярін. Змі

ІШ бенефіціярів ВХОдІІТЬ В СІІ.lУ З дНеМ, U ЯКОМУ 
член ло.lоСІІВ т:н<у Jміну з тнм, шо Союз не по
несе ніякої ШІюди, июІю були б пороблсні випла

ПІ до часу поки ІШдійш.та ло союзопої ка1ше.1ярії 
а11.1ікаціи члена про зміну бенефіціярів і був вш·о-

1 ов:Існий долаток ло 1 р:ІМОТІІ про зміну. Член ш1 

ІІІІІІШ.ІЧСІІОМУ і ІІа ІІJЮ!ЮІІЖСІІНі обеЗПСЧСННЯ МаЄ 
м;ни право зміннтн своїх бснсфіціяріп. Устні до

датки на те, що •І.lСІІ бm1..:ає зміннти сноїх бене
фіціяріп, ІІС MaiOTI.J ЗШІЧСІШЯ. 

Послідна воля не зміняе 

§ 150. ІІос:ІідІюю uо:1ею (тестаментом) не мuж
Ш.І унеuJЖІІИПІ, обмежити або змінити, ані при
значення бенефіціярів зробленого з1·ідно з цим 
Статутом, ані розподілу пасмертного забезпечення. 
що член установив, ані прав бенефіціяра до забез~ 
печеної суми, що належиться йому з Союзу. 
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Неозначення Похоронних І{оwтів 

§ 151. l(оли член не нрнзна.чить якоїсь суми 
на свої похоронні кошти, тоді Виконавчий І{омітет 
У. Р. Союзу виплатить таІ<у суму, яка дозволена 
асекураційним департаментом даноrо стейту, а 
решту виплатить правним спадкоємцям. 

Невиразне призначення 

~ 152. Кu.;ш ЧJІен нризначить за. сuоїх бенефі
Іtіярів "жінку і дітей", не О){реслюючи їх пайок в 
забезпеченій сумі, або ж зрQбить призначення по
.1.ібноrо змісту словами, тоді по.товш1u суми буде 
ниплачена жінці, якщо вона ще живе, а друrа по

.10вина бу де поділена по-рівну поміж дітей; коли 
іК жінка помре р;шьше з::~ ч.тена, тоді повна сума 

fіуде виплачена дітям, а кошІ не .'ІІІшить дітей, тіль
ки жінку, тоді вся сума буде rшлежатись жінці. 

Дитина народжена по смерти члена 

s 15:3. Ко:ІИ ч:Іен прюначить всіх своїх дітей 
'<1 єдиних чи часшшшх бенефїціярів, називаючи їх 
ІІо імени чи ні, і ко.ш нісJш такого призначення 
або й по смерти члена народиться від йоrо ще 
одна дитина, тоді, якщо посмерrна сума буде за
писана для всіх дітей парівній найці, та.ка пізніш 
ІІароджена дитина одсржнть таку <:аму пайку як 

ІІсі інші діти; коли ж дітей обділено не по-рівну, 
Іоді rшйкu належни кожній дІІПІІІі ;>Іае бути змен
ІІІсна в такій пропорції, щоб Іювонароджена дИПІ
щ одСJНІ.:алu таку части11у посмертного забезпечен
ІІя, нка вийшла би з рівного поді.'Іу між усіх дітей. 

Смерть бенефіціяра або бенефіціярів 

~ 154. Коли ще перед смертю члена помре 
('дна або більше тих осіб, що він їх призначив за 
сnоїх бенефіцінріn, тоді та часТІІна посмертноrо з:1-

73 



без.rечення. шо н:1.1Сіі\З.l::ІС:1 по:-.н~rнuому бенефіція
реві, має бути поді:ІСІrа пo:,riir\ :.юшучнх пропорціо

нально до частин, sші ІІJ них приnадають. Ко.1и б 
перед смертю ч.1ена по:.rср.111 nci на.1ежно призна

чсні rшм бенсфіціярі, тоді по ііого смерті забез
печена сума має бутн виn.1ачена його вдові чи, як
що членом була жінка, uдіuцеві, а ко.1и є діти. 
ПОЛОDІІІІа ВДОВі ЧІІ ІІдіВl!СUі і ПО.l0111111:::1 діПІ~І; З КО· 
.111 немає жінки-вдови чн чоловіка-вдіrщн, тоді по
смертне забезпечення м:1є буш вrш.1ачене наступ
ним ~)соба:-..t чи nсобі в T<IXi~r nоря:щу першенства, 

як воюt тут пере.1іче11і: 1. діти рідні або законно 
адоптовані, 2. внуки 3. батьки нокіАного ч.11енз. 
4. батьки його матері, 5. батьІ<И батька, б. брати і 
сестри, - при чому жиuучі особи ближчого з тих 
ступнів одержують по рівній пайці й виключають 
від участи осі особи дальшого ступня. Коли в час 
смерти члена не живе вже ніхто з вище переліче
них роднчіu, nасмертва cy:-.ra має бутн r.нплачен;-~ 

особнетому представникові, вІІконавцеві остаІІІІhоЇ 
волі або адміністраторові. 

Недозволене призначення 

§155. Ко.111 за свого бснефіціяра, єдиного чи 
1Іастннного, член прнзш1чнв іншу uсобу ніж за 

Статутом Союза йо:-.rу дозnо.1ено nрюначити, тоді 
такс призначення є цІ:шом неuажне і тоді лосмерт

не забезпечення ЧІІ та його частина, шо записана 
для такої особи, має буш поділсна між н<Іле;юrтu 

призначених бенефіціяріn пропорціона.lhfJО до за
писаних д.тн них пайок, а ко.ти інших бенефіціярІв 
член не прнзначнn, тоді перейде на осіб перел.ба

чешrх в ~ 154 ШІ в11падок с:-..tертн всіх бенефіція ріп. 

Коли член розведеться 

§156. Кол11 за бенефініяра ч.1е11 щшзн::~чнu 
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свою жінку абu ч.:ІСІнкінка свого чоловіка післА 
того вони розведуться, тоді посмертна сума мае 

бути поді.'Іена між інших бенефіціярів призначених 
членом пропорціонально до записаних для них па
йок, а ко.1и інших ч;Іен не призначив, переходить 

ІІа uci6 нсрсдu<.ІІІсшІх ІJ ~ 154 шt щшадок смерти 
всіх бенефіціярів. 

Смерть з вини бенефіціАра 

~157. Кu:ш буде дuuедсІІU в суді, що смерть 
ч.1ена Союза з.'ІочинІшм способом спричинив його 
бснефіціяр чи бенефіціярі, толі такий бенефіціАр чи 
бенефініярі тратять uci права до посмертної суми 
3і.lбезпечеНОЇ ДЛЯ ІІІІХ ПОІ\іЙШІМ Ч.lеНОМ, і Та СуМа, 
що на основі його грамоти мала би бути їм випла
чена., буде поділена поміж інших призначених ним 

бснефіціяріп, а. як та.ю1х нема, перейде на осіб пе
рсдбuчсних u s 154 нu uипuдuк оtерш усіх бене
фіціярів. 

ПовідомленнА про смерть члена 

~ 15~. КоJІИ чJІен CuюJy помре, уридники Міс
цсвоІ·о Відді.11у, в якім покійний був членом, повин
ні негайно і не дожидаючи вілділових зборів пові
:юмити про те Го.1овного Секретаря, і кo
.llf таке повідомлення про смерть наспіє до Го
:ювної Канцелярії Союза., Го.1овний Секретар
Скарбник має зар<н вислати іv\ісцевому Відділові 
G.1анковий папір для звіту нро смерть ч.1ена. Го
.10ва, Секретар і Касієр Місцевого Відділу мають 
справдити причину й обставини смерпі члена та 
nодати в своїм звіті, як називається покійний Ч.'ІеН, 
ко.1и помер, через що і в яких обставинах, і чи до 

часу смерти сповнив всі свої повинности і мав всі 
nрава в Союзі. Такий звіт разом з членською 
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I"J1:1:\IOTOIO ПОКіііНОГО ВОНІІ ПОПІІІІІІі ІІСГ:1ЙНО ВІІСЛЗТИ 

,.\0 J'u.lOIНIOI·o (СІ<рСТJ(JЯ-(К~!DбІІІІКа. 

До:wаганн~ і донази nеред Ви:юнавчим КомІтетом 

~ 159. Го.юв:1 Сою:1~· ІІОВІ!ІІСІІ псрсІ·:ншутн всі 
:~:шнеки і документи, що n!дІІоситься до помершого 

ч.1ена, упевнипtсІ. що;ю всіх nричетних фактів і 
nред:южити спраау на найб:шжчім зnсіданні Вико
шшчого Комітету. І(о:ш пвзжnє, що того треба, 
може вдnтися до місцегтх, попітових або стсАтових 

в:шстей, щоб дістати від них урядове посвідчення 
про смерть чи ЯJ(і іІІші nевні доводи для справ
дження смерти чде11а та nияснення її причини. Ви
конавчий Комітет може рішити, щоб лосмертне за
безпечення nиплатити, або може вимагати дальших 
доказів, що особи, лкі по його зголошуються, ма

ють до його праnо, і в кож11ім випадку є поnин
ІІістю Внконзвчого І(о!\;ітету упевнитися щодо стій
кпстІІ і важ1юспr права на одержання забезпечення, 
щоб охорошпн Союз віл 11еправної виплати. 

Донази і донументи бенефіцІярІв 

§ 160. В11кошшчий Комітет може зажадати від 
псіб, що зrn.lоІщ·ютьсл по шш.1ату пасмертвої су
ми, да:Іпших доІ<азів смертн члена та таких доку

ментів, лкнх тре6а, щоб не було ніякого сумніву, 
що посмерпrе забезпсчеІІнл повІІІІНО бути виплаче
не і що воно б~·де вип.1ачсне нікому іншому ті.1І·
І<ІІ законним бенсфіцінрам і згідно з Союзоним 
Статуто:'>t. У вип:1дку, ко:ш ІІемо:нша дістати доку-

ментів нщюднн і смерти, лкі доюlЗували б прапо 

беІІсфіцінра чи бенефіцінрів, Виконаnчий Комітет 

:\ЮЖС зJюбнтІІ І:ІІ:J:Іату 11:1 :JаnрІІсяження бенефіІtія

ра •ш беІІефіцілрів <1бо опікунів. Ко.ш для того, 

щоб з:tобутн собі І:нн.1ату забезпс•І(.'ІІІШ, икнn б~, 
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нсфіІ;,іяр зроб;:~!со ~а::І,ІJІІ:І~У з:::~лnу :::~бо афндеnит 

::(;о hO"III ВЇН І:Їд:\ІОВІІТhСН :JрС,1СТ:ІВІІТІІ ПОТрібні ДО· 
1\У:\ІСІІТІІ, ВІІП.1ата Gуде стрюt:ша до того часу, аж 

;:асrtіЮТІ> всі rютрібні інфщнtшtії і Виконавчий Ко
\!і гст упсвтпt..ся про с.1уІшІісп. до:\tаrаюІя. Бене
•!JіІtінр, !іІ\ІІЙ ЗІ"О.lОШУЄТЬС!І ПО ВІІП.13ТУ, M::l€ обов'л
:~· J/\ Ltред:tоіЮПІІ В11котшчому J(o~tiтeтoni посnідку 

:; ї ОГО І:ідді,lу, :tC ЗJ6СЗПС'ІСІІНЙ буn ЧЛСНОМ, ЩО 
rrоІ<ійrшй не :\Іае за собою нim-:oro ловгу до Місце
::от Відді.1у, :::~ як що є ловг, то Викоrшв•Іий Ко
.\ІЇІст :\1:.1€ Пр3ВО СТЯПІУПІ ДОІІГ ПрИ ВИІІЛ3Ті ПС

С:\ІСрПІОГО бенсфіціяр:1м т:::~ псрес.'І:1ТІІ його даному 
1. ідді;юnі. 

Виплата посмертного забезпечення 

§161. Ко.111 о:ерть ч:rе11:1 л.ок:::~з:1ш1 і ко.111 Rи

І\оІІ:ш•rІІіі Ко.\tітет uпевшшсsІ, що бенефіціяр чи бе

ІІсфіцілрі М::ІІОТІ> Пр3ВО ЛО.\1аПТІІСЯ ВІІП.1:1ТІІ, ТОді 

1::r1 ВІІП.'І<Ічуе їм на.1сжні суми, осіGнш.І чеком кож

і!о.\Іу бснсфіціярсві. Всі посмертні ШІП.1::ІПІ мусять 

~~утн зроб.1сні протягом 3!) днів піс:ш того, stк Вн

~:ошuчніі Комітет рішив шш:tаппн. 

АРТИКУЛ ХІІ 

МЕДИЧНІ ЕІ<ЗАМІНАТОРИ 

І<валІфікаці'і і назначения 

s 162. Го.1о1та Р;зда ІІастановляє Л..іІSІ С<жну 
І'о:юuJІого Мсл.ІІчноrо І::юамінатора, що мусить 
()утн ДОІПОр МеЛІЩІІІІІf і ІШU:Ііфікuваний Пl уІЮШіЖ· 
ІІІ!НІІЙ ліІ<3р з усіми лікарськими правами. Го,!tоН
Іtа Р;щ;з може йо1·о тш.;же відставити і, Ішли є 
L::rушн:І причина, :.южс це зробнти Внконавчнй Ко-
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мітет, що в такім шш;щку повинен настановити 

тимчасового наслідника, щоб сповияв його обо
в'язки до найближчого засідання Головної Ради. 
Кожний пракшкуючий .1ікар, що є доктор медици

ни і уповажнений лікарюва111, може бути за Міс
цеuоІ·u Меднчно1·u J::кзuмінuтuрu, ко;ш як тако1·u 

uпpuбyuu:ш йо1·u Го:10uннй Медичний J::кзамінатор 
і Никонанчий Комітет Союза. 

Обов'язки Місцевих Екзамінаторів 

~163. Місцеиі Медичні J::кзuмінuтuри поошші 
робити .1ікuрську екзuмінацію кuндндатіІJ u члени 
Союза та про стан їх здороllля давати свідоцтва 
д.1я Виконавчого Комітету і Головного Медичного 

Екзаменатора. 

Обов'язки Головного Екзамінатора 

~164. Го:10вний МедІІІший l::кзамінатор Ма€ 

право і обов'язок розглянути всі аплікації канди

датів в члени та їх лік<1рські свідоцтва, що наслі

вають до Союза, і на кожній ап.1ікації зазначити на 

письмі, чи він ращпь ап.1іканта приняти на бажану 

ним суму забезпечення, чн на меншу, чи ніяк не 

,tриймати. Він має также розг.1ннути nосвідчення 

про смерть та інші медичні документи, що будуть 

дані йому до розгляду, та сказати про них СІЮЮ 

думку. Виконавчий Комітет повинен його nоради

тися nеред тим, як має апробувати Місцевих Ме

д.ичних J::кзuмінаторіll. Шн пuuинен зuернути уиа

гу Виконавчого Комітету, коли помітить, що ко

трий Місцевий Медичний екззмінатор не ог.1ядає 

кандидатів о члени так старанно, як вимагає Союз. 
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ЛРТИ КУ Л ХІІІ 

rJ~EC.OBИPI ОРГ АН І ДРУКАРНЯ 

ОргавізаційнІ оповістки І звІm 

§ 165. ОфіцШнніі орІ·шІ Укр[!ЇІІсІ.кого Робітнн
чот Союзу :о.tає :о.tіслпн всі оповістки, :івіти, ін
струкцїі т~ інші rювідо~t.тсння Головної Ради, Ви
tщнаІJtюІ·о Комітету, Контро.тьної Комісії та окре
:о.tішних Головних Урпдників, кошІ вони торкають
св до спр<ш Союзу: .місячні звіти Го.товного Се
кретаря і Фінансового Секретаря-Скарбника та 
:~віти Контро.1ьної Комісії; звідомлення рахункових 
:т::шців про внелід кожної зроб.теної ними провір
І:ІІ Союзаnого ді.'Іоr.одства, каси і майна; протоко
.ш нарад і ухва.1 Виконавчого Комітету, Головної 
Р:1;щ і Конвенції; опові-::ткн про час і місце зборів, 
ІІравн.тІ.шІх і спецішІшнх Місцевих Відділів Союзу; 
\'П(Ю.'І.оnж місяців .тютого і Gсрезня перед КошІен
Іtіt:ю такm1.: короткнй зміст проєюів і порад для 
1\онвснцїі, ухва.теІІІІХ і щшс.тшшх Місцевими Шд· 
tі:І:1.\ІІІ, згіл.но з § 22 ш.ого Статуту. 

РедакціАниА напрям 

~ 166. Союзоr~нй орІ·:ш щ1є с.l~їІ\ІІТІІ іІпсрсс~м 
ltit:Ї ОрІ·аніз~цЇЇ Та ПрІІЧІІІНІТІІСЯ ДО ЇЇ добра і ПО
С 1 у пу. Він поnинен містнтн такі статті, роз'яснення 
" JJtiй і новости, що були б інтересні і корнсні для 
'І:Існів Союзу. його редакційний напрям визначу
'' •11. Іюспнювн цієї Конвенції і статута, ці:ш і прин
ІtІІПІІ Союзу та окремішні ухвали Конвенції. Сою
:Іоt~нй орган "Народна Воля" має завжди стояти на 
сторожі інтересів членства, обстоюnати робітничі 
і.\І:н·ання і інтереси та бути виразником американ
'1·1\ої і t<:ІІІ:1дійсt.кuї дсмокр[!тії. 
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Обов'язни редантора 

§ 167. Редактор офіційноІ·о щт.шу Союзу по
винен редагувати його згідно з Конституцією і 
Статутом, цілями і принципами цеї організац11 1 з 
ухвалами Союзопої Конвенції. Ііа Іюжнім засідан
ні Головної Ради і на Конвенції uін мае дати зпі
'І.омлення про свою працю та про справи редакції. 

Настановлення редантора 

~-16~. )(:ІЯ рсдШ)"ІJШШЯ офіціііноІ·о О]Н·;..шу (о

юзу Головнn Рада має настшю1шти спосібноІ"О і 
умі.того редакторn і згодитнся з ним за н:шано та 

інші умоuн, на sІКІІХ йоІ·о Н<Істшюu;Іяє. Го.товІІ:t 
fJnдa має также ПJЮІJо підслшипІ редактор<l, колІ! 
йо1·о рсда1·увnння al>o ПІІСШІШІ заnеречує цілнм або 
прющипам Союзу, протюшться йо1·о Конституції і 
Статутові nбо ухва,там Кош.:еІщІі, або виходить цШ 
організації на школу. Колн не засідає Головна Ра
да, з тих СШ\ІНХ ЩНІЧІІН може [)ідстаuити рсдnктор;J 

Виконавчий Комітет, нрн чому його рішення може 
ствердиш або nерсрішиш Го,;юшІа Рада. Коли ре
дактор помре, зрезнгнує, буде nідставлений або че-

рез слабість чи Ш{і інші прнчини постійно несnосіб

ний виконуuаш свої обов'язки, Виконавчий Комі

тет має право настаноІ.ІІІТІІ п1мчасоuого наслідника, 

щоб редагупав орган Союза аж до найблшк•ю1·о 

засідання Головної Ради. 

СпівробітнНІш 

~169. Внкош.ш11ий Комітет, u порозумінні з 
редактором, наймає співробіншків і кореспонден

тів для Союзавого органу за таку платню, яку Го
ловна Рада в своїм пресавім бюджеті призначила 
на ту ці.11ь і дозволила виплатити. 
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Видання календар~ 

~ 170. Редактор ма~:: зредur·уІ.Іuтн шо-року ка
:Іt.:ІІ:tар Союзу, і за ту роботу йому надсіtштьсн 
щ:іона зан:ІJТа 1.1 такій сумі, яку призначила на ту 
JtІ.JІ, І'о;ювш Рада. Ко.ш 1.1ін, через недостачу ча
о· 'ІІІ нкі інші нричшш, не може або не хоче взяти 
1;·1 ccuc 1а1юї додапю1.1ої ро6отн, тоді Виконавчий 
f\o~.!iTCT ІІUВІІ;ІСІІ ЗІ ОДІПІІ КОІ"ОСЬ іНШОГО, ШОб умі,10 
.:т:І·одІШ ка.1ендар. 

Управитель друк~рні 

~ 171. l'u.lOI.Нia Рuда ;..rat: нийнянІ здатноr·о чu
.І 1віка за унрШ.!ІІТС.lЯ (;-.rеІшджера) Союзової дру
І.;:рні і зr·о:tнпtся з ІІІІІ\І за п.1атню та інші умови, 

ш нкнх йu1·u нuй.-.ш~::. Менаджер заряджує друкар
ІІ~Іо і ІJІІДJІ.ІІІІЩТІ.Іамн Союза, І.Іідnовід<Іє З<І стан 
. руІ..:арні і друкарську машинерію і має керовниц

І і;о на;t 11рацюючюш IJ друІ\ЩШі робішиками. Ви
І\vІІ<.н:чніі Комітет може йому доручити вести книж
І{ІІ і ра~;ушш друкарІІі і СоюзоІJого органу, і на 

І\ОііШі\t засі_rщнні Го:ювної Ради і на Конвенції він 
ІІlJВІшсн даш з~.;іт. І'о:юІ.Іна Рада м-:-же відсrави-
1ІІ мсшщіІ\СJХІ за неu;-.rі:Іість або недбальство, і за 
Il' са~:е, ко.ш Го.1о1.1на Р<Ідu нсз<Ісідає, може відста
І·ІІТІІ iioro Вш.:он~шчнй Комітет, при чому Головна 
J '<~;tJ може рішення Виконавчого Комітету ствер
.(ІІТІІ або nсрерішнш. Ко.111 менаджср помре, зре
-'ІІПІує, буJ.с відставлений або через с.1абість чи 
: І.;і інші ІІРІІ'ІІШІІ постійно неспосібннй виконувати 
L·;:ої обоu'язкн, Виконавчий Комітет має nраво на
с і <ІІІUВИПІ ТIIMЧJCOIJOI'U НUС;1ідІІІІК3, ШО заЙМС ЙОГО 
~tісцс аж до найбтtжчого засідання Головної Ради. 

Друкарські робітники 

~ 172. 1..\иконаuчнй Комітет, н порозумінні з 
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упр:шнте.1е~ ;1PYK<1Jllli, ІІаймає друкарських робіr
ннків за таку n.1аТІІю, яку призначи.1а д.1я них І'о
.1овна Рада. 

АРТИКУЛ XIV 
Установ.ІJення MicrІenoгu Відді.1у 

МІСЦЕВІ ВІДДІЛИ 

§17.3. П'ять, або бі:ІІ.ше осіб здапшх стати 
Ч.1еtІЗМІІ Укра іНСІ>КОІ"ІІ і->обі ІІІІІЧUН> l:uюзу МОіКУ ІІо 

організувати Місцепий Відділ цеї організації, коли 
споRнять всі умови установлені щодо того Консти
туцією і Статутом і ко.1и одержать на те згоду 
Головної Ради або, як nона 11е засідає, Виконавчо
го Комітету Союза. 

Аплікація за приняття нового Відділу 

§ 174. ПраханІІя за прІІйшrття нouor·u Місцевоr·о 
Відділу треба зробити tra відnовіднім б.1анку, уста
новленім д.1л тої ціли Союзо.м, і rшли йоr·о nідnиш~ 
n'ять або бі.1ьше осіб, що можуть бущ допущені 
до членства, треба внести до Го.1оnної Ради або, 
ик вона не засідає, до 13иконаnчого Комітету Сою
за. Разом з тим треба nрис.1ати аn.1ікацію за при
няття в члени і лікарське сnідоцпю кожної осоr.и, 

що підписала прохання, а коли ло ноnого Відді.1у 
хочуть пристати Союзоuі члени з нерехідними шt
стами, nерехідні листи тих членів. 

Де вже е Місцеві Відділи 

§ 175. }le вже є оди11 або біш.ше Місцевих 

Відді:rів Союзу, пtм нового Вілді.'Іу не можн:1 орга
нізувати без осібного дозnо:rу Голооної Ради ибо 
Виконавчого Комітету. 
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Приняття новоrо Відділу 

~ 176. Одеріюшши на.іІежито зроблену апліка
цію, Головна Рада чи Виконавчий Комітет Союза, 
маючи на увазі постанови Конституції і Статута, 
місцеві умови і добро цеї організації, може про
хаючу групу приняти і визнати за Місцевий Відділ 
Союза або може їх прохання nідкинути. Коли но
вий Місцевий Відділ буu принятий і признаний, то
ді Виконавчий Комітет попинен uидапr йому від
ді.:юuий чартер, печатку і книги і папери для його 

ді:юводства. Від дати І.ІІІдання чартеру новий Від
;tі.'І мае uci Щ>иLІ<І і uбuu'изки MicцeLІui·u Шдді.;Іу 
Союза, установлені n цій Конституції і Статуті. 

Назва і число Місцевоrо ВІддІлу 

~ 177. МісцеІНІЙ Відді:І окрім cuu1·o порядко
воr·о числа в Союзі може 1\ШТИ ще назву, але та на
Jва мусшь буш наперед апробована Головною Ра
дою або, коJІИ пона не зисіда€, Виконавчим Комі
тетом Союза. Місцевий Відділ може змінити свою 
назву, надану йому у uідді.'!опім чартері, лише за 
ухвалою прнюпою двома третіми rолосів ч.1енів 

відді.ІJу прняuннх і голосуючнх на спеціяльних збо
рах СКЛИКШІИХ ДЛЯ ТОЇ ці.lІІ, і ЗС'\ 310ДОЮ Го.'ІОВНОЇ 
J'a.rш а<іо Вшюнаuчш·о l{oмirery, що апробують ту 

зміну назв11. 

Відношення до інших орrанізацІА 

~ 178. Ніикому Відді.юві Українського Робіт

ІІІІчоrо Союзу не дозволено бути підв.'Іадним від

ді.lом або частиною іншої допомогової організації, 

<Іні виконувати завдань такого відділу чи частини. 

Окремішні члени Місцевого Відділу можуть сво

бідно приставати до таких і подібних організацій. 
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Об'еднання МІсцсоІІХ Відділів 

~ 179. Два або бі:ІІ.ше ,l\1icцcrmx Ві:ІЛ.і.lів в ті~І 
самім місті можуть об'єднашся і утвори rн один, 
КО.Ш !ЮЖНИЙ З НИХ ухва.lІІТЬ таке об'Є.'ІШІІІНЯ біJ11,
ШЇСТЮ трьох четвертих голосів своїх члrніn nрп
явних і го.тосуючих ІШ сnсція.тиtих збаrах ск.1ІІК3-
них лише д.тя тої ці:ш, і ко,тн вже нансред дасп. 
11~ те свою згоду Головна Рала або, як nона не 
засідає, Виконавчий Комітет Союз3. Об'єднаний 
Відділ під такою назrюю, як пін nрІІІІ:\tе і яка ()уде 
апробована так, як npo ue nопереду сказзtю. nро
довжає свою діяльність як Місцевий Відді:І Союза. 
при чому він вже об'єднано мусить ухва.шт11 собі 
новий статут і вибрати урядників. його Секретар 
понинен негайно внс.т:пи Голошюм~· Секретареві 
ре.єстr ч.rtенів об'єдн:нюга Підді.ту. 

Розв'язання МісrІевого Відділу 

§ 180. Місцевнй Віллі:І муснтr, сКl<ІЛ.3ТІІся з не 
менш як п'яти nоnноправнІІх ч.тсніп, і ніякнй Rідл.і:І 
не може доброві.ть1ю rозвнз:.Іпtсн. .тоюІ в нім є 
п'ять ч.тенів, що хочуть за.тншнп1си Micueeюt Ві:t
ді.том Союза. Як би в якім Місцеnім Відділі зали
Іtш.тося менше як n'ять ч:Іенів, тоді вони на н<~й
ближчих прави.1ьних зборах повинні ухвашпи і ви
дати собі nерехідні .тисти і поr.ідомити Го.ювноt·о 
Секретаря, що Відді:І розп'яз3вся. До 90 днів пі
с:Ія того вони повшші перейти до іtшю!·о Ві:tл!:!\', 

ко.тн він є в їх місцевости, а ко.тн нем:-~, зго:юсн

ТІІСІ• до Головного Секретаря, щаб запис3n їх п 

сnмостійні ч.тени, а ло того часу ~шють п:ІаТІП!! 

нале:нші вкладки і оп.татн просто на руки Фінансо

вого Секретаря-СкnрGннка, даплnчуючн да Ііож::, :Ї 

ПОСИЛЮf 15 ЦеІІТіІJ. 
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Розв'язашш Місцевого Бідділу Головною Радою 

або Виконавчим Комітетом 

§181. Віл.лі.ш :'ІІ;І.'Іі, ІІсаІ\ПІІІІІі, <1бо т<1кі, які 
ІІсрсгуюп, на JlЩ1~·чсІІІНІ і J<!ІСІІІІШ І'о:ювІІої Ради 

'''' Вш<он~шчоІ·о І(омітету можуп, tІутн розв'яза11і, 
:It)o з:~учсні з лттнм відді:ю:\1, якщо т<1кнй існує 
11 тій місцев~стн. - ухва.'Іою І'о:ювної РалІІ, <1бо 
І~ІІІЮmІВLJШІ І{о:мітетом. 

Вихід ВІддІлу з Союза 

§ 182. Ко.тн шшй МісцсІ:ІІіі Відді.т по во.ті чи 
••u неоолі виходить з цеї організації, то, все одно 
через що це робить, uін тратить nci права і приві
."Іеї, що Ш'І.тежа.тнсh йому як Місцеnому Rідді:юві 
Українського Робітничого Союза. 

Пошанування J<онституції І Статута 

§ 183. Є ПОІІІІННіСП. І< О iJ\ 11 О Г О Micцcnor·o 
Нідді:Іу сповняпІ постаІюви Союзопої КоІJституцїі 
і Статута, икі uo1111 є у час установлення Відді.ту і 
які можуть буш yxna.l(Hi нізнішюш Конвенціями. 
і € ІІОDИІІІІіСТЮ КОЖІІОІ'О Вілді:Іу IJitKOHYB<IT\1 Hai\3Jif 
і ІІр~І:НІ.lа, що в межах J(онсппуції і Статута їх 
ІІІІJІ;І.'ІІІ Го.1овна Рада аІ>о Внкон;шчнй Комітет. 

Платїжі до Союзоної J<аси 

~ 184. Кожний Місцевий 11ілді.т обов'язшшіі 
1;111лаппи до каси Союза за кожного сво1·о члена 
І ;tку МЇСЯІJНУ ВКШlдКу, SIKa Н:l.lСіЮПЬСЯ В ЙОІ'О К.lЯСі 

і від суми його забе:шеІJеннн T:J. в його віці у тоІі 
'litc, ко:нt вступив до Союза, і 11ка записа11а в його 
'І.lенській грамоті і в Союзоних книгах; і также всі 
ІІравнльні і особ.шві оnлати, такси і грошові карн, 

Що зu Союзоною Консппvціею і Статvтом ІІоtІинн• 
І;tІІ:І:JІІІТІІ члш1 Відді:Іу. Нінкому МісІіевому Нідді-
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.rюві не може бутІІ дозволено ІІі 1юго відрахувати 
собі з тих вкладок і он.1ат, що nін збере від чле
нів до каси Союза, а.1е кожний мусить що-місяцР. 
вис,,ати повну суму до Фінансового Секретаря
СкарбІшка. І"роші, що Місцевий Відді.'І поnинен 
заnШ.ІТІПИ Союзові, маюп, бути переслані моні
ордером або башнн:им лрсфтом, хіба що Фінансо
вий Секретар-Скарбник з•·о;шп.ся приняти особи
стий чек. 

Висилна грошей до п'яти днів 

~ 1Х5. І(о:жІІІІЙ Місцсuий ШJu~iJІ обов'язшшй 
вис.1ати всі гроші зіGрані від своїх члсніu Зі.І. вклад
ки і оплати, що мають бути пнс.1ані до каси цеї 
орІ·анізацїі, не нізніше як н'итоІ·о дня 110 правИJІЬ
них МЇСНЧНИХ зборах, і ВОДІІUЧі.І.С ІІОШІІ\СІІ ІІlJИСдіНИ 

імена всіх членів Нідділу, що належних вкладок і 
оплат не заn.1атили. Як би котрий Відділ до п'яти 
лнів після nравиш.них місячних зборів того не зро

бив, тоді uін новинен uис:ІаПІ не нізнішс як u остан
нім дні місяця, за який місячна належипсть має 
бути заплачена, повну суму всіх вкладок і оплат 

за Іїсіх своїх 1І.'Іенів, без огляду на те, чи noшt за
платили чи ні, а ко.'Іи того не зробить, стягне на 
себе нас:ІідКИ ІІСІІJ!і.І.ТІІUСТJІ ІІСрсдбачсні 1J S§191 і 
194. 

Переплачення і недаплачення 

З 186. Ко:ш 1J су~ІЇ відді;юuuЇ ПОСНЛЮІ зроб.1С· 

но помилку, Секретар Місцевого Відділу повинен 

звернуш на це увагу Фінансового Секретаря
Скарбника, і той надвишку відішле назад або за
рахує її до грошей, що їх Відділ має заплатити в 
наступнім місяці. Коли сума прислана з Відділу 
менша за суму, що належиться до Союзавої каси, 
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і ІІС ГІІІСПІЧ[ІС 3:1 :\ІЇСЯЧІІЇ BK.l3JtKII і ОП.lаПІ Ч.lеНЇВ 

Еі;Іді:Іу, Фінансовий Сскрстар-Скзрбннк повідомить 
щю ue Секретаря Місцевого Відділу, і коли до де
СSІТІІ ДНЇU !Іід Т3КОГО ПОПідОМ.lСІ!ІШ не буде ІШССеШl 

IIOJ:IIa 113.1СЖІІа сума, Місцевий Відділ СТЯІ'НС Шl 
CCUC ІШС:ІЇJtІ<И НСП'І:lТІЮСТІІ ІІередба•Іені В §~191 і 
1!..14. 

Звіти Виконавчому КомІтетовІ 

~ 187. Кожннй Місuсвнй Пілл.і:І повинен :ші
.Іо~І.'ІНПІ Голониого Секретаря про всіх сноїх но
НІІХ ч:ІеІІів, щю тих, що прийшли або nідійшли з 

щ~рсхідними .1истами, що змінили клясу забезпе
'Іення, що перейшли на продовжене або виплачене 

:~аuсзпечення, що бу.'Іи суспендоnані, що їх виклю
чено, що вистуnили зі зворотом готівки або без 
ііо1о, і що померли. 

Нагляд Головної Ради 

~ IRR. ІіІ б:ІЖ3ІІІІЯ І'о:ювпої rал.ІІ, nшюшш•ю-
1 о Комітету або упоnажненого прелстаnника цеї чи 
1 ої установн урял.ннкн Місцсnого Відділу повинні 
передати д.1и розг.111ду всі КІНІПІ, записки і рахунки 
Ві;щі.lу і да111 л.ок.1адні іІІформ:111ії і пояснення п 
Усіх віл.:Іі.юІ!ІІХ справ;1х. КоіІ<НИЙ Місцевий Відді.l 
оtїов'нзаннй допустити 113 свої збори Голоrнюго 
~·РІІЛІІІІка, шо явитьсн з на:ІежипІми nовноnласти
.\ІІІ як уповажІІений предстшншк Головної Ради або 
І~ІІІ\онавчоІ·о Ко:о.Іітсту, ДОЗІ:О.'ІІІТІІ J1ому на зuopux 
І щюрити і вислухати йо1·о та датІІ йому такі ін
Ф• •рм:щїі, яких він баж;1є. 

Ділові справи мІж Відді.'Іом і Союзом 

~ 1R9. Окрс:о.ІішІІі ч.1енн не маюп. безпоссрсл
ІІіх :1і.ювнх сщюв з Союзом, його Головною Р:щою 
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і внконавчим Коміrсто~І, і всі такі сnрави поміж 
~1леном і Союзом повинні бути nереведені через 
відповідних урядників Місцевого Відді.1у, хіба що 
, якнх сnравах інакше постаJюuлено 8 Союзовій 
Конслпуції і Статуті. 

Приеднування нових членів 

~ 1~0. J{ожннй Міснсuнй Ш;tлі.1 tюuинен при
єднати до Союза сті.1ьюt здороuих, чесних і гідних 
членів скільки лнш може. 

Суспендація Відділу за неплаntість 

~ НН. Кu:ш до n'sпи дніu по своїх Пpi.llнt:t ь

чих місячних зборах Місцеuнй Відділ не відіш.'Іе до 
Фінансового Секретаря-Скарбника усеї належитuсти, 
тобто усіх вкладоt\ і оп:шт, що їх зібраu uід членів 
Відділу для Союзу, ані, ко:ш того не зробиu, не 
відішле до останнього дня в місяці nовної суми 
вк.1адок і оплат за всіх своїх членів, або коли сума 
присJІана ло каси Союза не досягає суми, шо на.тtе
житься Союзові від Місцевого Відділу, і Відді.1 
знехтує прш·алку Фінансового Секретаря-Скарбrшка 
і до десяти дніu від такої nрш·адюt не заплатить 
повної суми, що поuшша бути заnлачена, тоді і у 
1сіх таких виnадках недбайли ви А Відділ і всі Ао го 
члени будуть тнм симим суспендовані. Маючи по
відомлення від Головного Секретаря-Скарбника, що 

Місцеtшй Відді.l не з<шлапш у час належшости, 

яку обов'язаний зап.таппи до цеї орr·анізації так, 

як тут постаноu.теtю, Го.10вний Секретар повІшен 

негайно nоштою споuісппи Го.1ову, Секретаря і 

l{aci€Pa Місцеuого Відділу, що Відділ суспендова

ний через що і uідко.1и, і nовинен ого.тосити це 8 

Союзонім органі. 
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ЧлеІІИ суспсндоианого Біддіду тратять права 

§192. Доки Місцеrшй Шдді:І є суспендоuаннй 
за незаплачення у час сuоєї поuинности до Союза, 
nіп є позбавлений усіх праu, що їх Місцевим Від
ділам признає Союзава Конституція і Статут. Від 
,1НЯ суспендації Місцевого Відді.1у также кожний 
його член тратить всі членські права і права на 

забезпечення і доnомогу в Союзі, і йо1·о грамота 
губить свою си.1у, з тою одначе умоr.;ою, що uін 
ще може обновити свої праuа так, як ue н~ред-
бі.lчено 1.1 ~ 195 і тuкже з умовою, що ко;ш такнй 

'1.1ен має право до одної з трr..ох опцій, як про це 
ІІОСТ<ІІІОВ.'ІеІІ.о 1.1 ~~82-95, ВіН ще :\1UЖС ВІ1бр<ІТИ ОД
Ну з тих опцій, а ЯJ.( бн до міснця ві.J. дати своєї 

а:успендації не вибрив, його грамота <штоматичІю 
залишиться важна на продовжене забезпечення в 
Ті.lкій сумі і на такий час, як щю це ск:.тшо J.J §95. 

Обновлення прав суспендованого Відідлу 

§ІЮ. Кожннй Місцеuнй Шдді:І, що був су
спендований за те, що не заплатив у час належи

тости до Союза, може упродовж ЗО днів nід дати 
суспендації обновити свої права в Союзі, кош1 
внесе на руки Головного Секретаря-Скарбника пов
І/у суму, що завинив у час суспсндовання разом з 

усіми вкладками і оп.1атами, що налс;,І,аться Сою
зові з того часу. 

Розв'язання суспендованого Відді.'Іу 

~ 194. Ко:ш Шдді:r суснеІІдоuаннН за те, шu 

У час не зап.1атнв належитости до СоюзJ, не абно

нить своїх прав в Союзі таким способом, як ту І 

постановлено, він буде розв'язаний і його чартер 

ВЇдК.1ИКаІІИЙ. 



Обновлення членсьІіих прав в суспендованім ВідділІ 

§ 195. Ко:ш МіСІlеІІІІЙ Віллі:І був суспендова
ний за Те, ЩО ІІС з:Ш.l::ІПШ у час 11:1.!\еЖ.ИТОСТИ ДО 

Союза, його ч.1ен, шо 1.1 час суспенд.оuання ВіддіJІУ 
мав в Союзі повні прав<1, може нідз!Іскати ті права 
; забезпечення в Союзі до 60 лнів від дати суспен
дації, коли внесе на py1m Фіюнсового Секретаря
Скарбника усі ІЗІ<л::шки і оп.lаТІІ, шо належшІИСІ· 
від нього в час суспенлоптшя і що пін завннип з 
1 ого часу. Ко.111 це зробить, одержить від Голов
ного Секретаря перехідний ;шст, 3 яКИІ\І може бу

ти принятий упродопж 90 днів до іншого ,''Ліснево
го Відділу або, коли т:шого· Нідлі.1у в його місце
Іюсти нема, може бути записаний в самостійні 

члени. Jlo того часу, коли бу де привятий в дру
гім Відділі, повинен п.1атити свої вкладки і оплати 
на руки ФінансовоІ·о Секrетаря-Скарбника. КолІ, 
до 60 днів ч;~ен не обІІОПІПІ, своїх прав тшшм спо
собом, як тут постановлено, п:н перестане бути 
членом Союзу, з тою олш\чс умовою, що коли 
такий член має пр(ІВО на про,1ОІ:іІ\СНШІ забе:шечен

ня, як перелбачено в §~85 і 192, Союз, без осіб
них старань з його боку, утримає його t·ра:'.юту r. 
силі ШІ проловжене забезпечення. на Т<lКІІЙ час і 
таку суму, як про не сказано в §85. 

АРТИКУЛ XV 

ПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИХ ВІДДІЛІВ 

Урnднини Місцевих Відділів 

§ 196. Кожннй МісцевІІй Відділ в11бирає таких 

урндників: Голову, Заступника Го.1ови, Секреп1ря, 

Касієри, Контрош.ну Комісію з трьох членів, Комі-
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Іt:Т ДопомuпІ Хuорнм з дuох ч:Іеніu, Ксріuника Мо
лоді або Комітет Молоді, Відділового Організатора, 
}lверника, і може вибрати інших урядників та за
ступникіu, коли вважає, що їх треба. Відділ сам 
вирішує, 1:отрі з тих урядників мають становити 

ііо1·о Никошшчий Комітет, що буде орудувати спра
І>ами Шдді.1у, обере1·ати його маєток і дбати за ви
конаннЯ постаноu Союзавого і Відділового Статутів. 

Хто може бути підділовим уряднииом 

~ Н.І7. Ja урядшtка Micцeuot о Відділу може 
()_утн Gибраний кожtшй його Чj(ен, що був повно

правним членом Союза не менш sш шість місяціn 
веред внбороі\:, пміє 'ІІПЗТІІ і писати, не є го,lОВІІИМ 

auo uіддіJІUШІМ .УJНІДНІШОМ іНШОЇ ДОІ/ОМОІ.UІ.ІUЇ орга· 
нізації і не с:Іужить ніякій компанії для життєвого 
обезпечення, при чому одначе для ново-заснованих 
відділів є той виняток, що uід їх уридників не ви

маt·ається шести r.:ісяціu членстuа. Не може бути 
вибраним ані uиконуuати уряду місцевого урядни

~-:а такий ч.1ен Союзу, ІІЮІЙ змагає до пова.1ення 
Cit.lOЮ Конституції і І Ірав.lіння ЗJІучених Держав 
Америки або Канади, або який наJІежить до такої 
організації, що ставить собі такі цілі, або яка по
ХІJадяе правління чужої держави, що є ворожа до 

демократичного устрою Злучених Держав і Ка
ІІади. 

Вибір відділових урядників 

~ 198. КuіІ\ІІІІЙ Місцевий Нідді.'1 вибирає споїх 
\рял.ників на один рік, на річних зборах в місяці 
1 РУдні або січні, і обов'язки ново-вибраних уряд-

ників починаються з їх вибором. Перед вибором 

нових урядників на річних зборах члени повинні 

ІНІбрати виборчу комісію з трьох ч.1снів, що має 
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riOJ1~1XYU~IТII ГО.lОСІІ і ПрОГО.lОСІІТІІ DИС.1ід ГО.1ОСуВаІІ· 

1111. )1.1п ІНІбору ві:tді:ювоІ·о урядника вимагається 

Gі.1ьшосп1 nажІшх го:юсів відд::ших на зборах, тоб
то uнбршшіі буде той, хто одержав найбі.1ьше го
:юсів. 

Обов'язки Голови ВіддІлу 

~ 199. Го.1ова Місцевого Віл.л.і.1у СІ<ликае псі 
ito1·o збори, головує на таких зборах і вирішує всі 
шпаІІШІ щодо порн:щу ІІ::Ір::Ід, при чому Відділ мо
же його ріш~ння перерішити. Він nідповідає за те, 
щоб кожний ніл.ді.ювнй урядшш виконував свої 
обоu'язки сум.1ішю і докладно. Він посвідчує всі 
доручення випЛатити гроші, що їх виплату Відділ 
Н:J.1ежно ухвалив і секретар йому таке уповажнен

ІІЯ предложнв, і він підписує nci чеки. Він дає Від· 
ділові і ч.'ІеНЮf всі інформації в Союзавих справах, 
які uош1 Gа1кають матн. І Іовап1 свого становища 

він ПОJІинен nжІШ::ІТІІ, щоб утримувати між члена

мн 13-ідділу дружні і товарисьІ<і nідношення. Він на
,·лядае, щоб у Відді.1і придержувались всіх Союзо
ІНІХ і Відді.'ІОІЗІІХ законів, nорядків і правил, і він 
має прого.'ІоСІПИ присуди і І.ІІtконати кари згідно з 
пост:шовами цього Статута. Взагалі він має вико
нувати всі обов'язки причасні до свого урядування 

та всі обов'язки, що вимагають від його Союзова 
/(онституція і Статут. 

Обов'язки ВІдділового Секретаря 

§200. Секретар Місцеnого Підділу nеде про· 
токо:t tюжшtх відл.ілоnих зборіn і записує його в 
осібну tшигу протоко:tіn. Він провадить І.Іселисту-

uаІшн Ві;щі:Іу, переховує 11сі одержані письма і 

повіл.ом.1ення, прочитує їх на найближчих після 

uдсрж:шІІя збор::1х і ві;щовіл.ае на них. Він повинен 
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!юаідоюtпІ ч.1енів про час і місце кожних зборів 
І~і.щі.Іу. Має пров;lJtІІТІІ реєстр ч.1снів, що зголо

СІІШСЛ лк нс:tуІ:.:і ~uo неспосібні ло праці, і в кож
~~::-.t внпадК\' с.1аuости або нсспосібностн до праці 
· ,.,.., новідо~шти Го.юву Відді.1у і Комісію Хорих. 
І ;jн ~tає споnісппн на письмі коіююІ·о ч.1ена, коJІи 

Іl;іі ІІе . ІШЇС на Ч<1С 11<1.1СЖІШХ ГІК.lадоК і ОПШІ.Т або 

с успсндовшшй а ба nик.1юченнй. Він має повідоми

І 11 LІсіх членів Ві;щі:Іу про смерть і похорони тоnа
І':tша-члена. На кожннх зборах Відділу він про-чи
і у є і записує до протоколу список членів rюво

пршштих, внступивших, не зап:штивших, суспендо

ваних, неспосібних до праці або померших. Го
:юnному Секретареві він поnинен переслати що
~.Ііслця звідомлення про членів новопринитих, 
ІІрІІШІТИХ З перехідНИМИ .'ІИСТаМІІ, або ТИХ ЩО 

•;ідхоллть з такІІ:'.ІИ JІиста~ш. зміняють КJІясу забез
.,с чсІІШІ, нереходять на сплачеве або продоnжене 

ІабезнечСІІНіІ, не зап.lаТІІЛИ, бу.111 суспендовані, об
''J::н.lІІ СВОЇ права, ВИК.lІОЧСНО ЇХ, ВІІСТ.УП:t:ІИ ВЗЯВШИ 

: 'Jt іш;у за здачу І'Р(!Моти чн без того, або померли. 

І ;ін ІІОВІІІІСН вести точннй рахунок усіх прибуткіn 
і ІнJзходів Відді!Іу. Шн збирає усі nІ<ладюІ, оплати, 
1 ;lІ.;СІІ і грошові кnрн, що платяп. Ч;lСІІІІ, дає їм по
сt:і;нш й записує в фінансову книгу, і він має не
І ;ІйІю переда тн Касієрові Шдді.1у усі одержані rтю
~!t: з запІІСІ(ОЮ про ч:Іенів, щп зап.1атили, t':l про 
еу.'.:н. що Іtа.lеіt.:атьси Союзові. Він виписує усі до
РУЧСІІІІЯ nиплаппи гроші, що Нідді., ухnа.пш і ка
J;~в ВІІn:штнти. псрел(lє їх Голові до nі:tпнсу і з йо-
1 ') підrшсом Касієрові, щоб J:Ішлапш, і він підпн-

l'ує всі чеки. Не пізніш нІ..: n uсті.lшJім дні кuпшutt.J 

\Іkнцн він має взяТІІ від Касієра всі вкладки і 

· 1-І:1ТІІ, що nнеслн ч.1ени до Союза і відослати їх 

.'lo ФіІІ;шсопшо Сскрстарп-Ск:-~рGшша. Він внкону: 
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обов'язки, що доручаt йому Союзоnа Конеситуція 
і Статут, як теж nci обоu'язки причасні до його 
уряду. 

Обов'язки ВІддІлового І<асІера 

~201. Kacit:p Місцеuо1·о Шдді.1у uідбирає nід 
ІІого Секретаря всі гроші Союзові і Відділу та має 
їх переховати й оберігати. Він юш.1ачує з Відділу 
гроші, кошІ Відді.1 розпорядив uишtату і Голова 
засвідчив доручення і Секретар йому таке дору
ченюt передав, і він nідписує осі чеки, що окрім 
того мають бути підписані Голоnою і Секретарем. 
Не нізніше як u uстшшім дні місяця uін поІJинсн 
nередати Секретареві Відділу всі вкладки, оплати, 
такси і грошові кари, що їх зап.татили члени, для 
nереси.1ки до Фінансоnого Секретаря-Скарбника. 
Він поuинен вести точннй рахунок усіх прибутків 
і росходіn Відділу і н~ кожних місячних зборах 
дати ч.тснам точний звіт. Він виконує всі інші 
обоn'язки, що доручає йому Союзоuа Конституція 
і Статут, як теж uci обов'язки причасні до його 
уряду. 

Контрольна Комісія 

~202. Контрu:ІІ>ІІLІ Комісін Місцсuо1·о ВіддіJІу 
провірює його ді.1ові Ішнжюr, рахунки і маєток ко

ли лише ноажає, що того треба, але повинна це 
зрuбнПІ, що Ішйменше дuа раз.и ІJ рік. Нони ма~: 
право вимагати, щоб для того віддали їй асі книж
ки, папери, посвідки, чеки й доручення виплати, 

що мають яке відношення до діловодства Відділу. 
Як би коІпrюJІьна Комісія побачила, що маєток і 
діловодство Відділу не в такім порядку як повинні 
бути, вона має право скликати спеціяльні збори 
Відділу і внести на них обвинувачення таким спо
собом, як про це тут постановлено. Відкривши 
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1\радіж, обман або інше з.1очннство, вона повинна 
ІІегайно нонідомити про це урядників Місцевоrо 
Відді:Іу, Ншюнавч11й Комітет і бондову компанію. 

Опікуни Хорих 

~20З, ЧлсІІІІ Ко:о.tітету Лоnомог11 Хорнм маюп. 
обов'язок відвідувати хорого чи поК<ІJІіченого чле
ІІа, подбати, щоб nін мав добру опіку й піклування 
.щма, та, кошt треба, перевезти його д.1я .1ікування 
:10 шпита.1ю. Опікуни Хорих повинні записувати в 
юшгу усіх недужих чJІенів, дату й причину замеду
жання та дату одужаня, і повинні дати звідомлен
ни на кожних місячних зборах Відділу. 

Місцеві організатори 

§204. Організ"тор Місцевого Вімілу м"є обо
ІІ'язок приєднувати до Союза і до Відділу нових 
'І.lеніn. Кандидатам n члени він повинен пояснити 
Союзаву І(онститунію і Статут, помогти їм нале
;кнто випоншпи ап.1ік"ції за nриняття, засвідчити 
rJкi аш1ікації сnоїм nідписом і представити аплі
І.;антіn на зборах Відді.1у. Кожного місяця він по
ІІІІJІеІІ '"(JTJІ зnідом.1ешІя про свою роботу. Місце
нщ·о О;)г~т:з:нор" може призначити также Вико
ІІ(ІВЧІІЙ 1-:о:\tітет Союза, і n таких випадках він по
::ннен даuати также йому місячні зnіти. За кожно
: о запнешюго ч.1ена Орt·анізатороnі належитьсн від
новідна нагорола nід Союза, і Місцеnий Відділ, ІЮ· 
.щ хоче, може його теж нагородити. 

І<ерІвники Молоді 

~205. КерівІІІІЮІ Мо:юлі МіснеnоІ·о Віддіду 

ІІавинні доюrасти всіх зусиль, шоб зорганізувати 
11 ідді.1 Литячої Секції Союза, і ко.1и де такий від
J.і:І nже існує, їх поnшmість доглядати за його зі-
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браннями, виховуuатн мододих членів згідно з дУ· 
ХОМ, ІІрИІЩИШJ.МИ і ЗUИЧі.J.ЯМИ Союзу Та проuадИТИ 
всяку роботу для освіти й розваги молоді та для 
розвитку й поступу Дитячої Секції. 

Дверник Бідділу 

!;206. Jtecpш11< МісцсtюІ о Шдді;Іу впускає ііо

го чденів до залі зборів та випускає їх по зборах 

зrідІю з правидами, які щодо того установив Від

ді.l. Без осібного дозво.1у Відділу не сміє пусти

ти на збори нікого, хто не є його членом ані Го

ловним Урядню<ам Союза. 

Комісії для осібних цілей 

s207. Місцевий Шдді;І мuжс нри:шачнтн різні 

тимчасові або постійні комісії для спеціяльних ці

дей, і за виконання своїх обов'язків такі комісії 

відповідальні перед Відді;ІО;\І, що їх призначив. 

Платня урядників Відділу 

S208. СекрсІ<lреІJі і Касієр~ІJі Місцсtшй Від

діл повинен платити платню в сумі що най;\Іенш 

одного долара на місяць - д:ш того, щоб з:ю

вживши довіря вони могли бути притягнуті до су

дової відповідальности. Сам Віддід рішає, чн йо

го урядникам належиться бідьша платня. 

Зарука за урядників Відділу 

s209. Місцеuнй Ніддід може вирішити, щuб 

його Секретар і Касієр дали заруку (бонд) в такій 

компанії і в такій сумі, як Відділ установить. Такі 

бондІІ персховує Контрольна Комісія ВіддіJІу. 
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У суне ня урядника Відділу 

s210. МісцеІНІЙ Нідді.1 може uідстаrшти cuor·o 
урядника таким чином, що ухвалить це абсолют
,юю більшістю го.1осів на спсціяльних зборах Biд
_LI:ry СКШШJІШХ д.lЯ цеЇ ціли. 

Зміна урядників Відділу 

s211. Кu.ш )'u.юt:u Місце ІЮ! о Нідді:Іу НОМ)>(:, 
<t•~ю з своr·о становища зрезигнує або Віддід його 
сюшс або постійно не може виконувати своїх nо
щшностей або стратить натрібні кваліфікації, у 
ІІсіх таких вІшидк<:~х йоr·о обов'язки повинен далі 
виконувати, аzк до найближчих річних зборі~$, За
ступник Го.1оuи. Він тнмчасово виконує ті обо
в'язкн, І<а.ш Го.1оrш тнмчасоrю неспосібний чи не 
кваJІіфікований або неnриявннй. КоJІи який інший 
урядник по~Ірс, зрезипІує, відставлений, постійно 

нссnосіuшrй або не ю:а.1~фікований, тоді йоІ о місце 
у Відді.lі займає і його обов'язки виконує вибра
ІІ;Ій застуnшrк, а як тако1·о заступника невибрана, 
І;uкуюче місце заnовняєтьсн таким способом, що 
на сІ.юїх наіібтtІІ\ЧІІХ зборах Відді,, вибир:ає ново
І о урядникu на неrшбутий час nопереднього. У 
І:ІІпадках ТІІМЧ<lсоrюї несrюсібности, втрати ква.lіфі
кацій або веnриявности іншu1·о - окрім Голови -
\РЯ:J.Шtка Uідділу його заступник 1шконує тимчасо
Ію його обов'язки, а коли вибраного заступника 
ІІсмu, ВіддіJІ може призначнти тимчасоuоr·о заступ
ІІІІКа д.1я виконання тих обов'язків. 

Обов'~ок урядника, що відходить 

S212. Шдбувшн час cuur·u урндуuuння, ибо 

І\о.щ відділ його скине з його становища, кожний 
Урядник повинен nри двох свідках віддати всі 

кш1жки, паnери, рахунки, гроші та інше майно Со
Іuза СІюму наслідникові. 
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Союз не відповідае 

§213. ,\\ісцеві Відді.ш та їх урядшtюt є през

ставннки ч.1енів НіддіJІу, а не Українського Робіт
ЮІ1JОГО Союза, і за те, що Місцевий Нідділ зробить 
або занехає зробити, Союз не uілповідає і не прий
має на себе вини. 

Печатка Місцевого Відділу 

§214. Кожний Місцевнй Ві;щі.1 мусить мати 
сtюю печатку і витнскати її на всіх паперах і до
кументах виданих з уnоважнення Відділу. Печатка 
мае бути в руках і під опіІ<ОЮ Голови Відділу. 

ОповІщення зборів в СоюзовІм органІ 

§215. Кожний Місцевий Відділ має право по
містити в офіційнім органі Союза одІІІІ раз без
платно оповістку про кожні свої річні, місячні або 
спеціяльні збори. 

Річні збори 

§216. Кожний Місцевий Rідді.1 поІІІІІІСІІ матн 
в місяці грудні або січні свої річні збори і ІІа них 
його урядники мають дати свої звіти за рік і Ві..1-
діл вибирає собі нових урядників. 

МІсячнІ збори 

§217. Кожний Місцевий Відділ пошшен мати 
правильно що-місяця збори з таким порядком 
справ: 

1. Відкриття зборів Головою Відділу. 
2. Відчитання реєстру урядників і членів, при 

чому Секретар повинен зазначити неприявних. 
З. Відчитання протоко.1у попередніх зборів і, 

коли треба, доповнення і поправлення того прото
колу. 

4. Читання листів і повідомлень одержаних від 
Головної Ради і від Виконавчого Комітету. 

5. Приняття членів з перехідними лнстамн. 
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6. Принят ІЯ й уведення нових членів. 
7. Плата вк:Іадок та інших оплат. 
8. Звіти Комітету Допомоги Хорим виплата 

J(UПОМОГИ. 

9. Звіти урядників і комітетів. 
10. Справи не поJшІ·оджені на попередніх збо-

рах. 

11. ·Нові справи. 
12. Внбір урядників і ко:-.1ітетів. 
13. Оноuіщення прибутків і розходіu. 
14. І1ро1·олошення імен ч.1еніu не заплашвших 

1 <І супендоnшшх і вик.1юче1шх. 
15. Закриття зборів. 

Позачергові збори 

5218. (нсціи~Іьні збори МісцеІ.юm Шдділу, 
ноза правильною чср1·ою, має скликати йоr·о Голо
ІІа на домагшшя одної третнии або бі.1ьше членів, 
Jбо ко.ш того домагається Кошрольна Комісія, 
або з наказу Го.1овної Ради або Виконан1юго Ко
~Іітсту Союза. Ко:ш Секретар Відідлу відмов.1я
ється сюшкати такі збори, тоді може це зробити 
Контрольна Комісія НіддіJІу або Головна Рада або 
Никанавчий Комітет. Секретар Відділу повинен 
utu нийменш сім днів шшсред Іюuідом.ити ч.1сніu 
ІІро час, місце і ціль зборів. На порядку нарад 
спеціяльних зборів не може бути ніякої іншої 
справи окрім тої, зад;Ія якої їх СІ<Jшкано. 

Важність зборів 

~2 Ш Jt:ш важности нарад і у хв ал зборін ,1\1 іс
Іt~воІ·о 13ідділу треба, щоб на них була Пl»ІІШН<t 
ilto найменш одна п'ята усіх повноправних ч.1енів 
Відділу. Коли в ознuченій годині не яшпься д.1я 
важности зборів вима1·ш1а статутом скі~1ькість 

ІJ.leнiu, др)ті нuдзвнчuйні збори можуть відбутись 
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~ ;•)МУ іІ\ C:ll\I0~1Y .lbOK:l.li О 0,'1.11}' r·о,1ИІІУ ПЇЗІІіШС 

із Н:lіІШіСТТІО ріШСІІІ, П)JІІ І{О:І\ІІі:\1 ЧІІС.lі Ч:ІеНіІІ. 

Річні збори, на якнх вибирається урядників Місце
вого Відді.1у, та збори для вибору делегата чи де
.теrатів на І{онвснцію Союзу, мусять бути ого:ю
шені в офіційному органі Союзу щонай~ІСІШІе чо
ТІІJШі1;1ЦІІТІ, ДІІіІІ наперед, і :і ;toK l:IJ(IIIШ ОЗІІ<lЧСІІ· 

ШІ:О.І 1\tЇL ЦЯ, ДІІЯ і І'О,'tІІІШ зборів. 

Як вести збори 

§220. Кожний повІЮПJКlІІІІИЙ чле11 Союзу і 
Місцевого Відділу має право промоІ4ляти і голосу
вати на зборах того Відділу, з тим uинятком, що 
його Голова має право голосувати лише при рів
Н()СТИ голосів, при виборі урядникіLJ і коли приЯ
мається нов11х ч.1енів. Над кожною справою, що 
є на порядку нарад, 1\ШЄ бути nідкрита дискусія і 
КОЖНОМУ ПOBHOПJJ~!;J-10:\IY Ч.lСНОВЇ ВЇЛІ>ІІО Г.ЗІПІІ СЛО· 

во, та ті.1ьки не бі.1ьш як дв:з рази над І\ОіЮІОЮ 
спршюю, що є веред зборами. На ді:ювих збо
рах Місцеuuго Шдді.1у не сміє бутн дискусії про 
спрапи ре.'ІіІ·ії і по.тітики. r Іісдн дискусії кожне 
внесення, ко.1и воно :-.шє підтри:-.1ку, ПО3ІІННо бути 
дане на го.1осування. Ч,lеІш го.1осують підіЯмаю
ЧІІ руки, хіба що треПІна або більше прняюшх 
ч.1енів домагається, щоб годосувати листками ( бJ
.1отами). Го.1осн зраховують Го:юuа і Секрет<lр 
або осібна вибрана зборами комісія. Кожне ІНІС· 
сення буде вважатися за прюште і кожна ухuа.'ІЗ 

Шдді.'ІУ буде важ1ш й буде мати обов'язуючу си

.'Іу, коли за таІ<с nнссешш чи ухва.1у відда.1и годоси 

<;ібсІJлютна бі.1ьшість ч.1енів приявних і голо

суючих на ншюшх зборах Відді.1у, хіба що для 

деяких ухuад Союзоnа Консппуція і Статут поста

нuвляюп.. інакше. 
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То~арисьиі збори 

~221. J\lісцевнй Віллі:І може ск.rшкати тоnа
рІІсt,кі збори д:ш ЧІІТаІІІІ:І, л.нскус:ї або розnаги, з 
ІІJЮІ·рамою ск.1:-~деною урН.'lІІІІка:о.ш Відділу. На час 
1 <ШІІХ зборіп зібр;_ші ч."Іеіш можуть собі tшбрати 
осібншо І'О.lОІJ.У і сскrетаря. 

Статут Місцевого Відділу 

~222. Кожний Місцевий Шдді.1 має праnо ІІІІ
роGttПІ собі і зміняти auo попр<шллти свііі статут, 
:1 умовою, що т:1кий статут і його зміни і попраuки 
11е с.\1іють ні с •rім розходитись з Конституціею і 
Статутом Союзу і суперечити його цілям і принци
пам. Для ухва.ш зміни чи допоонсиня статута 
.\1\icцeuoro Відді.1у треба дuох третин голосів чле
ІІів прилвнІІх і rолосую•шх на важних зборах Від
ді:Іу ІІіС:ІІІ ТОІ О, ЛІ\ UCi ЙОГО ЧЛСНІІ ЩО ІІЗЙМеНШе 11:1 
:ю днів перед зборамІІ Gу;ш повідомлені про про
ІІоrtов:ші ІІОСТаІІоІ;И, З:\ІіІІ\1 ЧІІ ДОПОВНеІІІІЯ. 

При5утюt МІсцевого ВІдділу 

~22:~. 1\ожний МісцсвІІй Відді.l мо·іt\е мати 
свою І\;JСУ і творити свої в;шсні фонди. Свої ІІри
Gуткн Відді.1 1\юже черпатІІ з таких джерел: вступні 
ОJІ.'І<.І111 внесеІІі члсІІами до каси Відділу; місячні 
І:І<.l<щки, що за ухвалою Відідлу п.1атлть члени; 
1 ронюві кар11 на.1оже11і на ч:Іенів на основі цього 
статута; прнбупш з заб:ш, концертів, балів і теат
ра:Іьних uистанок; доброві.1ьні пожертви і дарунки. 
Кu:ш фонди в касі Вішtі.їу перевищають суму $50, 
вuшr мзють бути депоновані, на ім'я Відділу, в 
L' rейтовім або краєnі.м бзнку. 

Росходи Місцевого Відділу 

~221. Місневнй Ві;tді.'І :\1оЖе витр;РІув;нн СІІ•ІЇ 
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фонди лише на 'Іакі ці.ш: на покриття конечних 

коштів Відділу; на авансування вкладок і оплат за
пізнивших і недбайJІивих членів; на допомогу ха
рим і неспосібним до праці членам, як про це тут 

постановлено; на підтримку цілей й інтересів Со
юза. Гроші МісцеnоІ·о Шдділу не сміють бути 
вжиті на ціли шкідливі д.1я Союза або незгідні з 
Кuнсппуціt:ю Стuтутuм, ЩШІЩНІІі.lММ і ці:ІЯМІІ цеї 
організації. 

Допомога членам 

~225. l(uJIIf ІІUВІІUІІРШИШЙ ЧЛСІІ, Щ~) був 11ЛС
ІІUМ Micцeuu1·u ШддіJІУ не менше ик шість місяціu, 
з.анедужае або стане неспосібний до праці, тоді 

Відділ, маючи на такі випадки відповідну постано
ву в статуті або ухва.шuши на зборах, може даuа

ПІ йому доІюмоІ·у в сумі не бі.1ьшій як десять до
~lарів на 1 иждеш.. Ко.ш недужий ч.1ен не мае до
брого дог.1яду, тоді Опікуни Хорих разом з Голо
вою Відді.1у поuннні порозумітися з іншими члена
ми, щоб ті чергою до1·.1ядали за недужими. Захво
рівши чи пока.1ічившись ч.1ен мае негайно повідо
мити про це Секретаря В!дді.1у, який повинен дати 
знати Комітетові Лапомаги Хорнм. Ч.1ен не мае 
права на допомогу, коли не зго.1оснвся, що він 
недужий або неспосібний до праці. 

АРТИКУ Л XVI 

ПЕРЕХІДНІ ЛИСТИ 

Право переходу до другого Відділу 

~226. КuжІІІІЙ пuвІюпраuний член УкраїнсІ>ко
го Робітничого Союзу може вийти з одного Місце
ного Відділу і пристати до другого, коли має пе
рехідний лист. За таким листом він повинен вда-
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ТІІСН, на ПІtсь~і зun устне, до свого Відді.ту, і коли 
він З(ІП.:Іапш усі вк.тадк11, оплати, такси і кари, яких 

у той час Союз aun Відділ мають nраво від його 
вимагати, і ко.ти немає ІІІЮТИ його обвинувачення, 
Відді.т дасть йому такий .тист на своїх найближчих 
нрави.т.ьtшх збоrnх. На перехіднім листі має бути 
~азttа•Іеtю дату збоrів, на яких його видано, як теж 
імя члена. tюмер йо1·о ч.тенсt,кої грююти, суму мі

сячних nк.1:1дсж і оплат, що на.тежаться від його 

Союзові. і дату, до nкої r.ін свою належитість за
П.1(ІТИВ. Лист має бути підписаний Го.товою, Секре
тарем і Касієром Місцевого Відділу. Коли Відділ 
не хоче видати ч.1еноnі перехідного листа, він мо
же вдатися до Виконавчого Ко·мітету, і тоді тоА, 
переконавшися в слушности його домагання, ви

дасть йому такий лист. 

Права втраченІ в покинутІм ВІддІлІ 

§227. Взявши з Місцеnого Відді.ту перехід
ний Jшст, член не М<ІЄ вже в тім відділі nрава го
:юсу і т.юсування, ні права бути в нім за уряЛІІІІ-
1(:1. 

Платіжі члена з перехідним листом 

~22Н. Ко.111 ч.тен возІ,ме перехіл.нніі :шст з 
uдtюr·o Місцевого Відділу, але протяго~ 30 днів не 
ІІрнстане до другоr·о, uін повинен вносипt свої 

вк.тадюt і оплати до Союза через той Відді.т, що 
дав йому лист. Він може передаІІ(]Пt гроші через 
іншоr·о ч:rена, а.тс сам uідпоuілає за те, що такий 
носерелнш' не uнесе грошей на час, і щтймає на 
ccuc нас.'Іі!tКІІ непл:пностн. псрсдб:Ічсні в ~~l:H 

140. 

Право перехідного члена до допомоги в недузі 

~229. Ч.'ІСІІ, якому його МіснсІІІІЙ Відді:t дав 
ІІ~рехідІІІІЙ :шст, має ще Ішродонж 90 днів після 
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того право до псякоrо роду допомоги хорим в ri~ 
Відділі, але лиш тоді, коли він не був з Відді.'Іу 
виключений і перехідного листа йому не дали для 
виконання тої кари, і ко:ш з тим листом пін був 
принятий в іншім Відділі. Коли r;ін ще має пере
хідний лиет і в іншім Нідділі не записаний, тоді 
він не w.ає праnа на допомогу хорим у Відділі, 
який покинув. 

Поворот до Відділу 

s:2JU. ІІсрсхіДІШЙ .'ІІІСТ (:; ІJ<.ІіІШІІЙ H~l !.)() дІІіВ, 

і впродовж того часу член, шо його має, може по

вернутись ДО Ві.1ді.1у, З ЯІЮГО ІШЙШОІJ, і ~!(ІТИ В 
нім назад всі членсІ,кі nрава, хіба шо перехідний 
ЛИСТ ЙО~Іу дали буJІИ ДЛSІ ВНКОІІЗНІІЯ I01Pif ІІЗЛОЖе
НОЇ на нього лідІЮ з Статутом Союза ~бо Місне
вого Відді.lу. Кожний Шл.діл обоL.І'язаннй, без осіб
ної ухвали, nриняш назад ЧJІсна, що доброхіть 

взяв перехідний лист і до 90 днів піс:ІЯ того ло
Jюшується, щоб його nриняти. 

В новім Відділі 

s2.31. J(uжннй МісцеІ;ІІЙ Шдді:І обов'нз:ший 
nриняти члена, шо зІ о;юшується з перехідним ли

стом даним йому іІІши~І Відді:юм до 90 днів після 
того, з тою одначе умовою. що ніякий Відділ не 
має обоп'язку приймати ~1.1ена, що вже давніш ко
лись належав до нього і був пок:;Jраний на основі 
його або Союзавого Статута. Від хвш1і приняття 
до нового Відді.1у чJІен, що до НІ,ого псрсйшоr., 
має в нім платити всі вк.1адки і оплати, шо нале
жаться Союзові і новий Відділ відпаnідає за пер@
дачу його платіжів до Союз::t. Одначе Місцеrтй 
Відділ не обов'язаний допускати члена, що до ньо
го перейшов, также до своєї допомоги хорим, і 
може, коли має сумніви щодо його здоров'я, ни
магати від його лікарського свідоцтва. 
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Перехід до самостійних і з самостійних членів 

~2:32. Ко:ш ч:Іен вийшоu з одного Місцевого 
Відділу, але, як це було передбачено в § 143, до 
ніякого іншого Відді.1у не пристав, тоді він пови
нен перед<пи свій перехідний лист Головному Се
кретареві, що запише його в самостійні члени. Ко
.ш самостійний член мае: нагоду пристати до яко
І ось Місцевого Відділу Союзу, він повинен вдати
св до Го.lоІшого Секретари зи перехідним .шстом 
і з ІІІІМ зІ·о.lоситись, щоб його приняли до Відділу. 

Коли член виїде за кордон 

s2ЗЗ. Кu;ш ч.:((~ІІ CuюJy виїзджає З:Іуче-
ннх Держав до чужого краю - тільки не до Ка
нади - або коли канадійський член виїзджає за 
r;ордон - тільки не Злучених Держав - тоді 

Іакий ч.1ен :.юже відселати свій перехідний лист 
І'о:юпно:vІу Секретареві й записатись в самостійні 
'І:Існн та П.'Іаппн свої окладІШ і оплати на рукн 

І'о.1опного Сскретарп так довго, як довго перебу
І;ає за кордоном Злучених Держав і Кан~ди. 

АРТИКУЛ XVII 

ПРОВИНИ, СУДИ І КАРИ 

ПровиЮІ проти Союза 

s2J4. 1\шюшй Ч.'ІСІІ УкрuЇJІСuІ\01'0 Робітничого 
Союзу, не виймаючи урядників Місцевих Відділів 
і Го.1овних Урядників цеї організації, буде пока-
РJІшй, коли йому бу де доказано вину в котрамусь 

з таких учинків: 

1. що він порушив Конституцію Статут, пра-

вн.lа або ухвали Союза; 
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2. шn він вілnаджуn<ln не-членам оступаПІ n 
ч.1~rrrt Сою:~а ибо його Місцевого Відді.1у; 

~~. що нін радив ч.1е11ам нистушпи з Союза або 
з f.\ісцевого Відділу; 

4. що фа.1ьшиво й здобно обвинуватив това

риша-члена або Місцевий Відділ або урядника Від
ділу чи Головного ~'рядника або •·оловні установи 
неї організації; 

5. що слоnамн, на письмі або n газеті знева
:.rшв, клеветав або поганио Союз або його головні 
установи або Місцевий Відділ або урядника Відді
лу або Го.1оn1юго Урядника; 

6. що обманом, підступом, неправдою чи яким 
іншим безправним способом взискав або присвоїв 
собі гроші Союза або його Місцевого Відділу або 
яким іншим чином заподіяв матеріяльну шкоду ціЯ 
організації. 

Карп за т~ші проnнни накладає Місцевий Від
діл, до якого на.1ежrпь винуватий член, або Вико
ІІШІЧІІіt Ко:\tітет або Судова Рада. 

Провини проти Відділу 

§2:~5. І{ожний ч.1ен Союзу, не внйм<1ю•rн урsщ
шtкіи Відділіи і Головних Урялннків, може бути 
rюкараннй, коли він без доброї причини не прихо
дить на прави.1ьні збори с1юго Місцсnого Відділу, 
або котІ ІШ зборах веде себе непристойно або ро
бить за1ю.ют; або колн на час не платить своїх 
нклалок і оплат; або коди 11е дивлючися на дору
чення урядників Відділів або Комітету Допомоги 
Хорим не вілвідає хорого або немічного тоnариша
ч.lена, хоч міг би сповнити цей обов'язок; або не 
прийде на похорон товариша-члена; або як член 
комітету, до якого вибрав його Відділ, занедбає 
свої обов'язки; або зробить прилюлну заяву або 
підпшuе шrcьl\to від імени Віллі.1у або ІШ такім пись-
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~Іі прнбє відді.тuву нечuтку, не мuючи до того упо

r:ажнення Відділу; або вдає с.'Іабість або неміч чи 
ВіІ\Ішае інших нечесних способів, щоб одержати з 
Нілділу допомогу хорим; або порушить статут, пра
в ша або ухва.'Іи Відділу. Кару за ті провини мо
іІ\е на.10жити :шше Місцевий Відділ, в якім запи
сшшй винушпий член. 

Суд у Відділі 

s2:36. Місцеuий Відд.і.І може ІІUК<ІР<ІТИ члена 
ШІІІС тоді, коли проти ньо1·о бу.10 внесене обвину
вачешІя за одну або бі.тьше провин вилічених в 
~~2:34-2:35 і кu.1и uід.б~ї.ІСН u йu1·u снраuі суд і Шд
ді.'І внрішив кару. 

Обвинувачення 

~2:37. Обuинувачення проти ч.1енu може зро
ііІІТИ кожш1й інший ч.1ен або урядник Місцевого 
Ві.1ді.1у. Внести його повинен на письмі на руки 
І"о.тови Відділу або устне на відді.тювих зборах, і 
ЕОіЮІе обвинуuачення мае бути записане в книзі 
11рuтоко.1ів Відділу. Місцевий Відділ повинен зро
бюи слідство і вирішити кожне обвинувачення 
nroпt свого члена до 60 днів піс.тя то1·о, як воно 

G:,·.ю відповідно зроблене. 

Розправа у Відділі 

~2:3~. Місцеuнй ШддіJІ рuзбІІJЮt і uнрішує 
1\І)іі\JІе обвинувачення на своїх зборах, прави.'Іьних 
або спеція.'Іьних, в приявности обвинуваченоІо 
ч.тена. Що найменш на тиждень перед рознривuю 

І"о.тоnа Відді•lУ мае повідомити його на письмі, за 
яку провину його обвинувачено і де й коли від
будуться збори, на яких мають його судити. І{о
.щ ч.1ен без слушної причини не явиться, можн<І 

ііuго су д1пи заочно. Відділ може призначити осіб-
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f:y ко:-.Іісію л::я псрспсд~ІіШ1 с::і:tства l\ю:н~е за

І{.lJІкалІ КОіІ\1101"0 СВЇДІШ, 1\l).lJI буде l.IBJ/I01ї11, ЩО 

треба йо1·о д:ш пнпсіі~:ш:І і ВІІрішсшш снраrш. Т<ш 
обвинуnачениtі пк тоІї, хто йJro І:ІІ!Іув;пить, ма

ють прш:ю I!:IML1ГL1TII, lllOU 3CJOPII illlc.'IYXL1ЛII ЇХ са
МИХ і їх свідків. Сещ..JеПJР Відді"1у auo, колн він 
обвинувачений, інший пнбрLІІШЙ для тої ціш ч:1ен 
.м<:1є записати в протоко.1і весь хід зборі~1 і роз
прашt. 

Присуд Відділу 

§239. Міснений Відді"1 внл.Jє присуд, коли 
nизшш, що обвинувачений член винуІшпrй, вирі
шує кару більшістю голосів uідданих на зборах. 
Присуд має бути про1·олошений Головою Відділу 
і записаний в книзі протоко.1ів. На домагання по
караного члена Еідді~1 повинен дати йому копію 
прнсул.у, підписану Головою і Секретарем Відділу 
та засвідчену віл.ділоLІою печаткою. 

Виконання кари 

§240. Го.1ова Відді.1у МL1Є право, сн.1у і обо
в'ІІзок ВИКОШІТИ KLlpy, ИКУ Місце!;иЙ l3ідділ ІШJІО
іІ\ІІВ ІШ свого члена. 

Обвинувачення Голови Відділу 

§241. Обвннув<1чсння пrютІІ Го.ІJО[;ІІ J\1ісцево
го Відді.1у 1\!ає буш uнесене на письмі Ні.1 руки За
ступинка Голови або устне ШІ nідділоnих зборах, 
і u такім nнпадку Заступник Го;юnи зLІкликає об

nинуuачсІІого IILJ збори, головує на розпраnі і ви
конує rшру. 

Провини відділових уряднинів 

§242. Кожний урял.ник Місцевого Вімілу Со
Ю)у буде ПОК<lР3ШІіі, КО:JИ ЙОМУ буде ДОІ<азано ВИ

ну в котрамусь з тLІких учинків: 
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1. що він постійно з~нсдбував свої обов'нзюt 
~1бо з.1ОВіtшв сво1·о становища; 

2. що затаїв або не хотів передати на зборах 
Відді.1у офіційне повідом.тення або документ одер

ж~tшй від Головної Ради, Виконавчого Комітету 
~Іuо Головного Урядника; 

З. не пос.'Іухав доруче~шн aGo наказу, що да:ш 

їо.10вна Рада або Никанавчий Комітет згідно з 
!(онституцією і Статутом Союза; 

4. неправно внплатив або причинився до ви
н.таченшІ грошей з каси Відділу або з Союзавих 
фондів, або з.10вжtш свого уряду д.1я особистої 
користи собі або приватного знску іншої особи; 

5. бувши представником Відділу в купівлі, 
продажу чи якіІ\t іншім tюнтракті приняв комісове 

:-~бо опуст для сІюєї приватної користи; 

6. як опікун хорнх фальшнво звідомив, що 
'І.1сн хорий або нездатннй до праці і таким чином 
СПОІІуКаВ Відді.1, щоб ІЗІІП.1ЗПШ ТОМУ Ч.1СНОВі ДО· 
ІІО~ІОГу. 

Кари за такі пrюnІши може на.1ожити м:сцсІНІй 
В:л:tі.1, п які:vІ r;ІшуІ.>атий є членом і урядником, 
:1Go ВІ! лнавчий Комітет або Судоlіа Рада. 

в: .. :діловий урядник на суді у Відділі 

~:24:З. Всі П:)СlШІОВІІ ~2:)6, ~241 стосуt<нІ,ся ло 
.\'РІІЛІІИків Місцевих Відділів, що є обвинувачсні 
ІІсред ВіддіЛОМ За ЯКУСІ> З ПрОВШІ ВИЛіЧСІІІІХ ll Пu
ІІсрсдІІіМ параграфі. 

~244. 
І'u.1оrншй 
ІІр:шлою 

IIJIICK3€ 

Повне відшкодування 

І<ожний ч:Існ ЧІІ УРЯJ1ІІІІІ< Від;tі:Іу пбо 
Урядник, що обманом, підступом, не
аGо ЯКІІІ\І іНШІІМ безпраВНИМ CIIOCOUOl\1 
на свою особисту корисіь гроші Союзu 
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або Місцевш·о IJiддiJlY, поІНшен віддати всю при
своєну суму. Кожний ЧJlен чи урядник, що як 
інакше заподіє матеріяльну шкоду Союзові або 
Місцевому Відді.1ові, поnинен ту шкоду вповні на
правити. Урядник Місцевого Відділу має поверну
Пf гроші, які він незаконно виплатин або причи
нився до їх uІІПJlачення з каси Відділу або Союза; 
має дати поuне відшкодування, ко.1и він зловжив 
сного становища для особистої користи або для 
приватного зиску іншої особи; має віддати до ка
си Відді.1у комісоне чи опуст, що він був приняв, 
коли був за представника Відді.'Іу в купівлі, про
дажу чи якім іншім контракті; і має відшкодувати 
Відділ за допомогу хорим, яку вишtатив Відді.1 на 
основі фа.1ьшивих звідомлень, що він давав був 
як опікун хорих. Ч.1ен, шо вдаючи неміч і не
здатність до праці одержав nід Відділу допомш·у, 
має віддати 11 назад до оідді.10оої каси. Віддача 
грошей або відшкодування n ніякім випадку не 
звільняє від кари, яку можна налоіюпи на винуnа
того на основі постанов цеї Конституції і Статута. 

Як Відділ може покарати 

s245. 1\u:ІІІ МісцсвІІЙ Нідділ ВИЗІІі..Ш ВІІІІУ сво
го члена о котрій-небу дІ• з прuuин nн.1ічених в 

~s234, 235 і 242, ІІUІ<аратн йu1 u може, за:1ежно 
від доказаних фактів і вапІ його провини, таюtм 

чином: 

1. прилюдною наганою на зборах Відділу; 
2. грошовою карою в такій сумі, як визначuть 

Відділ; 
З. забороною участи в зборах Відді.1у; 

4. виключенням з Відділу через видачу пере

хідного листа. 
Свого урядника, ко,ш він винуватий, Місцеnий 
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Відді.l моіІ\С т:-tюІ\с пок:1р:-tТІІ, усуr.:-tю•ш йо1·о з ito
' о станоuнша у Нідді:Іі. 

ГрошовІ иари у ВІддІлІ 

§246. Грошову кару, яку Іш:юіІШn на йоІ·о 
.\\іrцевнй Нідді:І, ч.1сн має зашІ;JТІІПІ ло к:1сн Від
;tі.lу. Доки покараний ч~Іен не зашшпш валоже

ної Ш1 ЙОГО Відді.'ІОМ І JІОНІОВОЇ К:.ІJШ, ВіН не МаЄ 
11рава до ніякої допомоп1 з Відділу, не має права 
1·u.юсу і 1 олосування на відділоа1ИХ зборах і не 
:о.юже одержати перехід1ю1·о .п1ста до іншого Від

ділу. Урядник Відділу не може виконувати в нім 
своїх обов'язків доки не заплатить такої кари. 

Заборона участи в зборах 

§247. Міснсвнй Відді.1 може nокарати внну
в:.~тоІ·о члена забороною у час rи у відді:юnнх збо

рах r1ротн1·ом якогuсІ. часу, ra не довше як шість 

:'.Іісяцін. Член, що йо1·о l'ак покарашІ, не може 

()раш участи в нирадах, не має у Відді.1і права 

1 u:юсу й голосуваннл і не має праuа до ніякої до
номоги з Відді:Іу, і Rідді:І може йому не дати пе
рехідного .шста доюІ він не споnшпь своєї кари. 
~·рнднш: Нідді.1у, икому заборонено участь в збп
рах, тр<І. :пь сnій уряд. 

Виилючення з ВІдІдлу 

~24R. Місневнй Нілді.l може шшлючнп1 сво
І о члена, якого прнзІшє nинувати:о.t, даючи йому 

ІІtрехі:шнй :шст. Ч.1е11 тр:lТІІТЬ всі nрава членства 

.\' Відідлі, з якого був виключеш1й. 

Повідомлення Виионавчоrо Комітету 

~2-19. МіснсвнИ Відді:І має повідомнтн Пнко
НаІJчнА Ко:\Іітtт щю кож11е внк:Іюченни члена з 
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Відділу, кожну заборону участи в вілділових збо .. 
рах і кожну грошову кару в сумі вище п'яти до
.1арів, і має подати Виконавчому Комітетові при

чини такої кари. 

Апеляція до Винонавчого Комітету 

s250. КuіІ\ІІІІЙ 1 1.1СІІ, щu бyll ШІКJІЮЧСННЙ з 
сtюго Місцевого Відділу або покараний забороною 
участи в його зборах або карою в су:'.Іі вище п'я
ти доларів, може проти такого присуду зробити 

на протязі прндцяти днів апеляцію до Виконавчо
го Комітету. Така апе.1яція не зачіпає і не стри
мує виконании прнсуду, хіба що Виконавчий Ко
мітет його скасує або змінить кару. 

Донази д.1Jя Винонавчого Комітету 

s251. І<u.ІН lіtJІ{UНі.ШЧІІЙ Кuмітет TUI"U 3<.1/ІШ-
дає, Місцевий Відді.l має йсму перед::пи повний 

протокол розправн в тій справі, що в ній внесено 

апеляцію, і всі письмснні докази вини покар<.~Іюго 
члена, і Виконавчнй Комітет може зажадати также 
від члена, що вніс апе.1пцію, таких доказів і доку

ментів, які буде ВІ3ажапt за потрібні для справед
.ІJивого rшрішення справи. 

Вирішення ~пеляції 

s252. ВІІКUІІ<.ШЧІІЙ Кщtітст ~ЮіІ\С присуд Міс
цевого Б.ідділу затвердиш або скасувати або змен
шити І\ару, і прн всіх апе.1яціпх від присудів Міс
цевих Відділів рішення Виконавчого Комітету бу
де остаточне і невідкличне, окрім того, що мож
.тmвий ще відклик до Конвенції. Своє рішення і 
його мотиви Виконавчий Комітет повинен дати до 
відома Відділові, що вндав присуд, як теж члено
ві, що проти того прпсуду вніс апеляцію. Коли 
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ilf.\1 рішенням грошоLІ<І ю1р<1 бу.1а знижена або 

скасована, Відділ має повернути членові заплачені 
ІШМ гроші, а коли кара виключення з Відділу бy
.lJ скасована або замінена іншою, Відділ має по-
1\<ІJ~:Jtюго ч.1ена приняти назад. 

Коли судить ВИІ<анавчий Комітет 

~25:3. Вшнтаt:чнй Ко.\1іІет має прuLІо сш1у 
rюк<~.ратн ч:Іеніu, що їм доказано якусь з тих про
І;ІІ;r. ІЦU ВІІ.ІЇЧеІІі В S~234 і 242 ."ІІ!Ш у ТИХ LІИПUД· 
r..:ux, ко.ш і\1ісцеІНІй Відді.1 не покарав винуватого 
•t::сн::~, або ко.111 Виконавчий Комітет вважає, що 
І!і.1.1іл не на.1ожІ:в належитої кари, або коли про
ВІІНа заподін.1а шкоду ці;tій організації, або коли 

ПjЮLІІІНІІВСН Са:\ІОСТЇЙНІІЙ Ч.lеН. 

Розпрzша перед Винонавчим Комітетом 

s254. ВtШОШВЧІІЙ Ко:чітет ~1<1Є пpuuo покара
І І! 1 !.1СІІ<1 .1ІІШ TO;ti, КО.1И ІІрОТІІ НЬОГО ВНеСеНО Жа· 

.юбу з обrтнув:1чення~1 за одну з провин означе
ІІІІх в ss2:;4 і 242 і ІІЇС."ІИ ТОІ u, як UиконаLІЧІІЙ Ко
\tітет fЮЗГ.lЯНУВ ДОКЗЗІІ і ІІрІІЗНаВ ОбВИНуВаЧеНОГО 
'! 1енз винуватим. Обвинувачення проти чдена мо
іІ\С Ішеспt до Внконавчого Комітету кожний інший 
'І.tен або Місцевий Відді.1 або його урядник або 
І·о.lоІНшй Урпд1шк, і воно повинно бути зроблене 
на письмі й передане Го.1ові Союза або внесене 
Устне н11 зборах ~шшнавчого Комітету, і в обидвох 
ІІІІПuдках воно має бути записане в книзі протоко
.-;ів. Виконавчнй Комітет повинен зажадати від то
І о, хто вніс овбинувачення, щоб дав свідків, запри
сяжені заяви, документи й усякі інші докази вини 
обвинуваченого члена, і повинен повідомити обви
нуваченого й зажадати від його, щоб на протязі 
тридцяти днів відповів на обвинувачення і поста
чнв свідчення, документи та інші докази, які мо-
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же мати на сnою оборону. ВиконGвчнй 1\о:-.tітст 
може перенести всяке інше слідство, кошІ вважае, 

що його треба. 

Присуд Винон:шчого І<омітету 

§255. Виконавчнй Кпмітст pot>Jiп, прнсуд го
лосуючи на своїм засіданні. Той nрисуд він попи
нен подати до відома обuинуuаченому •1,1еноuі та 

його Місцевому Відділові. 

Покарання Винонавчим І<омітетом 

§256. Ко.ш пбвинуваченом~· ч.lеІюnі буде дп
казшtз одна з провин пзн:1ченнх в §§234 і 242, 
НиконаочнА Комітет може покарати його, залежно 
від доказаних фактів і ваги провини, таким чином: 

1. прилюдною допшою перед Місцевим Від-
ділом або в офіційнім органі Союза; 

2. грошовою карою; 

З. виключенням 3 Місцевпго Шдділу; 
4. виключенням з його Ві;щі.1у і з усіх іІшшх 

Відділів. 
Відділового урядника ВикпнавчнЇІ Комітет М~J

же покарати, відст::шляючн його 3 йо1·о ст:lІІОІІІІІН;l 
у Відділі. 

Грошові кари до Союза 

~257. Ч.1ен, якогп Ннк~НІ:1ІІЧІІЙ Комітет пок:t
рао грішми, має зап.1аппи кару до Союзuвої І\:ІСІt 
протягом тридцяти днів піс.1я того, як одерж;ш 

повідомлення про присуд. Ко:ш не зап:ІаПІТІ> н:1 

час, Виконавчий Комітет може ІІаложити на нього 
іншу кару. Відділовий урядник не сміє tшконуuатн 
своїх урядових обов'язкіn поки не з<шлатить кари. 
на яку його засуджено. 

Никточення з ВіддІлу Виконавчим І<омітетом 
§258. Колн Виконавчий Ко:о.Іітет вил.:1сн прн

суд, ЩОб ВИКЛЮЧИТИ ВІШУВЗТОІ"О ЧJІеІІа З ЙUІ U ;\\il"-
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1(\.:ІЮІ'О Нід;J.І.ІУ, J'u.1u1ШIIif с~щн:Іар має йому дати 

ІІ~рсхіюшй .шст, ш1 якім, згідно з присудом Вико
ІІ<шчоІ·о Кт.-tітету .має бути зазначено, чи член мо
іІ\С бутн прннятнй до іншот Відділу чи ні. Коли 
ні. він бу;tс з<.шисаний в самостійні чдени. Коли з 
.\ \існ~ншо Шдді.1у ВІІІ\JІЮЧ~Ію його урядника, його 

'рнл у Відді:Іі буде 1шажашся за вакуючий. 

Суспендаціп і вик.r1ючсння урядника Відділу 

~259. ~,.ря;ошк 1\\ісцеІюІ о НіддіJІу тратtІТІ> всі 

ІІJ!<ШJ ДО СІЮГО уряду, КО.'ІИ ВіН ДОПУСТИТЬ ДО ТОГО, 
lll() пк ч.1ен Союза буде суспендований або виклю
'Іt.:ІІІІЙ. 

Занедбання обоn'я3ків урядника Відділу 

s2tiU. 1\u.ш УJЩЦІІІІК Місцеuш·о ВідіJІУ не 
сІІ•JІІІІнє своїх обов'нзків або зловживає свого ста
ІІоІшща і ПІМ робить шкоду Союзові, а Відді.1 не 
:.:оже або не хоче тому зарадити, Виконавчий Ко
\ІіІст має право і силу відставити такого урядника 
і на його місце призначиш іншого члена Відділу, 
щоб виконувати його обоu'язки аж до вибору но
І:оІ·о урядника. 

Затримання майна або книжок 

S261. J\u.Ш бувШИЙ урЯ;t.ІІІІК або буUШІІЙ Ч.lСН 
.\\ісцевоІ·о Відділу не хоче віддати що-небудь з 
:чаєтку, грошей, записок або книжок Відділу, що 
їх має в себе, тоді Виконавчий Комітет поаинен 
Іюробитн всі потрібні заходи, щоб законною до
рогою відібрати те майно і покарати тако1·о був
ІІІоІ·о урядника чи ч.гtена. 

Апеляція від присуду Виконавчого Комітету 

~262. Ко:ш ч:Існ ночуuає, що присуд Вико
ІІаІJчого Комітету його скривдив, він може від того 
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присуду внести апе.1яцію ;ю Сулоrюї Ради. Такз 
апе.1яція не стримує і не зміняє nикошІІІІІЯ прису
ду хіба що Судова J->ада йогu зміни.1а б і аж тоді, 
як змінить. 

Рішення Судової Ради 

§26:~. Сул.ов:-1 Р:1д:1 1\Іожс прнсуд ПІІІ<ОІІШ3ЧОІ·о 
Комітету затверднтІІ, або йoru скасуuапr або змен
шити кару, і її рішення буде остаточне й невід
к.шчне, не рахуючи nce можл1шого L;ідк.'Іику до 
Конвенції. 

Судова Рада може виключити з Союза 

§264. Ко.ш Виконавчий Ко:-.1ітет визнав nнну 
ч.'Іена в якійсь з ТІІХ провин, що uичисле11і в пара· 
Графах 234 і 242, і коли в існуючих умовах про
вина була особ.1шю тяжка і для Союза шкідлива, 
Виконавчий Комітет може зробити внесення, щоб 
Судова Рала nннувато!·о ч:rсІ!:-1 ІНІІ>.'ІЮЧІІ.l:-1. Зва
живши ІJСі фаКТІ! 11 справі, B<ll·~, ІІРОІ>ІІНИ і ШКОДУ 
заподіяну нею організації, Сулова Р~.1а :~шє nраво 
f\tІКЛючити ВІІІІУВатого ч.'Існн з Союзу, з тнм, шо 
вик.1ючений ч.1ен з Союзу не понесе ніякої м<н~
рія.lьної шкоди, як сказано 11 ШlJХІГрафі 140. 

Наслідни винлючення 

§265. Ч.1ен, що рішенням Судової Ради є вн
к.lючений з Союзу, тратить всі права, привілеї і 
користи, ш<і дає організація, крім свого обезпечен

ІЩ як про те пост:шов.1ено в пар:н·р<lфі 140. 

За що може винлючити ВшюнаnчиА І<омітет? 

§266. Виконавчнй К():v~ітет ;\І<lЄ право і си.1у 
RИК.'Іючити члена з УІ<р1ЇнсьІ:ого Робітничоr·о Со
юза в таких випадках: 

1. Якби в часі коптсспrбил періоду піс.'Ія прнй-
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няття в ІІ.lСІШ Ссюза гшшн.1ось і бу.1о доказано 

сІ:ідоцтвом нарс;~жсшш, :Іікарським сuідоцтвом, 
LUlДI\JMII, ЧІ! ЯІ\Е:І::І іНШЮІІІ ПСВНІІМН ДОDОДJМИ, ЩО 
'I.lC/1 У СІЮЇЙ QП.lіІ\ацЇі За ПрНЙІІІІТТЯ U tІ,lеШІ даВ 
1:аявно фа.lЬШІШі інфор:-.rацЕ, або з::паїв наявні 
фаюн, нкі, І<а.'ІІІ G бу.ш подані, не допусти.lИ б 
.::u йuн> нрІ!йнnттн в ч.lemt, тоді пропадає кожне 
:~абезпсчсшт д<!Нс йому Союзавою грамотою, як 
Іtс перс,1G:І·~с1ю в ~129 і він може бути вик.'Іюче
іІІІЙ зі СоюJу ВІІІ\оі!:Jеt:!І~І Ксміттом, і якщо буде 
вш.:.'Іюченніt, тоді uci нр<ша і забезпечення, що 
;~:н: 111амота, пропад:Іють і ІІі прнзначені таІ<ИМ чи

ІІОМ Сіенефіціирі, ні ніr.кі інші особи не будуть ма-
1 н права 11:::1 його ІЮО1ерше забезпечення і зобо
в'нзання Союзу n такім випадку буде ограничене 
:to звороту вкладок, які член зап.1атив на забезпе
чешш свсеї І'Р:'І:'І-!ОТІІ. 

2. Член Союзу, що безправно дістане зі Сою
:~у д;ш cetie. 1 !ІІ д:ш нкої іншої особи пасмертне чІІ 

нке інше з:І,:е:!ІІ~'ІСІІІІІІ. ~І:Іе Сіутн uиключений і тра

ПІТ!. ВСі права, ІІJНІІІі.'ІСЇ і З<ІQСJfІСЧСІІШ1, ЩО Ма€ В 

нііі оргш:ізанії. нк 1сж всі вк.1адtш й оплати вне
l'СІІі ІІЮІ ло Союзавої І<асн, і Jto то1·u муснть uід
ІІ;кодувапІ орІ·анізац;ю за всі втрапt і кошти, що 

І:она ~.Іа:т чер~з йоІ о бс:шрааний uчшюк, за вий
ІІнпюм, що він може задержа'!'и бенефіт на свою 
1 р:шоту, як передбачено n § 140. 

:з. Член Союза має бути викшочений і тратить 
ІІсі прав<~, прнві.'1сї і свое забезпечення в Союзі, 
ІІІ< теж всі nкладки і оплати внесені до його Каси, 
І\О.l!І дсржаrший су л засуJіІІТh його за зловжиття 
aGo прІІсuоєншІ собі Союзовнх грошей або іншо
І·о Союзавого майна, <Ібо грошей і майна Місце
І:щ·о Відді.1у цеї Організації, за вийнятком, що в 

1 ()іі спос:б вш::Ію•Існнй ч.1сн може задержати бе
не фіт ШІ свою грамот~'. як псредб:1чено в ~ 140. 
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4. ЧJІен Союза може бути виключений, коли 

не заплатить всіх nкладок -і оп.1ат так, як поста

ношІено 13 цій Констшуції і Статуті 13 §§ 139 і 140. 

Виконання кари у ВіддіпJ 

~267. Кожний Місцсllий Відді:І uбоІ3'изшшй 
виконати кару виключення, яку на його члена на

ложила Судова Рада або Виконаuчий Комітет, і 
nикJІючити покараного члена nід усіх прав, приві
ле·:в і допомог Відді.1у. 

Розв'язання Місцепого Відділу 

~268. Місцевий Шдді:І Українськu1·u Рuбіпш
чого Союзу буде розв'язаний, ко.1и йому буде до
казано котру-небудь з таких провин: 

1. що він порушує або не хоче виконувати 

постанови Союзавої Конституції і Статута, ухвали 
Конвенцій, або доручення Гu.rюuної Ради або Вико
навчого Комітету дані йому згідно з Конституцією 
і Статутом цеї організації. 

2. що він ухвалив собі статут незгідний з 
Конституцією і Статутом, порядками і правиламн 
Союза; 

3. що пристав до іншої допомогової організа
ції як її відділ чи частина; 

4. що не відбуває правильних зборів, як тут 

про це постановлено; 

5. що не дає таких звітів, як вимагає від йо
го Союз; 

б. що вживає гроші з своєї каси на ціли не 
дозволені Конституцією і Статутом Союза; 

7. що не хоче дати книжок, записок і рахун
ків Відділу до перегляду Головній Раді або Вико
навчому Комітетові, коли вони того вимагають; 

8. що не виконує кар, що на членів ВіддіJІУ 
Ііаложили Виконавчий Комітет або Судов а Рад:J 
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-гі,1ІІО з КонстнтуІ(єю і ...... татутом Союза; 
9. що прнймзє ч.1сна r.иключеного з Союза 

І'о:ювною Р<1.1ою :-~бо Внкошшчим Комітетом, хоч 
.нrає, що член вик.1ючений; 

10. UIO СВОЇМІІ 1\ЧІІІІКаМІІ СВідОМО заподіЯВ 
:!Ікоду Союзові. 

Обвинувачення і докази npom Відділу 

§269. ОбвІІІІУВ:lЧСНІІЯ протн Місцевого Вія

ді.lу повинно бути внесене на пись~і на руки Го
.юви Союза або устне на засіданні Виконавчого 
Комітету. Одержавши докази і документи для під
тримки обnинуnачеІІня, Виконавчий Комітет пові
;юмляє про це обвинуnачений Відділ і наказує йо
І·о урядникам, шоб вони впродовж тридцяти днів 

дали відповідь на обвинувачення та докази і до
кументи на оборону. Виконавчий Комітет мае 
нраво розв'язати Відді.l, коли визнає за ним вину. 

Наслідки розв'язання Відділу 

~270. Чартер розв'язаного Відділу касується 
і такий Відді.l тратить неі права, шо їх Союз при
JІІає своїм Місцевим Відді.'Іам. Никонанчий Комітет 
.\tає повідомити про розв'язання всіх членів розв'я-
:JаІюІ·о Відділу, Головний Секретар має тоді 
ІІІІс:ІаТІІ кожному такому членові перехідний 

.ІІfст, з яким він має праuо на протязі 90 днів при
стати до іншого Відділу, а коли другого Відділу u 
йщ·о місті нема, записатися n самостійні члени. До 
Іщ·о часу кожний член має платити вкладки й 

щцати, шо належаться nід його Союзові, просто 
ІІа руки Фінансового Секретаря-Скарбника. Коли ж 
впродовж 90 днів він не пристане до іншого Від
діJІу ані не бу де записаний п самостійні члени, тоді 
Перестане бути членом Союза, з тим винятком щu 
1\о:ш т:1кий ч;Іен має взагалі право до продовже-
11')1 () :~:н)с:шс•ІсІІня, як про не постnноnлено в §85. 
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тоді Союз утримає йоІ·о грамоту n сші для щю
довженого забезпечення на такий час і н такій су
мі, як про це теж сю.1зано ІJ §85. 

Лпелv.ція розв'язаного Відділу 

~271. Апе.1яцію від рішення Вик'JІ-ІаІіЧОІО Ко
мітету, якщо підпише її біJІьшість членіІJ розІJ'яза
ного Відділу, можна внеспІ до Судової Ради. Су
дова Рада може рішення Виконавчого Комітету за
тnсрдІІТІІ або повернути роJn'язшю~ІУ Відділові йо
го чартер і обновити всі його праІJа в Союзі. 

Судова Рада 

~2ї2. CyдuiJLJ. Рада УкраїнсьІ<uІ·u РобітннчоІ·о 

Союзу ск1адаєнсп з .'!.ван~І.2.ШІТ!! ч.1сні!: Го:ІОІ'ІІ()Ї 

Ради, названих тут Р~дшІ:о.ш, і го.ювує в ній Дру

гий Заступник Го.товн Союза. Ни ііо1 о ру~..:н треба 
вносити всі іІШлоGи і апе:шції, що підходять під 
юрисдикцію Судової Ради. 

Юрисдющія Судової Ради 

~27:~. Судова Рада розсуджує і вирішує всі 
апе.тяuії членіІІ і ,\\існеІ;их Відділів uіл. присудів 
Виконавчого Ко:-.tітсту та r.ci жа.10би й обвинува
чення на Виконавчий Комітет, Контро:Іьну Комісію 
n окремішних Головних Урядників Союза. 

Засідання Судової Ради 

~274. Судова PaJta відбуває своє ІІраІ:ІJ:ІІ,ІІС 
;,а.сідання підчас річного засідання Головної Ради, 
але зрештою може зібратися кожний раз, коли на 
протязі року назбирається бі.тьше cnpan, що nима
гають негайного рішення. 

Провини Головних Урядників 

§275. Голощшйй Урядник Союзу має бутн усу-
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ІІСНІІіf Jl CUUГU CТ<llllJIШЩi.l, 1\0.11\ U.)'H С.)'ДіІ\СІІІІЙ ор

І<JНіЗаЦЇЙНИМ судом і засуджений за котрусь з та
ких провин: 

1) Що заддя сІюІ·о вибору на Конвенції він 
ІІідн:шчуuав де.1еrатін або обіцюuив їм занлатити, 
або І<.rІеuетав на своїх противників, або вживав ін
ших нечесних або шахрайсьІ<их засобіu або спону
кував інших вживати таких способів на свою І<О
(>Исть; 

2) що uін постійно занедбуваu обов'язки свого 
урнду; 

3) що uін безправно і навмисне внп.1апш або 
прнчиюшсн до виплачення грошей з Союзоnої J<a-
си; 

4) що він присвоїn собі Союзові гроші, або 
н:тскав їх обманом, підступом, неправдою чи 
якимсь іншим незаконним способом, або вживав 
Союзавих грошей для особистої І<ористи собі чи 
іншій особі; 

5) шо він вживав свого станови ша в орагні
і<щії задля своїх чи іншої особи приватних інте
?есів; 

6) що він займався спеІ<уляцією на біржі; 

7) що він свідомо порушив Союзаву Конститу
J.ію і Статут, ухвали Конвенції або рішення Го
лunної Ради, прийняті згідно з Конституцією і Ста
tуrом цеї організації; 

8) що він своїми вчинками свідомо заподіяв 
Союзові ШІ<оду; 

9) що він змагає до повалення силою Кон
<.:Інтуції і праu.тіння Злучених Держав Америки 
'ІИ Канади, або належить до такої організації, що 
ставить собі такі ціли, або яка похва.тяє систему 
ІІраnдіння чужої держави, що є ворожа до демо

'Фатичного устрою Злучених Держав Амерюш чн 
І<анади. 
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Обвинувачення Головного Урядника 

§2і6. Обвннув:Jчення проти Го.ювного Уряд
ника може зробити Никанавчий Комітет, Контроль
на Комісія, інший Головний Урядник, Місцевий Від
діл, урядник Відділу і кожний ч.'lен Союза. Жало
ба з таким обвинуваченням мусить бути внесена 
на письмі на руки Другого Заступника Голови як 
годави Судової Ради і копії обвинувачення пере
слані до Голови Союза і Голови Контрольної Ко
МІСІІ. Одержавши таку жалобу, Голова Судової 
Ради має повідомити про це обвинуваченого уряд
ника і представити обвинувачення на найближчім 
засіланні тої Ради. 

Слідство, розправа І присуд 

~277. Судова Рада має перепитати обвинуnа
ченого Головного Урядника і свідків, переглянути 
письменні докази і перевести докладне слідство 
щодо всіх обвинувачень, і коли обвинуваченому 
урядникові доказано одну з тих провин, що пере

:ІічсІІі в ~275, він ~1ає бути усупешІй зі свого уря
ду. Л.'ІЯ ПрИСуду треба абСОЛЮТНОЇ біЛЬШОСТИ ГО· 
лосів приявних і го:юсуючих членів Судової Ради. 
Коли обtщнувачений урядник сам є член Судової 
Ради, він не може брати участи в нарадах і голо

суваннях над своею справою. 

Засуд і відставлення Головного Урядника 

§278. Го:ювннй Урядник, що його Головна 

Рада признала винним, має бути скинутий з свого 
становища і тратить всі права, які мають Головні 
Урядники Союза, хіба аж Конвенція скасує тоЯ 
присуд. 

Апеляція Головного Урядника 

§279 Ві присуду Судової Р:щи можна зробн
ПІ аІІс:Іицію до Го:ювної Ради, а від присуду Го~ 
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:нншої Рі.ІдІІ до Конuснцїі, щт чому одшJ.ІІс TJKa 

аІІСJІиція не стримує виконання nрисуду. Конвенція 
.\Іоже присуд затuердити або скасувати, і її рішен
ІІН буде остаточне і невідкличне. 

Обвинувачення перед Виконавчим І<омітетом 

~280.. Ко:ш Судові.! Раді.! не засід;.І€, І'одоuа 
Союзу новинен нередаІІІ жа:юбу проти Го:ювного 

Ури:ншка Виконавчому Ко:-.tітстові і тоді той до 
сс:-.ш дніu має повідомити і nсрес:Іухати обнинуна

'ІеІюго, а на найближче засідання Виконавчого Ко
мітету назничИ1и перед собою судову розnраву, 

нерссJІухати і nровірити докази з обох сторін і 
ІІf>ІІі1ня1ІІ рішсннн щю ні.1у справу. 1\шш член Uи
конавчого Ко:-.Іітсту є об13ІІНувачений або вносить 
обвинувачення, тоді в розправі і голосуванні над 
прнсудом він участи брати не може. 

Суспендування Головного Урядника 

~2Rl. Кu.ш Hi.l сул.і перед 13икон•шчим Комі
І~Іом бул.е uизнано, що Го.'Іовний Урндюш вину
ватий, Виконавчий Комітет має nриnинити його 
t<Ільше урядування аж ло найближчого засідання 

І'щовної Ради, що остаточно розсудить і вирішить 
ііо1·о справу. Суспендований урядІПІК тратнть тим
ІJасово кваліфікації для користування з своїх nрав 

і виконування обов'язків n Союзі. 

І<оли Головний Урядник вже не член Союза 

s282. Ко:ш )"о.ЮІІШІЙ Уриюшк перестає бутн 
'І:ІсІюм Союза, його уряд робиться вакуючий і зай
~Іає його такий наслідник, як тут nостановлено. 
І'о:ювний Урядник не може виконувати обов'язків 
сво1·о уряду доки він є сусnендован·ий як член 

Союза. 
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f{о.ТJи Контрольна Комісія віднрие зловжиття 

§2Ю. Якбн тршш:юся, що КоІІТfЮ.'ІЬШ.J. Комі
t:ія ІІЗЙде ДОКаЗJІ І<рЗДІЖІ, З.lОВіЮІТТЯ або безпраLІ
ІІОГU прІІсвоєшІн грошей УкраїнсьtюІ·о Робітничого 
Союза, тоді перший обов'язок контро.1ьорів пові
домити нро це негайно Виконавчий Комітет і ту 
Компанію, що заручи.1ася за Головних Урядників. 
5/к uн Никанавчий Комітет не хотів, не поспішився 
аб .... не вмів перевести слідство і поробиш всі по
трібні заходи д.1я покарання rншуватого і відшко
дування Союзз за його втрати, тоді Контрольна 
Комісія повиш1а поnідомити про сnоє відкриття 
всіх Головних Урядників або ск.1икати спеціяльне 
:іасідання Головної Ради. 

Справа в державнІм судІ 

§284. Ko.lll 1 ІЛеІІ, auo УРЯJ11111К Союзу безпр::ш-
110 присnоїв собі або закрав гроші цеї організації, 
то незалежно від тої кари, яку заnдасть йому Со
юз, він може бутн ще поставлений перед держав-

ний суд, і Виконаr:чий Комітет і Контрольна Комі

сія повшші поробІІТИ всі потрібні заходи, щоб су

довою дорогою відзискати Союзові втрати. 

ВІднлин до Головної Ради 

~285. Кожннй ч.1ен Союзу. що думає, що 

якесь рішення, ухва.rш чи вчинок Виконавчого Ко

мітету суперечать Конституції і Статутові цеї ор

ганізації або незгідні з Конституцією і Статутом, 

може відк:шкатись до Головної Ради Союза. Одна

че таю-tй відк.1ик не стримує правної сили і насJІід

ків рішення, ухвали чи вчинку Виконавчо1·о Комі

тету, хіба аж Головна Рада їх скасує чи відмінить. 
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Жалоб11 щодо виплати забезпечення 

~28G. J{oнтpo:rІ.rra Km.ricisr має обов'язок роз
І.rr.нупr всі іІ\LІ.lОUІІ і прох~ння, що торкаються до 

LІІШ.1JТІІ пuо1ертного чи якого іншого забезпечен
ІІ:·І, і датн про них звіт на засід~ннях Голевної Ра
;ш і 11~ Конвенції. 

Прохання і жалоби до І<онвенції 

§2R7. Сою:10ва КоІІІІсrщін повІІlІІІ:J внслухатн 
вирішити всі жа.1оби і проханнн, з якими вд~ють

сн ;щ неї ч.1сюr цеї орr·~нізації. 

Позви проти Союза 

§288. ~:to державного суду ч.1ен Союзу не мо
;1\е вдаватися проти цеї організації з ніяким дома

І аншrм, поrш не перейде всіх способів і ступнів 
~1пе.1яції. що уст~нов.1е11і в цій Конституції і Ста
rуті. 

АРТИКУ Л XVIII 

І<АНЛДІИСЬІ<І ПОСТАНОВИ 

І{о!~<:ппуція і Статут обов'язують в І<анадІ 

~28~ 1 • !\сі канадіЙСЬКі Ч.lеІІИ Укр~ЇНСІ>КОГО Ро
І)j і І ІІІчого Союзу і всі Місцеві Відділи цеї органі
·:щїі, ЩО є в к~нІа..1.і, під.lSІгають цій Конституції і 
l' 1:11 утові, і постаrrовн неї Конституції і Стапта 
l' 1 осуються до всіх Союзавих справ і діяльности в 
1\:нra:ti, з такими лише nідмінами. як сказа110 а 
~~290-294. 

Залежні від занонів І<анади 

~290. Умовн кожного забезпечення за грnмо
І ою, що видав Союз в Канаді, підлягають поста
ІІ,н:;ш і )юзумішrю кан:1л.ійсr.кнх з~конів, і кожне 
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спірне питання, що виникає з членства в Союзі 
або з Союзоnої грамоти, будуть розбирати і роз
суджувати суди, що мають в таких справах юрис

дикцію в Канаді. 

БенефІцІярІ і позви 

s2~1. ІІuспнюuи К<.ІН<ІДІИСЬКІ1Х З<JКuнів IЦU}tO 

бенефіціярів і щодо обмеження позвів бу дуть ма
-си перевагу і застосування у всіх тих випадках, 

коли видана Союзом в Канаді грамота дасть nри
від до розходження між постановами канадійських 
законів і Союзавою Конституцією і Статутом. 

Головне представництво в Канаді 

s292. І"u:юuнніі ІІредстаuннк Сuюзу u І<анаді, 
призначений Головною Радою цеї організації, по
винен мати повний нагляд і контролю над усіми 

її ді.1овими сnравами і ді.1оводством в Канаді. Він 
мае вести всі потрібні книги для заnисування тих 

справ і всі зв'язані з ними рахунки так подрібно, 
щоб міг вирахуватись з усіх фінансових операцій 
Союзу в Канаді і виробити річний звіт, що його 
вимагають канадшські в.1ас 111. В Го.10внім Пред
ставництві повинні бути всі оригіна.1ьні документи 

записки, за якими можна би такий звіт провірити. 

Союзові виплати і платіжі до Союза 

S29J. Всі Місцеві Ні;tді;ІІІ Сuюзу u Канаді по
винні пересилати вкладки й оnлати, що зберуть від 
•r.1енів, Головному Представникові для Канади. Він 
мае док.1адно записати все, що одержав, в книж

ках, які веде для тої ціли, і депонувати одержані 
гроші в банку на Союзаве конто, яким він розпо· 
ряжае. Чеки на виплату пасмертного та іншого 
забезпечення в межах Канади, мають бути вистав· 
п~ні в Головній Канцелярії Союза на таке банкове 
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мнпп ІСІН:lдійський Го.lОВНІІЙ ПредставІшк іх 

ІІі;lПІІСу€. 

Нема допомоги з ВІддІлу 

~294. J-fiикo~ry Місцево:-.tу Відлі:юві Союзу в 
1\:нш:tі не дозво:rено даuати членам з своєї каси 

дІ>ІІо!'.tоГІІ у випадках смерти і с.1абости та неспо

.... GІЮСl и до ПJЮЦі ані тnоритн nіддідових фондів на 
ту ціль. 

ПлатїжІ о канадійських грошах 

~295. J3ci ВІІП:І:НН, ЩО Союз робІІТІ> ІІЗ ОСІІОВі 
tttЇ Конституції і Статута, і всі забезпечені ним 
сум11, u межах Кан:1ди мають бути виплачені в ка
n;щійській uалюті. 

АРТИКУЛ ХІХ 

Обсяг і зміна Конституції і Статута 

обов'язуе nсю організацію 

~296. І Lн Конституція і Статут мають обов'я
"-'·ючу t ІІ.lУ д.1я всіх ч.іІеІІіu і установ Українського 
І \>GітІІІІІІ 1t> Союзу. Нінка устаноnа, віддід, уряд
ІІ11К чи ч.:rен Союзу не ~шють npaua відхилятися від 
НІ\оЇ-небудь пост;шови цеї Канештуції і Статута, і 
взагалі не сміє бути ніяких відхилень, хіба що n 
нюtх тшадках Конституція і Статут їх nира:шu 
:tозволяють. 

Члени чоловіки і жінки 

~297. [~сі послJІІОІІІІ цієї Консппу1tіЇ і Стату
І<!, в я1шх є ~.юва про членів чо.10nічоrо роду, сто

суютьt:н тaJc .. t..:e до ч:ІСІІів-жінок, хіба що десL. вн-

11~ІJ1ІU ПОСТ3ІЮІ3ЛСІЮ ЇН::ІКШе. 
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Зміни Конституції 1 LІаІ}' ru 

§298. Ця Консшуція і Статут можуть бути змі

нені або доповнені лише на черговій або позачерго
пій І{онвеннїі Союзу бідьшістю годосів приявних 
і голосуючих ч.1енів Конвенції. Коди би одначе, яка 
постанова Конституції і Статута була або зробилася 
незгідна з законами, правилами чи вимогами яко

гось Стейту чи Провінції, де живуть чдени Союзу, 
або CyПei~CIJIJa нuрмu:ІJ,ній д.ія:ІJ,JІU~JСТІІ і роЗUНТКОLШ 
Союзу; тоді Го:юuни Рид<.І або, як uoнu не засідає, 
Внконавчий Комітет може своєю ухвалою зміни
ти таку постанову так, щоб вона погод:жува.rшсь 

з законами і вимогами державної влади, при чо

му в кожній такій ухвалі має бути приведено 
повний текст статоnої постанови перед зміною 
і так, як її змінено й yxua.1a мзє бути записа
на в протокоді засідання, на якім її зроблено та 

проголошена в офіційнім органі Союзу, і від дня 
того проголошення кожна зміна входить в силу Н 

обов'язує всіх членів і установи Українського Ро
бітничого Союзу. Постанови цього Статуту в пара
rрафах 1, 2, 3, 5, 8 і 9 можна змінити на Конвенції 
тільки більшісттю чотирьох п'нтих голосів прияв· 
них і го.1осуючих ч.1енів Конвенції. 
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СТАТУТ 
ДИТЯЧОl СЕКЦН УКРАІНСЬКОГО РОБІТІІИ 1ІОГО 

СОЮЗА 

Загальні постанови 

~ 1. ~·tитяча Секція Українського Робітничого 
Союза .: йо1 о складоuа частина, і uc1 11 справи ве
:tуться таю1м самш.І способом, як спраuи Союза. 
Всі фонди Jtитя•юї Секції і uci Союзові записки і 
рахунки, що відносяться до тих фондів, зберіга

ю rься в І'о:юuній Канце.1ярії Союза в Скрснтоні, 
ІІснсилвснін. В )Lнтячій Секції ююшаються ті самі 
офіційні моuи, ти сама печатка і та сама uідзнака, 
що ї.х ІШ'ИВа€ Союз. 

ЦІли 

§ 2. Союз зобоu'язупься, що через свою Ди
Іячу Секцію бу;~е uишшчуuати ноемертне обезпс
•rеюІя, нк теж обезпечення п.1атне ще за життя, 

Т<1КИМ способом і на таких умовах, як сказано в 

цім статуті. Є TLlKЖe ці:r:rю і заuданням Дипr
•юї Секнії виховувати r.юлолих членів в Союзавім 
дусі та щоб придержуuались нринциніu і зnичаїu 
цеї орІшtізацїі. Дитяча Секція може робити uсякі 
заходи д.1я освіпt й розuаr·и сноїх членів, видава

ги відпові;шу літературу, uести школи і курси та 
данати почин і понуку до вся"ої дінльrюсти, що 
може ІІJНІ'ІІІІІІІТІІСЯ дu здійснення ці:rей і нршщипіu 
Союза. 

БатьнівськІ ВІддІли 

§ З. Jlитяча Секція ді€ через Литнчі І3іддітt. 
Кожний Місцевий Відділ Союза може організувати 
і провадити Дитячий Відділ, що підляга€ Союзо
вим Артикулам Інкорпорації, Конституції і Стату
тові Т::J. таким правилам і порндкам, які Місцевий 
Відділ ухв<Ілить, коли вони не суперечать Артику-
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.і<J;>.І Інкорr:ор~щїі, Конетитунії і Статутові. Місц~ 
внй Нідді.l, що nровадІІТь )lнтячнй Відді.'І, назива· 
ється Бап,ківсt..кшt Відді.lо~І. і 11ін ві111ювідае за 
nорядок в Литячім Вілді.1і та за його дія:Іьність. 
ВіІІ мае прнзначитн особу або особи, які маюп, 
особ.нІВу прихи.1ьність до дітей, щоб тшшй Ксрів
ШІІ< Молоді чн Дитячий Ко~Іітст наг.1яда!1 над зі
браншІМІІ і діяльністю Jlитячого Відді.'Іу. Особ<І 
nрІІзна•Іена на таке стаІІовище не є агенто~І ані 
nредставником Союза, мае виконуnати лише обо
в'язки доручені їй Місцевим Відді.'Іом, і Відділ мо
же 1\О.lІІ-небудь усунути її з того становища. 

Дитячі Відділи 

§ 4. Коли до того самого Місцевого Відділу 
nшІс;.шо n'ятеро або більше членів-дітей, тоді на 
прохання Бап.І<іnського Відділу Виконавчий Комі
тет Союза може дати їм чартер як Дитячому Від
ділові з nравом ІІі:! дія:ІІ,нісн такого nідді:Іу. Литя
чий Відділ Мі1€ бутІІ З<ІЗН<lЧСІІІІЙ ТІІМ С<ІМЮІ ЧІІСЛОМ, 
що й J)::пькіnськнй ІЗі:ші.rт, з дод:-~тко\І .1ітсри "М". 
З-nоміж членів-дітей Батькіnський Відділ може ви
брати Молодий Комітет та інших уряДників, як ор
ганізатора 3бо інструктора, що мають керувати ді
sr:ІІ>JІістю ЛІпичого Відді.1у nід наг.1ядо:-.t G:ньків
сt.коt·о Від:1і.1у. 

Хто може стати членом 

§ 5. Копш3 дитина, а також легально усиноn
:Іена дІІПІШІ і дитина nід легально установлеІІОІО 

оnікою nов11оnрашюго члена Союзу, мо:же стати 
1 ІJІСІІОМ Jtитячої Секції віл дІНІ народ:ження на ос
ІюІ:і внесеної на nисьмі аn.1ікації, кошІ буде nриня
та ТШ\, ЯК ТУТ nOCTЗIIUI.\.lCIIO, і МОЖе З3.1ІІШИТІІСЬ 13 
цій Секції до шістнадцsпн років життя, коли і до· 
юt бvлvп. внкон:ші всі вимо1·и цього статvтз і 
СоюJ;JІІ~>Ї J(оІІсппуцїі і Ст:-~тута, шо nідноёяться 



;ю таких ч:н:ніu-діІсй. Інші ;tіІІІ не ~южуть GутІІ 

членами. 

Аплікація за приняпя о члени 
§ 6. Батько, мати або .тсгально установлений 

опікун, що є ч.теном Союза і хоче, щоб його чи 
її дитина була принята в члени Дитячої Секції, 
~tає за ту дІІТІШУ внести аплікацію за приняття, 

зроблену на бланку, яку Союз вю·отовив для тої 
ці.ш. Ocoua, що вноснн аплікацію, повинна прав
дшю і док.тадно відповісти на всі постав,тені в ній 
ПІІ ІаІШП і дати В НЇЙ обіТНИЦЮ, ЩО СПОІJНІІТЬ усі 
внмо1·и цьо1·о статута, як теж Конституції і Ста
тута Союза, і що бу де п:шппи установлені в них 
вка.'ІдІШ і оп.тати. Ап.'Іікація має бути підписана в 
приявностн дорос:юго ч.тена Союза як свідка і ним 
:~асвідчен:1, і передана секретареві Місцевого Biд
:ti:Jy, до якого бuтько, мати чи опікун наасжить. 

Особа, що таким способом вдається за членською 
1 рамотою д.тя дншни, буде названа тут аплікантом. 

Фальшиві інформації 

§ 7. l{u;tшa 1·рuмота видана членові може бути 
уневажнена на протязі двох перших років в кон
тестабел періоді і дишна, якої грамота зіста.'Іа 
уневuжненu, буде рахуnатнсь за не-члена, якщо 

Gуде викршо і доказано, що у своїй ап:Іікuції о 
ІІІНІйняття 1.1 члени подано фальшиві інформації 
або зат<1єно наявні факш. Зобов'язання Союзу у 
1\IJIJaДK.Y уІІеВаіІ\ІІеШІЯ 11)JMUTИ Ч.JeHu буде ОІ.р<ШИ

ченс до звороту вкладок. 

Лікарська ек,замінація 

§ 8. Від кожного ап.тіІ<анта, щu l\ІІОСІПь днтя
'ІУ аплкацію, Виконавчий Комітет Союза може за
жадати, щоб дитину, поки буде принята в чдени 
JLитячої Секції, дати огдянути лікареві аnробова
ному Внконаnчюt Комітетом. )lипша, яка має бу-
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ш обезпе•ІеІІ~ н~ суму від $1,000 вгору, мусить пе
,,~ •. ІІІ .-нкарсьІ\і оІ.ІЯдІІІІІІ. J Іікарськ~ сuІдОНІІі• • 

мае бути fШС.1<1Не до Го.ювної Канце.1ярії разом :і 
an.liKШlieю. 

Принrаття або віднинення члена 

§ 9. Ап.1ік:щії :іа ириняття в ч.lСІІІІ }Lнтячої 
Секції маюп. бути перес:шні J ,'\\ісцеuого Відді.1у 
до Головної Канце.1ирії, і вони становлять лише 
внесення на приняття, які за.1ежать від вирішення 

НиконавчоІ·о Комітету Союза, і тільки воно допус
кає 11 ч.1ени. Ко.1и ВІtконаочиn Комітет ап.'1ікаuію 
нідкинув, дру1·а не може бути uнесена таю самою 
дитиною чн за неї на протязі трьох місяців піс.1я 

того. 

Дата членства 

§ 10. За дату приняття або вступу tf.leнa до 
Jlнтячої Секції булс рахув~тися лсиь, r. ЯІ<ім члена 
щншяв Никонавчнй Комітет. і та :1ата б~·ле зазна
чена в І'о.юІнtій Кшщс.1ярії 11<1 аІІ:Іікації і Іtа ч.1ен
ськіА гр::~моті. 

Доступна сума обезпсчення 

§ 11. Найвища сума обезпечення для дітей мо
л.:с сsн·ати $5,000.00. На вшці суми молша обсlІІ('
чуuати діти ш.1яхом реасекурацїі. 

Обезпечення оосмертне І за життя 

12. УкраЇІtськнй Робіщ.ичий Сою1 нтановнв 
д.lst ltІпячої Сексії окремі к.1яси обезнече.шtя, яких 
табелі Ч.lеНСІ>І<ІІх вк:шлок і оп:~:п є внлруковшІі 
осібНО і ВОШІ СТШІОІІЛЯТЬ СК.'Іадову ЧаСТИІІу lti>OI'() 
статуту. Табе.1і ч.lеисІ,ІШХ нкладок і on:taт М\'СЯТІ• 
11 ці:юсті відпонілати вш.югам обов'язую•ІJІх· но
ст~Іюв с І·t·іі 1 ів і провінній. 
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Вартість в готівці, сплачене і продовжене 

обезпечення 

§ 1:~. ГІіс.1я того, як грамота на обезпечення 
11 ;tшsІІJІІХ І(:шсах - з ВІІЙІІятком к.1ясв Терміно
І:оІ·о Оtіс:течення, ~1<1.1а повну си:Іу і щн·у OJllllf, 

.'tB~l, ТРІІ j)OKII або ui.'JІ,IJIC, LlП:ІіКаJП - ІІОК!І обез
ІІС'І~ІІІІЙ ·Не ОСЯПІ~їІ ще TaJ<OI"O ВіКу, ЩО В ІІ<lЙб,lІІЖ· 
'ІЇ:\І Jllli народин буде йому шістнадцять років -
:.юже :і кінцем нершого, лpyt·ot·o, треного або 
І\~НІшого настуnно1·о року, належито вілдавши та

І\У •·рамоту, коли вона є ще в си:Іі і кол.и всі вклад

І.;;: і on.1aпt за неї ш1.1ежно заплачені до дня здачі, 
внбр<.ІТІІ на nисьмі одну з трьох опціА, а саме: 1. 
:~дача за вартість n r·отівці; 2. сплачене обезпечен
ня; З. продовжене обезпечення. Коли того вибору 
не зробип. на протязі трьох місяців післ того, як 
11 заn.1аче1ю вкла:tоІ< і оп.1ат Союз без нія"их зaxo
;tiu з б<жу аn.1ікшпа :-~ба обезпеченого, утримає 

1 рамоту в сн:tі на пролоІJжене обезпечення. Н кож
І І ііі •·рамоті маюн бути указані суми вартости при 
1,1,ачі за t·отівку і ошtачеІюго обе:шечення та пе
ріодн 11родовженого обезпечення, обраховані для 
рі:ІІюІ·о віt<у в часі вступу різного ч.1енства. 

Табеля Смертности 

§ 14. :~а мініма.1ьну міру при обрахунку п~lа
І і;ків, що їх Союз зб11рає uід своїх членів Шl ра
\Уtюк ·Іх :;аuезпечення за n.1НШ1МІІ 15-річноІ·о за
,,~JІІечешш за лшття, 20-річного забезпечення за 
ZІ\ІІТТЯ, ::!О-річного nосмерпю1·о забезпечення і дн
І нчого термінового забезnечення до 16-ro року, 
ЧJє буш Commissioner's 1941 Standard Ordinary 
.\1<н·tality Tal>le при ЧО:\Іу nрІІймаєтм·я приріст 
ІІр()щ:втіu ш :~% 11:.1 рік. Резерви мають бути аку
·'-1,\".ІІ.ов;ші лілІю Commissioncr's Rescrvc Valtt-
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ation Table. Звороти в Іотівці маютu Gy111 Ga:so 
вані на тій Табе.1і С:-.ІеJнности з полищс назnапн
ми процентами і обрахоІ.lані згідно Standard No:t
Forfeiture Value Methocl. Ср.І<J. сП.l<РІеrюІ·о обсз
печення, і так зuаїmіі "IIJ~)P І::ііда~.;мснт маюп> бу
ти обрахоllані у І.lі;щошсншо :шоротів в 1·отівці до 

ч;~енської вк:Іадки, ШНІ мила бути заплачена вся 
нараз лідІю з uіко:-.1 ч.ІсІІа. 

Розпорядження rрамотою 

§ }5. До ТИХ роКО!.НІІІ ДІІП ІJІІдачі JlіШІЧОЇ Іj)а
МОТИ, що найб.1ШІ\чі до шісна;щптнх роковин дня 

народин обезпечсІюІ·о, пршю корнетуватись з кож

ної опщ1 1 кожного пршш;Іею, що дає грамота., 

належить апл!кантові уІ<упі з Союза~. пrн •ю!І1У 
непотрібна згод<І. обезпечено1·о <lбо бенсфіціярів. 
Після тих рокоІнш дня rшдачі ІТJШІІОТІІ, що є най

ближчі до шіспшдцнт.их рокоВІІІІ д1ш шрощш обез
печеноrо, Гр(];-.юта персходИТІ> в Ного розпоря

дження, і не шпаючн лодн ап:ІікаІП(] або бенефі
ціяріл, він може користувапrсІ. з кожно1·о прина 1 
прнllілею, що д<І.є 1·рамота, хіба що пкі пр,ша і 
приuілеї суnеречить закошІ:-.І стейту, u якім меш
Ю:l€ обезпеченний. 

Особливі оплати 

§16. Як би ко.ш Литяч.ий Заrальний Фонд не 
uиста.чаu, щоб задоІЮІlьнити всі слушні домаІ·ання 
иип.1ати на.тежних як пасмертне обезвечення і за 

життя ч.1еніu сум, так як тут постаноилено, і утри
мати належні резерви дл всіх виданих Союзом в 
Дитячій Сексії грамот, тоді і в таких випадках на 
всіх членів Дитячої Секції ·можуть бути наложені 
і з них зібрані спеціяльні оп.тати, щоб покрити та
кі домш·ання і недостачі. 
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Місs:чні платїжІ 

~ 17. і(ожннй ~ІІІ.lіІ\ант, що обезпечив дитину 
11 )Lитячій Секції, миє платиш всі місячні вкладки 
і оплатн, що тут устшюu.'!ені, в той сам . час і тз-
1\JІ~І самим спосоGо~І, як постаноn.1ено в §§ 138-145 
Соrозової Консттуцїі і Ст~пута д.1я місячІІІІХ пла
І ЇіІ<іu дорос:тх ч.1ен1в Союза. 

СусnендаціР., обновлення прав, виключення 

~ ІН. Ч.1с11 Дитячої Се1щії може бути суспен
ї.ОJ.І<ІННЙ, пришпнй ІІаново з обноnленимн праuами 

сІбо вшсІючений тD.rшм способо~1, як про це поста

ІІОІІ:ІсІю в §§ 140-145 Союзавої Конституції і Ста-

Коли виплачується обезпечення 

~ 19. Посмсrннс обезлечення буде виплачене 
І!рІt:>:~ачсІІо~Іу бенефіціяреві чн бенефіціярам, коли 
!: 1l:JCi iiul (J с:\ІСj)ПІ В іІІ З УСЯКОГО іНШОГО ПОГ,1Яду 

іІув ноаІІоІІраІІНІІ:\І •І.їенn:-.1 згідно нього Статуту. 
Хто моше бути Бенефіціярем 

§ 20. :іа Gенефінінр<l член<1 )tитячої Секції не 
\І<JіІ\с ()утн щшзн:~чен:І вінка інша особа окрім 

G:tJJ,J\a і ~tатсрі -- вк;Іючно з бuп,ком і матірю 
'Ісрсз а:tоrпун:Ін;ш -- ~1бо хтось з найближчої ро
:tІІІІІІ ІН> 1\рОІІІІ Л.ІІПІІІІІ-ІJ:ІСН<l, Та :ІСІ'аЛЬНО ycTaHOU· 

.'Іl'ІІІІЙ ОІІіЕуН Т<ІКОГО 'І.ІСШІ. 

Право призначення бенефіціяра 

;? 21. В ~tежах постанов § 20 бснефіціяра чн 
GсJІсфіцінрів члена ){итячої Сеюtії може ІІрнзначн
тн тоі\ член Союза, що uносип, д1пичу ап.1ікацію. 

Смерть спричинена бенефіціярем 

~ 22. Ко.'ІІІ Gудс довс;tено в суді, що 01срть 

'i.!t:Іiil· JtІІТІІІІІІ ()\'.'1~ C!I)JII'Ilii!CII~\ J.'ІU 1 111ШІІШ СІІUСuбом 
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бенефіціяра чн бснсфінінрів, такий бснсфіuінр -1;1 

бенефіціярі тратять всі nрава до посмертної суми 
і та сума, шо на основі його грамоти мала бути 
їм виплачена, бу ле поділена поміж інших бенсфі
ціярів, а як таких нема, персйде на особу або 
особн найблнжчої йому рідні. Ко.111 ж в часі 
смертн ч.тсІШ не :ttншс ніхто з його рідні, тоді nо
смертна су~ш буде вшІ.'Іачсна зІ·ідІю закону тnго 
стейту, н яко~Іу жнв ч:1сн т<Ік, як nредбачає роз
nоділ сnадку :Іюдшш, ЯІ(а номср.та без завіщштя. 

Зміна бенефіціяра 

~ 23. До ШіСТШіДЦЯТОІ'О року іЮІТПІ ЧJICHU, 

ЙоІ·о і.Ш:ІіКUНТ, U ІІіСJІЯ ШіСТШlДЦЯТОІ'О pOJ\y ЖИТТЯ, 
саМ Ч.іІеН, МОіІ\)' fJ., 1\ОЖІ/ОІ·о ДІНІ 3:\ІЇІШ ПІ СНUГО UC· 
нефіціяра чн бснсфіцінрів, якщо внесуть до сою
зової канце.1ярії писемну заяву про зміну і разом 
ЗЇ ЗЗЯВОЮ nереШЛЮТЬ С!ЮЮ !'JJUMUTY ЛJІЯ ЗЗЗНU 11СІІ

НЯ на нііі таІюі зміни з тим, що бенефіціярем •ш 

бенефіціярами будуть ІІІІ~Ш нризначені особи нрсд

б<tчені тим Статутом. Змі11;1 не у::іЇІдс .1ОТїІ 11 .::t· 
:1у, покн І'uловшІН Секретар не зазнач1пь її Ііа 

одержаній шн.t зшші про зміну та н~ зробить 110-
воІ·о додатку до •·рамоти про зміну і nризначеншІ 

нових бепефіціярів. Таки:\1 робом nереведсин змі
на входить в силу з днем, в якому з.тожено пи

семну заяву нро зміну з тим, що Союз не понесе 
ніякої шкоди, якщо булн 6 пороб:1ені вил:шщ до 
чuсу поки надійшла до союзавої канцелярії аrші

кацін Про зміну бенефіціярів і був ВИІ"ОТОВJІСНИЙ 
доднток до грамоти про зміну. У випадку смертн 
ашІіканта, до шістнадцятого року життя чдена, 
нового бенефіц~ра має призначити одна з наступ
них осіб, при чому nраво такого призначення ви: 

значується такнм способом: ІІершою особою, u:L' 
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r.Іi..lt:: право ІІ)JИЗІІа 1ІИТИ ІІОІЮГО uенсфіціяра, € Ua"fb
KO ч.1ена (коди ч.1ен є адоптованою дитшюю, 

<ІЛІНпувавший йоr·о батько), з умовою, що батько 
сІювияв свої законні повишюсп1 супроти члена. 

:3 застсрсжсшІям такот бап,кінськоr·о права мати 

'' іСІІа (также адо!пувавшп мати, ко:ІИ він є адоп
тованою ДІЛ НІІОЮ) Z\ІаЄ право ПрНЗІІLl'ІlІТИ ІІОІЮІ·о 

Gенсфіціяра, ко.ш вона споІшн:rа свої законні по
внююспr суг.ротrr •r:ІсІІа. КотІ ні б:нько ні мати 
11е має в:1ще ладаних ква.1іфіксщій, щоб прнзна
•штн нового бенефіцінра, нового бснефіціира може 
нризначшrr особа, шо займає місцL: uf..Ітьків супро

ЛІ 1І.lеНі1 і СПОВНЯЄ СJ"ЩЮТ\1 llbUI·o JаІ<ОІШЇ ІІОUШІ

ІІОСТІІ. 

Коли нема бенсфІ~яра 

§ 24. Ко::и бснефіціир •ш бенефініярі •r;rсrrа

;щпши помруть <~.бо u.ирuкuм дсJmшurюго суду 
вrраппr, npaвn до nосмертrюї суми, тоді та ло

смс(НІІП сума буле т<~.к виn:шчен<І, як це зазrш•rено 
в 22-Z\І.У rшр<ІГрафі цього Статуту. 

Фонд Дитячої Сек~ї 

§25. lki r·powi Дитячої Секції мають бути скла
:t<ІІІі і тримані u Зш·<~.:rьнuму Фонді. І з цьu1·о фон
:tу, ліднu параrр<~.фу 108, ІІUКJНШаютьси uci poзxo
:trr Jtнпrчої Сексії. 

Дитячий ПосмертниА Фонд 

§ 26. І Іосмертннй Фu11д )trпячої Секції має 
ск.1адатися з усіх місячних вюrадок плачених чле
нами цеї Секції або за них на рахунок обезпечен~ 

ня лосмертного чи що має бути виплачене за жит

тя, u таких сумах, як указано в вище поданих Ті'І

бе.тих Місячних Ош1аr для чотирах дитячих к~1яс 
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обезпсчсння, піс.1я потручсІІІІЯ такої част11 місяч
ної вюtадки, ЯК;J прюначсна до }lитячого Ад.чіні
страційІюІ·о Фонду; Т<lІ<іІ\С в Jlшячім ІІосмсршім 
Фонді маю11, бути ск:Іа:tані nci спсція.1ьні посмерт
ні ОІІ:шти і весt. прнріст до того фонду. З Пасмерт
ного JlІІТЯЧОГО Фонду ІІС МОіЮІа ВЗfі:їt І"РОШСЙ на 
ніяку іншу ні.н, окрім ІІІІП.l<lТІt обсзпечсшш на.lеж
ноrо по смерти ч.1ена чн ще з;~ життя, на виплату 

І"ОТіІІІ\11 ПрІІ ЗЛ<lЧЇ Гр~::\ЮТІІ, !ІСІ ЛїШі..1СІІЛІІ і такі ін
Ші ІІІІ:ІаТКН, sa:i Є .'llТ~l ... JJ,J:O ЛUЗІІОJІСНЇ ~ІССІ<ур:щіЙІІІІ

МІІ ЗаІ\ОН<lМІІ ТНХ СІ еЙТіІ> і прrн:інцій, 11 ЯІ\ІІХ (ОІО І 
має лаііrснс роІ3И1ІІ uІІЗнсс. 

Дитячий Адміністраційний Фонд 

§ 27. Алміністрnційний Фонд Лнтячої Секнії 
має скш1лапІся з грошевих оп.1ат, що є включені 
в місsІ 1ІНУ вк.1адку, яку платять всі ч.1ени Дитячої 
Секнїі. З того фонду оп.1~JІІується кошТІІ діло
водспш JlИТЯЧОЇ СекціЇ ПКЛЮЧІІО З ТСІКІІМІІ <1ЛМШІ
СТр~ЩЇАІІІІІ\fІІ "оІІпами неї Секнії, як ск:зз:шо в § 49 
Консппу11іЇ і Статута щол.о Союза. і т:1к само вошt 
піл.ттяІ·аютh пnстаІюва~І тuгп параrр::~фу нюло ()у. 

ДЖСТОІІІІХ ПРІІЗН:lЧСІІ!•. 

Дитг.чий Іllкільний Фонд 

§ 2R. І(mюІнй ч.:ІсІІ JtипJІІої Секції, шо мзс 
в ній І1Jа:о.юту JJa забезпечення в І<.1ясі Е-15-А. 
К.1ясі І::-20-.-\, K1s:ci Т-20-А і К:ІЯсі Е-55-А, поnннсІІ 
без ОІ':ІЯЛУ ІІа СіІЇЙ ВЇІ< і К:ІS!СУ З:JбСЗПСЧСННЯ, nла
ТИПІ ло Касн Союзу nкpi,\f вк.1адкн на пооtертнніt 
і адмініс1 p;Jit!J'tІІHЙ фоrrлн, - 15 нснтін до І ІІкі.1І>
ІЮІ·о Фонду Jto часу покн nііІ :н ілно з параІ·раtІюМ 

32 буде прнйШІТІ!Й зПІJІІ<lііІІІІ:\1 ч:ІсІюм Сокну і ко

:ш Hor·o uп.'І:tтн ()улун р:lХ~їІапІсп :~гідно з п<~ра

Г(Юф:l:'ІІІІ 100, 101 і 102; 1:ід І:І.:ла;tоІ\ ІІ.іеІІа }lиtяч,/і 
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СсІщїі, що :о.t~н.:: І; ніа зибсщсчснни в К:шсах ()0 і 

ОО-А u Ч<Ісі персходу йо1·о до дорослих члсніп, 
І\ІJ.єтьсп відрахоuуuатн трндцлть підсоткіа r.o 
IlJI\i.lbiiOГO Фонду ліюю ІЮСТ<ШОІJ 31 ІІJ.раІ·рзфу 
1 ого Статуту. 

Оt,ремішні Дитячі Фонди 

~ 2~. Всі фонди }{Іпячої Секції маюп. бути 
утримані осібно від інших фонд.іn Союза, і де в 
Союзозій І{онституцїі і Статуті згадується якиіі 
фонд, що не є виразно озІшчсшІй як фонд Дитячої 
Секції, u тш<ім фонді не о;іє бути ніш<ої частини 
нінкого фонду Дитячої Ссюtії, і постанови Союзо
вої І(онституцїі і Ститута uщ.J.o таІюго фонду не 
t: гасуються до ніяІ.:оІ о фонду, грошей або ІІ.1асно

сш Дитячої Секції, зи uнйшпком §§ 119-123. 

Перехід члена 

§ :ю. Ч:Існ }lшячої Сс1.:ції може псрсйш з он
ІюІ·о Місцсnого Відділу до другого таким спосо
С)ом, як постаноuлсно u Союзовій Конституції і 
Статуті і за згодою особи, яка в той час маJІа пра
во, як би то1·о вимагала потреба, призначити но

r:оІ·о бенефіціяра. 

Прийняпя в члени Союза в Клясі ОО-А 

~31. Член }lитячої Секяії, ща доріс до шість
ІІіІ:щяпІх роковин дня йо1·о народин, і що є обез
ІІсчсн.ий в к:1ясих ОО і ОО-А праuильного членства 
в Союзі, якщо його грамота є в поuній силі і з вся
і\оІ·о пог.1яду він є пошюприuний член Союзу та 
нкщо до деuятьдесяти дніu uід шістьнадцятих ро
І\оІJІІІІ дня сuогоо народження - uін перепишеться 

:to дорос.шх ч.1еніu і одержить грамоту на обезпе

'ІсІшя за будь-котрим з тих пляніu обезпечення, що 
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їх уст~ноuляє Союз для своїх nr~ІшльІшх членіn. 
f f'ятдеСЯТ nідСОТКіВ ці.lОЇ СУМИ I:K.13J{OK і оn:шт, 
що він заплатив в )Lнтячій Секції, буде зараховане, 
SIK с.lіду€: 

1) )Lвадцян відсотків буде виюnчено членоnі 
11іс.1я чотирьох місяців його ч.lсІІСТІІ<1 в ){еn~рт~
меші JLopoc.1иx; 

2) ТридцяТІ> відсоткіп буде зарnхов;шо до ){и
тячоІ·о З~І·а:ІІ..ІШЙ Фонд, який має бути ВіІШТІІЙ 

3ГіДІю nостановам цієї Конституції і Ст~туту Сою
:іу ІІ:ІІІ:І'Іl'ІІІІМ 11 ІІіІJ•:ІІ JІ<ІІІІІ 'JX. 

Аnтоматичне перенесення з Дитячої 

Сенціі до Дорос.ІJих 

~32. Ч.1ен Литичої Секції, що доріс до шість
надцятих роковин дня йо1·о народин, буде автома
ТІІЧІІо перенесений до nраІШ.lhного членства в Сою
зі п тнх самих к.1ис<1Х і за таку саму оnлату, яку 

ві.; нтп1ш с /lнтячііі Секції, з тш.ш самими прана· 
ми і прІшілеямІІ. що їх установив Союз д.1я своїх 
ІІр;ши:н.них члсІІів, якщо йе>го грамота є в nовній 
l'ІІJІі і :Іі ВСЯКОІ·о ПОГ.'ІЯду ІІіІІ Є ІІJ)<1ПОСІІ.'ІІ>ІІІІЙ ЧЛеН 
\ 'о10:1.\'. 



ПОНАЗЧИН 
,.\РТІ1І<У Jl І. Загал!::.ні постанови 

tfaзrн1; nparJa і дія.1 ьність; цi.llf; засоби; nрин
ІІІІПІІ; при.u:rіІІІІЯ; законІІ; r·o.lOBІІJ кaшte.lяpisr; 

:>.tовІІ; nечатка §§ 1-10 . 

. \РТИКУ Jl 11. Го.'ІОВНі конвенції 

llparJa і си.1а § 11. 
Час, ~ісце і тривання Конвенції; Прого.1ошенш1 

КонР.енції §§ 12-13. 
Ск.1ад Конвенції § 14. 
ІІредставшщтво на Конвенції § 15. 
Хто може бути вибраний за делегата; вибір де

легатів; де.'Іегатс ькі повноrJласти; оголошення 
списка де.1еrатіn; заспІПІІІІКІІ де.1сrатів ~~ 16-
20. 

Го.1оnні урядшrюr на Конвенції § 21, 
ІІроєкпr псrсл Конвенцією § 22. 
) іруковані звіти; Статутоnа Комісія; Верефіка

нійиа Koмicisr; Пpor·pa~ta Конвенц!ї; Відкриття 
Конвеrщїі; Пrи:шання де.1~rатських поюю
в:rастей; Кnорум КонnсІІІtії; Виnір Пре:m'tії; 
П:)слсілатс.'Іh і застушшки; Конве~шійні пи
с:рі: ](омісія ІІрохаrн, і Жа.1об; Виборча Ко
мk:ІІ; Пrесова Комісія; l(oмicisr д.1я осіUІІНХ 
з:шдань; Звіш Го.1овннх УрядІшків §§ 23-:37. 

І'о:юсувшшя if ухва.'JІІ; НеІ·аnна сн.1а ухва;ї 

~§ 38-39. 
f1нnir Го.'ІоВІюї Ради § 40. 
]:жриття Конвеннії § ·11. 
ІІроrолошсІІІІЯ ухва.1 § 42. 
КоштІІ Конвешtійннх л.е.lеІ·:-~тів ~ 4:~ 
ІІозачергові Конвенції § 44. 

АРТИІ<УJІ ІІІ. Головна Рада 

Ск:шд І'о.1овІtоЇ Ради § 45. 
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Ква.1іфікації І'u~ювних Урsщmшів § 46. 
Jtиректори братського товариства; Права і обо· 

в'язки §§ 47-48. 
Надзвичайні uбuв'нзкн 1 І~Іенів І ·uJІuІJної Ради 

§49. 
АдміністраційІІІІЙ бюджет !;5U. 
І Іравu встшюв:Іяти і ШІймuти §51. 
3арукLІ за І'u:юІJних УрядннкіІJ §5:.:!. 
Jасід<ІІІІІЯ І'u:ювної Ради s5:3. 

Звіти Го:ювннх Урядників; Протокош-І оrоло-
шеншІ нарuд §~54-55. 

Платня Го,ювних Урядників; Кошти Головних 
УрндІІІІІ<ЇІІ §S56-57. 

Час урядуnанни; Вакуючі місІ~я в Головній РадІ; 
І ІередLІча уряду нuс:Іідшшuві §s58-59-60. 

Адресн Гu.юв1шх УрядІшкіu §&1. 

АРТИКУ JJ І У. Виконавчий Комітет 

Ск:ш;t НІІІ<UІІ<ШЧuІ·u Кuмітс-Іу §62. 
І Ірава і обuu'Я3КІІ §63. 

Засідання Виконавчого Комітету; Ого-1ошення 
нuрал і ухвал s§64-65. 

Обов'я:ІКІІ І'о:юв.и Союзу s66. 
Обов'язки Іlершо1·о Заступника Го.1ови; Обо-

в'изки }LруІоІ·о 3астушшка І'u.юuн !:;§67-68 .. 
Обов'изюІ І'u:юuІняu Секретаря §69. 
Обuв'язюt Застушшкu І'о:ювнuю Секретари §70. 
Обоu'язки Фiнaнcuuut·u Секретаря-Скарбника 

:371. 
Обов'язкн 3uступника ФінuнсuuоІ·u Секретаря
Скарбника !:;72. 

І Іомічшtюt в l'олuuній Канце:шрїі ~73. 
Тимч<Jс~ві застушшкн !:;74. 

АРТИКУ Л V. Котрольна Комісія 

Склад Контрольної Комісії; Права 
§s75-7б. 
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.\\ОіІ\С J;Ш IIrJ<aТJJ фaXOJ:()J.,) р;ІХЇІІІІІІКа §77. 
П;ютоко-1 і звіт 1\онтро.тьІ-юЇ Комісії; Коли не 

~южуть згодІІтися; О1·о.тошення звітів Кон
ТJЮ.lІ>ІІої І<омісії §~78-79-80. 

АJ.>ТИКУ Jl П. Забезпечення на випадок смерти, 

на старість і за життя. 

111ісп, к:шс обезпечеІшя §81. 
Три Опції: По одному, двох, ~бо трьох роках; 

здача з~ готівку; сп.тачення забезпсченнн; 

прО.'І.ОВї-І\еНІІЯ обе:течення ~§82-8:~-84-85. 
І ІозІІчка на гра:..юту ~86. 
Табе.тп оtертност.и §87. 
Найnнща сума забезпечення ~88. 
Лодаткоnе забезпечення §89. 
Підrшщеннп забезпеченої сумн §90. 

Сума забезпечення за згодою Ешюнавчого Ко

мітету §91. 
Зниження забезпеченої суму §92. 
Іlопна посмертна с~·ма віл дшІ внготов:ІеJІІІІІ 

гра ~юти §Ю. 
Нспр<шл.а в аптіr<ації з;1 прийrшттп в 'ІЛСІІІІ *9-1. 
ІІо.•·ІІ.l((а в з:шІІсці про віІ< §95. 
Смепп. через с<lмог~·бстr.о §96. 
СудоІІа с11рава за вІІп:І:пу забезпечечешш ~97. 
Вилача 1·рамот §9R . 

.-\РТИКУ Л VI І. Допомога бідним 

Хто мо:;ке одержати допомогу; Як вдатися за 
л.оІюмогою; Cy:vta :tопомопt §~99-100-101. 

Вк.1адк<l за немічних і бідних ч:1енів ~102. 

АРТИКУЛ ПІІ. 81\Ладки і оплати 

МіснчІІі n:Іатіжі ~103. 
Сою:нJІ:і І:ІІ;t:ШІІІІНП::І § 104. 
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Особливі оплати § 10.5. 
Дивіденди § 106. 

АРТИКУЛ ІХ. Каса і фонди 

Фонди u касі § 107. 
Фонд ЗаІ·а:Іьний §108. 
Розрахуuок 3аІ·а.lьного Фонду §109. 
Фонд Бенефіціярів § 110. 
Внхоuний Фонд §111. 
Фонд приюту дJІЯ старших uікuм ч:Існів §112. 
Иідправний Фонд § 113. 
Вндаuничнй Фонд 91-14. 
Братський Фонд спеція;Іьних доручень §115. 
Фонди під опікою НиконаuчонJ Комітету § 116. 
Гроші пок:шдені в банках §117. 
Цінні папери д:1и інuеспщії §118. 
Ні.н·:Іид над цінннмн наІІері.ІМН § 119. 
Jеме.1ьна в.:Іаснісп, і гінотека §120. 
JtiJІUUИЙ рік ~·121. 

АРТИКУ J1 Х. Приняття членів і обовязки членства 

Хто ~1UіІ\е бутн ч.1еном §122. 
JІікирське сuідоцпю §123. 
Ан.1ікї.щія юшдІІдита в члени ~ 124. 
Ч:Іенстuо у місцеuім відді,l § 125. 
І І рийняття НикошшчJі:ІІ Комітетом § 126 . 
. 'lата прнйняття § 127. 
Уведення нouoro члени §12& 
Унеuажнення грамоти §129. 
Видання нової грамоти на місце згубленої або 

отраченої § 130. 
Зміна імена-прізuиска §131. 
ІІоuнопраuні ЧJІени §132. 
Обоu'язки в Союзі і в Відділі §133. 
Обов'язкові вк:Іадки і оплати §134. 
Місячні п.1атіжі на uідді:юuих зборах § 1Jf) . 
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Як відділ не має зборів § 136. 
Суспендація за неп.шчення вк.тадок §137. 
Обновлення прав суспендованого члена § 138. 
Неоправдана суспендація § 139. 
Ник:Іючення §140. 
Умови прийняття виключеного ч:1ена §141. 

Обнов.тення грамоти при продовженім забезпе
ченні §142. 

Самостійні ч:шш § 143. 
Як п:І<пять симостійні ч.тешІ § 144. 

Суспендація і виключення самостійного члена 
§145. 

ОбноLІ.тення праLІ самостійного ч.тена §146. 

АРТИКУ Л ХІ. Бенефіціярі І виплата оосмертного 

забезпечення 

Призвичення бенефіціярів §147. 
Кого можнu прюнач.ити за бенефіціяра §148. 
Змі~ш бенефіціярів §149. 
Пос.тідна LІоля не зміняє § 150. 
Неозничення похоронних коштів §151. 
НеLІІfІJ<Ізне призначення § 152. 
Литшш народжен<І по смерти ч.тена §153. 
Смерть бенефіція ра або бенефінціярів § 154. 
Недозво~ене призначення §15~ 
Ко.ш ч.тен розведеться § 156. 
Смерть з вини бенефіціяра §157. 
Повідом:Іення про смерть Ч11ена § 158. 
Домагання і докази nеред Виконавчим Коміте

том §159. 
Докази і документи бенефіціярів § 160. 
Виплата пасмертного забезпечення §НН. 

АРТИКУЛ ХІІ. Медичні екзамінатори 

Кваліфікації і назначения §162. 
Обов'язки Місцевих Екззмінаторів §163. 
Обов'язки Годовного Екз'амінатора §164. 
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АРТИІ<У JJ ХІІІ. Пресовий орган і Друкарня 

Орг;:шізаційні оповістки і звіти §165. 
Редакційний напрям §166. 
Обов'язки редактора §167. 
Наставлення редактора § 168. 
Співробітники §169. 
Видання календаря § 170. 
Упр:::шитель друкарні §171. 
Друкарські робітники §172. 

АРТИКУ Л XIV. Місцеві ВіддіJІИ 

У становлення Місцевого Відділу § 173. 
Аплікація за прийняття нового Відділу §174. 
Де вже є Місцеві Відділи §.J 75. 
Прийняття нового Відділу §176. 
Назва і число Місцевого Відділу § 177. 
Відношення до інших організацій § 178. 
Об'єднання Місцевих Відділів §179. 
Розв'язання Місцевого Відділу §180. 
Розв'язання Місцевого Відділу Головною Ра-
дою або Виконавчим Комітетом §181. 

Вихід Відділу з Союзу § 182. 
Пошанування Конституції і Статута §183. 
Платіжі до Союзавої каси §184. 
Висилка грошей до п'яш днів §185. 
Переплачення і недаплачення §186. 
Звіти Виконавчому Комітетові §187. 
Наг.rшд Головної Ради § 188. 
Ділові справи між Відділом і Союзом §189. 
Приєднування нових членів §190. 
Суспендація Відділу за неплатність §191. 
Членн суспендованого Відділу тратять правз 

§192. 
Обновлення прав суспендованого Відділу §193. 
Розв'язання суспендованого Відділу § 194. 
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Обновлення членських npan u суснсндоnанім 
Відділі § 195. 

АРТИКУ Л ХУ. Прапління Місцевих Відділів 

Урядник.и Місцевих Відділів §196. 
Хто може бути Відділоuим урядником § 197. 
Виб_ір nідділових урядників §198. 
Обов'язки Голови Відділу §199. 
Обов'язки Відділового Секретаря §200. 
Обов'язки Відділового Касієра §201. 
Контрольна Комісія §202. 
Опікуни хворих §203. 
Місцеві Організатори §204. 
Керовники Молоді §205. 
Дверник Відділу §206. 
Комісії для осібних цілей §207. 
Платня урядників Відділу §208. 
Зарука за урядників Відділу §209. 
Усунення урядника Відділу §210. 
Зміна урядників Відділу §211. 
Обов'язок урядника що відходить §212. 
Союз не відповідає §213. 
Печатка Місцевого Відді.1у §214. 
Опавішення зборів в Союзоnім орІї:Ші §215. 
Річні збори §216. 
Місячні збори §217. 
Позачергові збори §218. 
Важність зборів §219. 
Як nести збори §220. 
Товариські збори §221. 
Статут Місцевого Відді.lу §222. 
Прибутки Місцевого Відділу §223. 
Розходи Місцевого Відділу §224. 
Допомога членам §225. 

АРТИКУ Л XVI. Перехідні листи 

Право переходу до другого Відділу §226. 
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Права втрачені в покинутім Відділі §227. 
П.1атіжі члена з перехідним листом §228. 
Право перехідного члена до допомоги n недузі 

§229. 
Поворот до Відділу §230. 
В новім Відділі §231. 

Перехід до самостійних і з самостійшrх ч.lе
нів §232. 

Коли член виїде за кордон §233. 

АРТИКУ Л XVII. Провини, Суди і Кари 

Пров.ини проти Союзу §234. 
Провини проти Відділу §235. 
Суд у Відділі; Обвинувачення; Розправа у Від

ділі; Присуд Відділу; Виконання кари §§236-
237 -238-239-240. 

Обвинувачення Го.10ви Відділу §241. 
Провини відділових урядників; Відділові уряд

ники на суді у Відділі §§242-243. 
Повне відшкодування §244. 
Як Відділ може покарати; Грошові кари у Від

ділі; Заборона участи в зборах; Виключення 
з Відділу §§245-246-247 -248. 

Повідомлення Виконавчого Комітету §249. 
Апеляція до Виконавчого Комітету; Докази до 

Виконавчого Комітету; Вирішення апеля·· 
цїі §§250-251-252. 

Коли судить Виконавчий Комітет §253. 
Розправа перед Виконавчим Комітетом; Прис~·;1 

Виконавчого Комітету §§254-255. 
Покарання Виконавчим Комітетом; ГрошоJJі ка· 

ри до Союза; Виключення з Відділу Вико~ 
навчим Комітетом §§256-257 -258. 

Суспендація і виключення урядника Віддіду-с 
§ 259. 

Занедбання обов'язків урядника Відділу §260. 

148 



Затрнмзння ~зйнз збо юmжок §2б1. 
Апеляція від присуду Виконавчого Комітету 

§262. 
Рішення Судової Ради; Судов а Рада може ви

ключити з Союзу; нас.1ідки виключення 
~§26:З-264-265. 
За що може nиключити Викон. Комітет §266. 

Виконання кари у Відділі ~267. 
Розв'язання Місцевого Відділу §268. 
Обвинуnачення і докази протн Відділу §269. 
Наслідки розвязання Віддіду; Апеляція розвиза

ного Відді.1у §§270-271. 
Судова Рада; Юрисдикція Судової Ради; Засі-

дання Судової Ради §§272-273-274. 
Пров.ини Го.1оІшнх Урядників §275. 
Обвинувачення Головного Урядника §276. 
Слідство, розправа і присуд ~277. 
Засуд і нідстзв.1ення Головного Урядника §278. 
Апе.1яція Го.1овного Урядника §279. 
Обвинувачення перед Виконавчим Комітетом 

§280. 
Суспендовання Головного УрядІІІІКа §281. 

§282. 
Кшш Го.1овюtй Урядник вже не член Союза 

§283. 
Коли Контрольна Комісія відкриє зловжиття 
Справа в державнім суді §284. 
Відк.шк до Го.1онної Рад11 ~285. 
Жалобн щодо шшлати забезпечення § 286. 

Прохання і ~жа.rюби до Конвенції ~287. 

r lозrш проти Союзу §288. 
Конституція і Ст:пут обов'язують в Канаді §289. 
За.1ежні від законіu Канади §290. 
Бенефіціярі і ПОЗІШ §291. 

149 



АРТИКУЛ XVIII. НанадійськІ Ноетанови 

Головне представництво в Канаді §292. 
Союзові виплат.и і платїжі до Союзу §293. 
Нема допомоги з Відді.1у §294. 
ІІлатіжі в канадійських І1юшах §295. 

АРТИКУ JI ХІХ. Обсяг І Зміна Конституції 
і Статута 

Обов'язує всю орІ·анізацію ~296. 
Ч.1ени чо.10віки і жінки §297. 
Зміна Конституції і Статута. 5298. 

СТАТУТ ДИТЯЧQУ СЕКЦІУ. 

Зага.1ьні постанови § 1. 
Uіли § 2. 
Батьк·івські Відділи § 3. 
Дитячі Відділи § 4. 
Хто може стати членом § 5. 
Аплікації за приняття в члени § 6. 
Ф:мьшиві інформ~.ції § 7. 
JІікарська екзамінація § 8. 
Приняття або відкинення ч.1сна § 9. 
Дата членства. § 10. 
Доступна сума обезпечення § 11. 
Обезпечсння пасмертне і з<1 жнтп1 § 12. 
Вартість в готівці, сп.1ачене і про,[І.оnжсне обез· 

печення § 13. 
Табеля смертности § 14. 
Розпорядження грамотою § 15. 
Особливі оплати § 16. 
Місячні платїжі § 17. 
Суспендація, обновлення прав, виключсшtя 18. 
Коли виплачується обезпечення § 19. 
Хто може бути бенефіціяром § 20. 
Право nризначення бенефіціяра § 21. 
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Смерть спрІfчtшена бенефіціярем § 22. 
3~rіна бснефіціяра § 23. 
J(u.ш нема бснефіціяра § 24. 
Фонди Дитячої Секції § 25. 
Перехід ч.1е1rа § 26. 
Прийняття ІЗ 1t.1енн Союзу n Клясі ОО-А § 27. 

Аnтпмашчне перенесення з }lитячої Секції до 
Дорос,1их § 28. 
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