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ЦІЛИ І ШЛЯХИ. 

Для допомоги в боротьбі украінсь
кого народу за свою землю і волю, МУІ 

українські громадяне імігранти в Злу .. 
чених Державах Америки обєднуємося в 

організації Оборони УІ<раїни і на пер

шому націона.lьІ-юму з'їзді в Ню йорку 

5-го і б-го травная 1923 року на~значує 

мо для неї слідуючі ціли, шляхи і засоби. 

Думок, виражених в тій заяві ми придер

жувались тут від початку війни і в час 

всего повоєнного перевороту в Европі і 

думаємо, що й наша б~1ища участь в ви

звольних змаганнях украінського наро

да тільки тоді причиниться до справжньо 

го визволення та доброго громадського 

.ладу на Україні, коли вона ітиме до тих 

цілей та тими шляхами, які назначено в 

слідуючій заяві. 

І. ЦІЛИ. 

1. Бажаємо обєднання всеї Украї

ни, значить звалення всіх тих держаR-

з 



них нордоніr.. яні розділили уІ<раїнсьt<ий 

mtpoл. щоб увес1) він і на всій тій земли~ 

де укр,а!нсt)ка білі)шість населення, обед

вався в одній державній спілці - уІ<ра

їнrhкій держані. 

Хоч ]І)BrrirrІrri ,:.()ст;JВІІІІІІ ~1ожуть за

ст;шІІПІ 11~1111\ ОJІГі1ІІЇЗ;ЩЇЮ І1 ОКИ ЩО Пра

НЮ В<\ ТІІ ті.-rІ,J\ІІ ІІа я 1\Ї іісь одній частині 

укра'іrІської зе:'.::rі чн серед одного гуртз. 

украЇІІСLКОГІJ 11~1р0д:1~ 0..111<1Че ЦЇ.1.1Ю ТОЇ 

rІр<Ііl.і нес O\.lC rІОНІ:с і Gсзу~овне зєдине-

111151 все ї ;\·r,р;ІЇІш. 

Д.lЯ ТUГІ) IIJ.IliИ:vi З<lH.J,i.liiiiЯM буде не 

Ti.li)IOI ІІ i..J.:!:.'p:tE:\B<lTII ОUЄДНаННЯ украЇН

СІ>І\ОГО ІІ:1рО.J<1 ІІрОТІІ ТІіХ ЧУЖИХ дерЖаВ, 

ІІJІ) r:::J\it.':fi..:~'Il~l."Ш уІ\раЇІІСLІ\У зе:М.lЮ СВОЇ

\111 кор.1ОІІ~1'>ІІІ. а ІЇ ноu~рювати той про

віІІціuІІ;J:ІІ>ІІІІJЇ Cl'Іiap;lTIIJ\t, НКІІЙ В ДСН-

1\ІІХ ~1\р<І.ЇІІСІ>КІІХ Г~lHilX ВІІJ10СТЮІИ ВЇКИ 
1 1\'ЖОГО ІІі\ІіуВ;ІІІІІН. ОДІІ<lКОВО, ЧИ ВіН 

ІІіІрJв.:tуt: CL'Iit.' І\\.1ЬтурІІІІ:\tІІ, чи реаіrій

ІІІІ\tІі RЇ;!\ІЇ!Іі\\ІІІ, ЧИ ІІіJ,'ІЇТJРІІІОЮ таКТИ-

1\ОЮ· 

4. 



~'h"l•<І\1\,ї.І\•І\ l ~t.II1 1 І:tlll1. Htt.lllll\ і _,.,ї.\ 11)••.•

•ІІІ."\ ·'''t':ІЇІІ'-Ї•І\11."\ :ІL':'.Il'."ll•. >11\Ї :~;Іі.ІІІ~ІТЇ ІІІІ,"\1, 

ІІl•JІІІ, ,\liJii\.111Bl' ."11111! 111."1 І';І(."\ІІ:\1 t:'.1111 1 •ІІ 

~·h"рі:tЇІНІ. J\.І.\1_\· ІІІІ\Ї,·L."ІіІІ~~.JН! Н/і;ІіІ~<І(:\\(J _\СJІ

ку ІІропаганд~· Ja оІ\jlС\іЇ га.lІІІlІ,І\Ї, чи І·а

лицько-во.lІІІІСJ,І.:і 11:1ІlЇОІІ~1.ІЬІІЇ Д~JlЖ~JBII.' 

2. Бажасмо самостійної України. 

щоб ніде над українсьним народ'ам не бу

ло чужодержавної власти і начальетна 

(політична са~юсті ііІІістJ,) і щоб уІ{раїн

ська земля і її 11р11родні боrацтиа не бу

ли предмет•ом чужоземних визиснів ( L'І<< J

номічна нс~~а.lСЖІІісп,). 

Питання 11ро ІІо.tіТІfІІІІі союзи та ·~·1.:: •· 

НОМЇЧНЇ ДOI'OBOJlll З Ч)їh:ІІ\111 д.._'рЖ<.\В<.\\111 

!VІОЖе бути НИJ1ЇІІІL'ІІ( .lll[!J СНОUЇД,НОlО ВО

.Н~Ю Народа Н Сl\І<:стіі.ІІІЇЇL ~·І\!1<1ЇІІЇ. Jto 
ТОГО Часу ІІЇНІ\С On\'Ll'ЖL'IIIIH 1-fі\ЦЇ'.)І·:~: 'Іі,JІ•)Ї 

н~заJІежностн ІІс \І ол.:с (>_\.ТІІ ШІ прав..:L:JІІ.._' 

ІІЇ ЇІІТ~реС<l:\.НІ ТИХ .J.l'J1iK<1В, lltO уст:ШОВІІ.lІІ 
CB:JIO RJiaдy ІІа ~·кр:ІЇІІЇ, ІІЇ ТІІ\1 \ll'lllll ЇІІ

тсrссаМИ самої д'І.:р<.1ЇІІІІ та її ІІ;\~)< 1:L:1. 

3. Бажаємо, щоб Укрnїт1 f•ула вілІ)

ною країною, зн~ІЧ.J-ІП·: 

ё. 



а) щоб .іІ\ИТПІ .ТJЮДІНІІІ fiyJІQ недо

ТОркальне і 1цоб особистої свободи не 

можна обмежувати без судового засуду 

і кари наложеної громаа.ськи:м суцпм но 

заоконам, принятим народом України за 

свої. 

б) щоб була воля слова, печати, 

навчаннн, зібрань і організації для всіх 

громадян України. 

в) щоб всім бу.ТJи рівні права в гро
маді і державі ( зага.ш.)не і рівне виборче 

право) і перед r~;дом (L'дІІІІ суд і сд~г.

кові права оборони). 

r) щоб j'країною іІранив сам її на

род, ЗНаЧИТЬ, НtСб ~7іІО.іС СВ'.:ОіДНО I..!J'!:\<1 

вибрані виконували всю в.'Іаду - зако

нодатну, виконавчу і судову - в грома

дах і державі (республиканська форма 

правління). 

д) щсб кожна громада ма.ТJ:а волю 

порядкувати свої справи (самоуправа). 

е~ щоб оборона ;у·країни була в 

руках народнього війська (міліІ\ЇЇ), в ко

трому кожний здатний громадянин 

~. 



;\'країни М<Ш би сnою збрую, :~нав з нею 

обертатись і мав обо85пок зі збруЕю в 

руках заступатись за волю рідного краю. 

4. Бажаємо, щоб Україна була без-

'· классн.'qю дер~жавою всего украtнськоrо 

народу, а не .окремих кляс і гуртів, зна

чить: 

а) щоб вся земля України була у 

в.1асности і користанню . працюючих на 

ній се.;шн. Від дотеперівших непрацю

ючих власників вона повинна перейти 

без ніш<ого викупу в руки сільських гро

мад і хліборобських спілск які по свому 

розумінню можуть поділити її так, щоб 

ніхто не мав більше понад свої потреби 

і ніхто не потребував іти в найми, або-ж 

завести на ній гуртову власність, гурто

ву працю та справедливш":'І поділ вжит

ків. 

б) щоб природні богацтва і проми

словість України перейшли· у загальну 

в.1асність її народа, під контроль його 

державних установ та в орудування його 

продуюtійних орпшізацій, професійних 

7. 



рvfІіТІІІІ'ІІІХ .._.,_.І••3ЇН 1\(t()\lt'jЧtTIІjjlli-IX СІІЇ-

.'ІUК· 

Ht.:i ті ніJІи t:: uдtta.кulю нuжні ДJІН нсLЇ 

національної, економічної і соціяю)ІІUЇ 

Gудучности J-'країни і тому уна:r1..:с.н:мо 

ШКЇДJІНВИМ ІІОСТ)'ІІLlТИСЯ З ОДІІОЇ, ХОЧGІІ і 

задлп момеІпа.;Іь!ІОЇ користи другії1. 3 
окрема ШІ{ЇДЛІІннм вважаємо фраJу нро 

)'І{раЇ·НСЬІ\)' Дl'рЖану ()('3 ОІ'ЛНду 11:1 11 

границі, пp:tua, auo дl'рж:шшІЇІ та со

аінm)Інtіі JІ:.ІД. Тон.> фр:вою :~акрннаtотІ. 

ІІаІІУІ{JІІі на ~'країні нації .свuї націоІІ~ІЛІJІІі 

КОJ1ІІСП1, а рl':.ІКІtЇііні УЩ)С\ЇІІСІ,КЇ КОJІ<І СВОЇ 

roцiНJtt.IІi інтерl'си. Так, НІ{ українсt.кої 

держ:.ІІшоспt ІІL'Мё.ІЕ і Gез ІІінких І·раІІІІЦІ· 

Та дсрж·_ШІІИХ і СОЦЇНJІЬНИХ форм BOIILl 

тнорtпноt ІІL' може, тому тнорІІТІІ 11 тр~

(,а Н 'І'(ІІ\ІІХ фІ)рІ\1:ІХ. НКЇ ІІ:ІІЇІ\р:ІЩL' .!:ІtН'.І

/ІСЧуІОТІ, ВО.'ІЮ, .:~oupouyт і і\)':ІІ,туру АСС

ГО ІІЩ)()J1~' Уt\j):ІЇІІІІ. І ТlНІ.У Mll Uё.ІЖ:І(:'!\10 

оGєднаної, сим'астійної і вілІJІЮЇ Уираїни 

у власти і у власноспІ всего уt\рзїнсьиого 

народу. 

8. 



11. LІJJI~ ХИ. 

JV\11 :t.\·.,•<~~:·.,:,J, ІІІLІ Ті..! ні.-.,. миіІ\с- l>ПїІ 

UОІІїІ~_·ІІі.І JHIIIIL' СИЛОЮ СаМОГО уt<раЇНСЬІ\0-
ГО народа, саме уt<раїнсьt<их селян і ро

біпІИІ<іи і тоі інтелігенції, яt<а разом з 

ними працюнатиме для 'Г9Ї ціли. 

Rід ІІОІІаТІ\)' uіііІІІІ ми зосртLІ,:ш. упа1·у 

на безІІадіііІІісп .. тих ІІОJІітнчшІх штук, 

нкимн дrнІ<і українські гурти з~1-

1·рш1и цсю 11 роГ>ува,;в( дістат11 чужо:{СМ ІІ~' 
поміч ДJІН вн:JВtJJІСІІШІ рідного ·краю, і н .. 
Оt'ЗUСІІОІШЇLТL .. ТИХ ІІ<ІДЇіі, ~ШЇ ВОІІИ ВІІКЛН

КQJШ в украЇіІСLІ<ім гром~щнІІстні. Під 

самото початку війни ми остrрігuли 

украЇНСІ>Ке Гj10МС1Д>ІІІСТВО, ЩО украЇНСЬКіЙ 
справі та так знс.ІІІ а д.І1ПJІUмати чна ді ял L
ІІість ДСНКІІХ укр<ІЇІІСLІ{ИХ І)'рТіН Ja ІН>р

ДU!ІОМ .'ІІІШС ШKO,'.liiTu, р;ІJ Ч~рtЗ СВОЮ 

внутріншу (}с:~ідсііІІість і ІІL'однічалІ .. ІІісп-., 

і друге, чcpL'J свою ()сзсІІЛІ .. ІІісп .. , яка на 

ділі роСІнла їх ті .. ·ІІ .. І\11 агсІІт:tми 'l~'il\tJJCM

ннx держав і інтересів. 

Д.'ІЯ ТОГО, Щ(ЧJН СВОЄЮ СИ.'ІОЮ укра-

У. 



їнський народ міг здоб,у.ти сош властІ) 

власність в обєдшшій, С':І-МОСl"ііінііі і ніJІь
ній Україні, його· сила .~усить бути осві

домлена, організована і ске.рована до 

сЕ·оєї ціли. Тому вважаємо конечною: 

1. Освіту всіх громадян України, а 

саме: с світу загальну, яка да"1аб їм ро

зуміти своє та людське ж1птя і культуру; 

освіту громадську, з якою вови могти

муть свідомо тверити своє життя і новий 

лад на Україні; прслаганду того нового 

ладу, саме України обєднаної, самостій

ної і вільної у в,~1асти її трудового на

рода. 

'2. Політичну о~rан-ізацію україн

ськего народа для здббуввш-Ія ти~ но,:~і

тичних установ, на яких опирзеться тс

перішна політична влада на· ~'країні і 

д.1я творення своїх rрQмцдських і дер

жавних установ. 

З. Економічну організацію працю 

ючнх продуцентів ~'країни, саме україн

ських селян і робітників в продукційні 

та споживчі колператинні спілю1 і про-

10. 



фесіііні робітничі союзи: р[Із задля під

дсржки політичній боротьбі, друге за

длн задоволення економічних потреб 

украУнського народа без участи паную

чого· тепер на УкраУні державного і при

ваТІ-юго капіталізма, і врешті задля на
лаштовання народного господарства і 
економічної продукцїі на УкраУні після 
перевороту. 

Вся та о світна· і організаційна діяль

ність мусить мати соб! за ціль не мо

ментальне облегчения долі украУнських 

люден 1 не такі чи инші уступки з боку 

пзнуючих на Україні держав і клясів, а 

єдино вик1ючно повне визволення 

українського народа на всій його земли 

від ш:ціональн.ого поневолення, еконо

мічних визисків і соціяльної кривди. 

Допускаємо, що оснідомивши собі 

свої громадські ціли і перевівши свою 

по.1ітичну і еконсмічну організацію мно

гоміліонОВІіЙ український народ може 

просто мирним виступом примусити до 

здачі пануючі на Україні держави, кля-

11 



~'11 І ІІ;t!•ІїЇ. \І}LІІ;І'ІL' ~НІ&ІІІ• 1 ІН, ІН•.І іХ Іі.'І;\Д;і 

!І;І .\·1\ІІ;І.іІІЇ ttiiiІJ';ІІ.:.-l'l-01 llt' .:tlllllt' 11;1 ІІ•).lЇ

ТІІ'ІІІЇЇІ ІІLj),·к;ІJЇ, ;І jj 11:1 ІjІЇ:іІІ'ІІІЇ:\1 ШІLЇІ.:Іt,

lІВЇ (tJІ\.\ІІ<·ІІLЇііШІІЇ )р>1Д j НЇІЇСt~kОJ, МН 

д\ :\1 а є :\1 о, що тим. наси:rьством вони н~ 

.ІІІІІІL' о6ор~.:;шпимуть свою владу проти 

( 1\Н"<tІІЇJонаної масової вс·лі українського 

ІІ<1рода, <.1 ІЇ будуть старатися недолус

ТІІТІ1 ..1.0 його організації і вираження 

спосї uo:Ii. А що фізичне насильство 

МОіі\ІІа усrІішно відперти лише фізичною 

сІі.:ІtJіtІ. то:\-1.\' вважаємо конечною негш';'t

ІІУ орг~шізац!ю боєвих частин українсь

!НJ·: на~·,:..дної армП, яка-n Р.евоJІюційни

\іtІІ :sсн:обам н одноча·сно осягала ревоJІЮ

І~іііІІу НЇ.'ІЬ. 

І--1;1 всі ті ІІJJІНХИ новинен українсuкиі'І 

ІІ;Ір()_1 віііТІІ UДІІUЧUСІІО, ІІНМНТНІОЧН, ЩО 

ІІ."ІІ,І\!1 ВСЇ ВОІІИ ра:юм. Нl'Д_У"ТІ> ДU JtlJН1. 

ІІІ. ЗАСОБИ. 

'1';11-~ НІ{ ІІ<ІІlІ<І орГаІІЇ~іаЦЇН ПО 1 1ИНаЕТІ)

СІ :~;1 ''()І);l''"о.м, відu11та від своєї країни 
і ІІ• 1\.11 ще Г)(::~ з.моІ·ІІ тпuрІІтн Gс:зпосе-

1~. 



редНО ЖІІТТЯ СВ()ГО H3J10..1~·, ВОНа СТІ:lННТh 

собі як бJІІнні ]авдаtІІІН: 

1. поширювати свої д,\':\1ЮІ CL'PL'}~ 

уІ<раїнського народу на ;}'краЇІІі і ІІо:т 

Україною і зак.1икати його до ІIJ1<1Iti і 

боротьби зад.1я вище назІІачсних ці.'ІсіІ. 

2. Давати ПОЧНІІ і ПіддсрЖІ<,\' ВОІ

КЇЙ організованій праці і бороп)(іі, ~!юt 

МаЄ ШlЗІ-Іа 1 ІСІІ,У В сііі занні І~Ї.~ІІ) і Ill.lHX. 

3. Зад.1я того, щоб ш1ша нроІІаг:tІІ

да, наш почин і наша ніддсржка :'vfii.:JІi 

ЯК НЗЙnЇ.ТІІ)ІІІИЙ успіх, ГУ[Н)'їі<ІТИ )'І(j1<ІЇІІ

СЬКС ГрОМаДЯІІСТІ:Ю ДО СJІПИВІЮЇ У 1 І<ІСТИ U 
організації Оборони України. 



ОРГАНІЗАЦІйНИИ ·стАТУТ 

І. Назва, ціль і діяльність. 

1. Організація називається Оборо

на України. 

2. Ії ціль і діяльність· означено про

грамою, статутом і окремими постанова

ми організації приннтими на основі проф 

~еuіИ і статута. 

11. Члени організації. 

~. Членом може бути кожна люди. 

па уї\раїнської народности, яка хоче при 

·ступити до організації і працювати в 

згоді з її програмою, статутом і поста

новами. 

4. Члени гуртуються у відділах 

організації, там де такі відділи є, або на
.пежать прямо до організації, як що в їх 

місті відділу ще нема. 

5. Члена приймає відділ на своїм 

правиJІьнім мітінгу більшостю двох тре

тин голос.ів .. rілн того майбутний член 

14. 



п01пинен порозумітись з організатором 

відділу, який на найблищім мітінгу по

стаuить:питш-НІfІ про ЙОГ·О приняття. 

6. ГІринятий-член дістає членску 

книжечку видану :Екзекутивним Коміте

том і підписану ф~нансовим секретарем 

підді.1у. На тім-же мітінгу новим членам 

п~вишю бута зясQвано ціль і діяльність 

організації і їхнj обовязки в організації. 

7. Переїзджаючи в другу місц~вість 

ЧJlCH може перейти до відділу в тім міс

ті. Для того. вів _мусить никазатись член

ською книж~LІJ~оіо-'ї' песвідкою від .попе
редного ві:дділу, що сповнив всі ·свої 

ч.тrснські обовязки. 

8. ·Ксжний член платить ч~реJ свій 

відділ організацНіну · ВІ<ладку u сумі 25 
центів на місяць. 

9. · Окрім того кожний член обовяз
ково платить що міС!яця вкладку па фонд 

Оборони України призначений на безпо

середну допомогу визвольній праці і бо

ротьбі в рідні·м ·краю. Та щомісячна по

жертва М'ОЖ~· бути QДИІІ доJІа,р~ 75ІJ,..ентів, 



50 центів або 25 центів. Висоту тої ВК"ІЗJ: 
ки установляє cnf>i Сі1М 'ІJІСІІ в міру своїх 

засобів, одначе повинен ВІІf>рати ЯІ< наіі 

більшу може і раз вибр<1вши сбо~язково 

п-овинен платити її в тій C<l:viiй вv.соті 

бодай на протязі трох міспців. ГІо трох 

місянях може, в міру своїх засобів, під

внешити її або З:\1СІІЬШІПИ. 

10. Rкладки і Шіші 111оші зібrані на 
фо11д Оборони ;у,<раЇІІи І<nіюІиіі відділ 

сам відсилає на призІІ'-І'ІСІІУ ~~і"lь ІІа ~'1~ра 

їні. 

11. Член, котриіf ІІс п.:ипив ВІ<.:Іа

док за три місяці, тратип_) СІ::ЮЇ права в 

організації, доки не де ІІОВІІИТu всіх 

оплат. Не заплативши вкладоІ< за шістu 

міснців, персстає Г>ути ч"'ІСІІОЧ. 

12. Членів хорих і uсзробітних від 

ді.~І може зві.ІІЬІІИТИ від ІІ.lачсн;Ін uкла

док ІІа час с:1абости і безроuіттн. 

13. ЧлеJІсви можна нкиііс1) час ві

діuрати ііого ч.н:нські права а()о й зо

всім вик.і1ючити його з оргаіІізації: 

а) за вчинки, як,і суІІсрсчать програ-

16. 



мі організації ano шко.:r.ять її ро .. 
tІІJТЇ; 

(І) ](\ СВЇДІJ:\1С lll'XT~'II<IIIIIH СТатута 

ІІОСТ<:ІІІОВ СрГmІЇ3<ІrtЇЇ; 

U) ](1 ПСрССТуП,lС'ІІІІЯ ІІОВІІОВ.'І3СТеЙ U 

уряді оргаrrіз;1 ції. 

14. /Ka.-ro{)a ::--.tусип) Gути зроGлсна 

Шl IHICJJ:vri IIOHIIOIIp<.lBiiИVI Ч.ll'IIOVI Оf1ГаІІЇ

ЗаІtЇі і передсша с~КР-'Тарсвн відділу, 

нкиіі ніцчитує її ш1 наііG:rищЇ:\1 нрани.іІІJ

ні:vr мітінгу. Відді.1 :vroжc :+:а.-юGу відкн

[Jути, або-ж зпичайrrою ()і;rr)шістю пrи

супrих ч:rcrriв обжа.1сшню:vrу нідібrати 

на якийсь час його ч.1снські нрана, або-ж 

більшістю двох третих го;юсів на мітін

гу виКJІючити його з оргаrrізацїі. Засуд

жсниІЇ :vrr;:+:c відк.lнюІтrrсь до F:кзскутив
ного Ко:vrітсту, котрІІіі ріrІrсннн відділу 

затuсрд:.r.:ує, au1; нідсrJ.-uн: ііого назад ] 
СВОЄЮ Ilf10110JІJЦiEIO, illCU K;lj)y З Ч~lСІІа 

зшпи af>o :нtсНІ>ІШІТІІ· Тоді нідді.1 му

ситІ, рснг.-rнrrути сІІр<ІВУ ще раз і або про

нозицію скзскутинrюго КІ;:\Іітсту нрийнн

ТІІ, або обстати rrpи сноЇ:\1 rr:_·pшi:-.t рішсн-

17 



ню. Тільки тоді для відіGрnння членських 

прав вимагається більшість голосів усіх 
членів відділу, а д.1я викдючсннн члена 

більшости двох третин. 

15. В 'містах, де нема відділу орга
нізації, можна стати її членом заявляючи 

прямо Екзекутивному Комітетави свою 

готовість приступити до організації за

д.1я спільної праці на основі її програми 

і статута. Такі окремі члени платять свої 

вк.1:1дки прнмо на руки Екзскутивного 

Комітету. 

· 111. Відділи організації. 

16. Організація складається з усіх 

своїх дотеперішних відділів і з тих від

ділів, які будуть зорганізовані на есно

ві сего статута. 

17. Пять або більше осіб в однім 

місті може створити відділ, як що вони 

заявлять свою згоду з програмою орга

нізації і готовість прийннти її статут 

прочі організаційні постанови. 

18. Таку заяву разом зі снисом 

18 .. 



адрс·сами майбутних членів кожний но

вий відділ новинен присдати Екзскутив

ному Комітетави і одержати від його 

посвідку про зорганізунаннн віддіJІу. 

19. Кожний відділ вибирає собі 

уряд з пяти ч.т~енів, між ними рекордаво

го секретара, фінансового секретара; ка

сієра, організатора і кольпортера. Пе

рениску з Екзекутивним Комітетом веде 

рекордовий секретар. 

20. Про КО)ЮіИЙ вибір і всяку змі

ну в уряді відділ повинен найдалі до 

двох тижнів повідомити .Екзекутивний 

Коміт~т і прислати список і адреси но

вих урядників відділу. 

21. Для свого внутрішного порнд

ку кожний відділ може собі ухвалити 
свііі окремий статут, який одначе не мо

же суперечити постановам загального 

статута організації. 

22. Відді~1И 

а) прсводятu означену програмою 

дінльнkть орг:ші~~анїі і rоб.нпr) 

HJ 
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все~ шо потріnне д.ТІя осягнення її 

нілеіі. 

fi) uикі:ш.ують ностанови з'їздів і рі
шення приняті го.1осунанrІям •Ілс-

ні в. 

u) нрсдк.1адаю1 1) Екзекутивному 

Комітетони і З(JГСl.]ЬІІОму З'їздони 

свої проєкти що-до уснін.1ної ді

я.:Іьности організації. 

г) ведуть агитацію і приєдІІуюп) до 

організації нових ч.1енів в своїм 

місті і ОКО.lИЦі; 

д) в.1аштовують агітаційні віча і :·й

брання; 

е) в.ІJаштовують освітні Jtєкції 

курси; 

ж) поширюють літературу 1 видав
ництва організації; 

з) збИрають фонди на означену ІІро
гра:\Іою дія.lьність на ~'країні, а 

саме відбирають від ч;Існів ~tіоі•І

ні вк.1адки і в.l(JШТОВують окрс:\Іі 

·збіркі і підприємства ІІ(J ту ціль; 

и) збирають від ч.'Іешв :місячні 



11h"."І;І;1h"ІІ Іt;І ,'LЇН."Іt.ІІі,·л, '-'І'І':tІІЇ;~:іІІЇі 

н Л.\Іtї'ІІНЇ. 

:,!:~. /{tJіt\ІІІІЇІ НЇ}L;"LЇ.'І ІІІІІ11ІІІt'ІІ іІ•Jд:Ііі 

('L\3 На ~1 Їl:Н ЦЬ ::ifJII рат ИL'Н Н<і 11 раНИJІ ЬІІІ1 Й 

мітіІІГ, н нкому 11р11і'І~1ати участь можуп~ 

тілІ,кн члени оргш1ізації. Окрім того иід

діли новинні влаштовува'ти зібрання ос

нітні, дискусійні і агітаційні так дли чле

ІІів НК і ДJІИ не-Ч.1еНЇВ 0(1Г3НЇЗаЦЇЇ. 

:24. Кожного місяця, найдалі до 15, 
ЮJЖІІиіі нідді.1 Іювин~н ниелати до Екзе

кутивного Комітету всі грошеві вкю1дкн, 

и кі ІІ:.lJІежатьси ц~нтра.і'Іьній організації. 

:25. ІНо три місяці, а саме в місяцях 

січни, кнітни, липни і жовпш найдалі дu 

1 Б-1·о кожного мі ся ця, кожний відділ пu
НІІІІt'І І HIIC.l<lTИ ДО f:.кзе кути BHOI'U J<u МЇ

Тl'Т\ CHUt JНіДОМ.іІl'ІІНИ uбiitмatu 1 1t': 

~~) J.HЇДUM.'Il'IIIIH З дЇИJІЬІІОСП1; 

u) Jнідuм.:Іl'ІІІІИ фішшсuнr; 

В) СІІНС і a;I.pL'CH ЧJІL'ІІЇН; 

І') ШІІ','ІНДІІ ()удуІJtJЇ ДЇН.ТІІ>ІІОСТИ, 

26. ЕІ\Jt'І\~'ТІІВІІІІІЇ Комітrт може rо

JВ~Ізатн ni 'l.'liл: 



а) за нчинки, нкі суп~rечать про

гrамі оrганізації, або шкодять 

її rоботі; 

б) за саідоме нехтування статута 

постанов орган.ізації; 

в) за потурання ч.1енам, нехтуючим 

її прогрр.му, статут або поста

нов·и. 

26. Жалоба проти відді.1у мусить бути 
зроблена трема ч.1енами організації. Про 

ти рішення Екзекутивного Комітету, rцоб 

відділ розвязати, він :може відкликатися 

до загалу ч.:1енів. Той відклик Екзекутив

ний Комітет повинен предложити на за

га.і'Іьне роферендум, якого висдід вирі

шує справу. 

27. Відділ, який не дивлючись на за 

зив Екз.екутивного Ко:'.1ітету три місяці 

не відси.пає грошей до краю або н~ п.тrа

тить вю1адок на;rуежних центральній ор

ганізації, тратить свої права в організа

ції, доки не сповнить своїх фінансових 

обовязків. Не сповнивши їх на протязі 

22. 



шести міснців такніі ніддіJІ nerrcтaє на

,;JсжапІ до організації. 

28. Де є вже відді.1 організації, там 

новиН відділ в тім самім місті може зор

пшізунап~сь ті.1ьки за його згодою. Од

нач~· де в якім місті вже є два або більше 

відділів, там вони .залишаються і на бу

дуч~ без окремих умов. 

29. Кожний відді.1 левинен давати 

актиеву піддержку діялJ,ности другого 

ІJідділу u тім самім місті і приймати 

уч:.~сть н усіх лубличних виступах від 

і:v~~ни організації. 

30. Де в однім місті є .два або біль

ш:~ r::ідді.1ів, там вени длн обєднання ор

гавіз3ції і агітаційної роботи можуть 

устшюш~ти собі спільнИІ':'І центральний 

комітет. 

lV. Екзекутивний І<омітет. 

31. Організацією керує загад . ч.1е
нів чер::з: 

а) свііі виборний Екзекутивниіі Ко
міт~~т; 
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{)) :~;ІІсІ.'ІІ,JІІІі'І :i.Ї3Jl 11!1t';LСТ<-ІНІІНІ\ЇМ Ор

І'<ІІІі:~•,В:ІІІІІХ нідді.'ІЇН; 

Н) J:lll\.їi)IIC Ії>.їОС}ї.W/-111>\ 1 Іиїt'ІІЇU op
l'i.lll\Ji.IЦ\1. 

3:2. Еt.:3сt.:утt1ВІІІІЇІ Комітет склида

t:ТІ.>СН :з Cl'!\111 Ч,'ІL'ІІЇН, ВІІuр~ІІІИХ рЇЧlІІІМ 

3~lга.л,ІІІІМ З'Ї3}LОМ орІ'аІІізації на протнг 

щщоt·о 1нн.:у. Ti.н,t.:tt Ч.'ІСІІ орt·с.шізацїі мо

же ()утІІ шІ()раІІІtіі ]а ч.·н.'Шl Екз~купнню

го Ко:".1ітсту. 

;33. І Ір(НИ ВІІ()ору nдitoro чи ()іJІІ.>

шс ч.:н?нін ЕкзскупtШІОІ'О Комітету кuж

ІНІІЇ відділ може нідшtпІ IIJ нрuтн3і oд
lll}t·o. міощн Іtіслн зїзду протест, нкий 

внрішу<:'ТЬСН JС.1Г<1JІІ)НИМ І'ОJІОСУІ::НlННИМ 

чл~нін. Так11м СІ:\ІІІ:\.1 CIJocouoм чл~ІІ Ек

JL'І\~"ІїІВІІОПJ 1\ О \1 ЇТL'ТУ 1\!ОіІ\~ UУТИ 1\UЖ

lll;J'O 1 \;ІСУ ВіЛІ\,'ІІІІ\і.ІІІІІіі зі CIIOI'(J сТ:lІІО

ВІІЩ<~. 

34. 1 Іа :".1iCil\.' 1 I.їL'II;l Еt\ЗС'І<утишюго 

Комітет~·, 51 КІІ ЇІ tІ:І 11 рtннзі pot<y нокнне 
:J()n стр:ІТІІТЬ свііі )·р~щ, орt·анізація ви

бнрає нoum •J зага.'ІІ:.НІІМ го.rtосуванням 

24. 



'І."Іt"НІІ1. 1\•_Ііt\ІІІtі't ні;ші.1 ,\t<tt:-. ІІ~ЧІІ1t) імен~·

в;:JТІІ СНОІ'О І\і.ІІЩl1Ді.ІТа. 

:Зf>. Екзекуп-JнІІиі't Комітет: 

а) Вt'д~ о:шачt'ІІ.У 11рогримою діялL

ністІ~ орг•шЇJ;_щії і рuGить нее по

тріuн~ Д. ІН ОСНІ'ІІL'ШІИ ЇЇ ЦіJІеЙ. 

б) ІШІ<ОІІ,\'Е' ІІОСТ<ІІНННІ· · ЗЇ~~ДіВ Ї рі

ІlІ.:'ІІШІ Іl[1ІІШІТі го.·юсуванням чле

ні п. 

в) ш·дс ;Іrіт:щію і постачає відділам 

і 'I.'IL'll;IM :~;ІСОUІІ ДЛЯ і.ІІ'ЇТї.ЩіЇ: ВН

д:ІВІІІІІlТВ;І і .їЇТL'ратуру. 

Г) ІІL'jН'НОДІІТІ~ орГаІІі3аЦЇЮ j ПU'СТН-

11<\Є Ч.ll'lli.ІM :3i.1C'OUII Д.ІІН ОрІ·~ші::ш

ІtЇЇ: :шід,оМ .. 'ІС'lІІІЯ, ЧЛl'ІІСКЇ КНИ

Ж01ІК11 і Мі.~JН.~ІІ. 

Д) BL'ДL' ІІL'р'.'ІІІІСІ<у З ВЇДДЇ.1аМИ орrа

Іtі:~;_щЇі. і :~ .ГІІо;~~,МІІ та :і uрганізи

ніпмІІ 11<1 ~'І<раЇІІЇ. 

е) ІІС pCJI< н:· 11 ;t І'o.:JrJ суrза НІІЯ чл сна м 

Пllt'CL'IIIHI j проЄІ<:ТІІ, Д.1Я 51КНХ Та

КС l'LI,liJC_\'П<lliiiЯ ІІJЧІПІІСІО-ІL' стату

ТОМ. 

ж) ск.нн.:ає 3:.--ti·:~.'JL,J-IИi'f Зї~-щ і виго-



тоu:Іює д:Ін ІІJ,ого нор~цп" нарад, 

нк11іі ()uдаіі ІІLl міснщ, ~~~·ред зїз

дом ІІОНИІІСІІ ()утн ІІj)l'Д.'ІОЖСНИІ':'І 

nідділам ДЮІ ЇХ ІІОТUl'J1ДЖСНШ1 або 

зміни. 

з) відбирає від віддідів і посвідчує 

їм члсІІські вкладки і завідує 

фондами організації. 

~)6. Чотири рази на рік в тих са

мих ;.лісяцях і в тім ССlМЇ\1 часі, Екзеку

тивний Ко:vrітет повинен прсд.:rожити фі

нансове звідомлення і всі сної фінансові 

книги і рахунки до проuірення Контроль

ної к~місії. Окрім того Контро~lЬШl Ко

місін мож~ п~реr.1ядати їх ко.1и хоче. 

37. lHo три місяці, а са:\Н~ в місяцях 
січни, квітни, липни і в:?рссшt до 15-ro 
J{ОЖдоrо місяця, ЕкзскутищІий Ко:'.іітст 

псвинен прсд.1ожити відді.lа:\1 звідом

лення ЗЇ СВО::Ї ДЇЯ.lЬНОСТИ і ЗВідОМ.,lСННЯ 

фінавсо в~ пр ові рене Ко~про.lЬІІОю Комі

сією. 

38. Ек.зекутивний Ко:'.іітст відбуває 

СВОЇ пр::1RІІ.lЬІІі засідmІШl ЩО Ш1Й:\1СІІЬШС 

26. 



раз у місящ), Окрім того сскrст~1р СJ<.ТПІ

І<УЕ засідання, коли бачить для того при

чину чи потребу, або на бажання трьох 

членів Екзекутивного Комітету. 

39. д.'ІЯ важно сти. ухвал Екзекутив

ного Комітету вимагається кворум чо

тирох членів присутних на засіданню. 

40. Часн Екзекутивного . Комітету, 
якиіі не приймав участи в трьох чергових 

засіданнях, тратить свій уряд. 

41. Екзекутивний Коміrет розді

лює ПО:\1ЇЖ своїх ч.1енів окремі функції 

вибираючи з них рекордового і фінансо

вого сскретара, касієра, організатора і 

иншнх урядників, яких вважає потрібни

ми. Т01'·'І сам ч.1ен Екзекутивного КоміТІ~

ту н~ може бути рівночасно фінансовим 

секретарем і касієром. 

42. Д,:нІ окремих завдань. Екзеку

тивний Комітет може назначити комісії 

з членів організації, за які він відповідає 

і які відпuвідають перед :ним. Екзеку

пшниіі Комітет може теж призначити 

організаторів ДJІЯ окремих округів, од-



ІІ;РІс .:ІІ\\11 :~;І .~l·••.'lot\11 Kl.'I ... Ll.\IH І~ ТН.'\ ІІІ\І'У-

1'<1.'\. 

М(.ІіІ\t' 

ІІJІІШІТИ ІІ.:І<lТНИХ робІТІІИКЇВ Д.:ІЯ оргuні

:нщЇЇ ( сеІ<ретара, редиктора, коресвон

дентін і инших 11о~ічникін) і назначити 
їм нmпу. Платні робітники організації 

не можуть бути членами Екзекутивного 

Комітету. 

44. Контрольну Комісію з трох чле

віn вибираЕ річний. зага.'Іьний зїзд на 

протяг одного року. Контро.ТJьна Комісія 

Д(>JJОнннєтьсн таким самим способом, як 

і Екзекутивний Комітет. 

45. Контролhна Комісін провіряє 

ЮІИПІ і рах)·нки Екзекутивного Коміп~

ту чотири рази на рік, н місицих січни, 

ЦНіТІІИ, .lИІІНИ і ЖОRТШf, ИК теж КОЖНИЙ 

раз, ко.;ш того зажадає Екзекутинний 

Комітет. Звідомленнн з контролі Koн

тpu.'IIJIID. Комісін розсилає до відділів 

разо:\t з фінансошt:оvt :·тідом.;Існшrм Еt<Зе

купншого 1\•Jмітс~у. 



V. Загальний зїзд. 

16. Зш·аm,ІJиіі зїзд ІІрl'JІ.СТ<НІНІІКін 

організації ІНібраних віддіда:'vtи відбуна

ються прави:ІЬІІО ЩО року В :'vtіСЯЦИ груд

НИ. На бажання С>і:Іьшости ч.1енів річний 

зїзд :'vtoжe бутн псре.lОЖСІІИЙ на иньшиіі 

час. 

47. Річниіі зїзд ~к.1икає Екзекутив

ний Ко:"vtітет, яю11Ї що найменьше місяць 

наперед повинен подати відділам місце, 

час і порядок нарад. Члени у відді.1ах мо

жуть· проєкт Екзекутивного Комітету 

приняти, доповнити або змінити. 

48. Зага.1ьний Зїзд 

а) вис.1ухує звідо~tл:ення Екзекутив

ного Комітету і відді,11ЇВ, 

б) провірює і контро.;ноє їхню ді

яльнісТІ.> зи мину.1иіі рік, 

в) вирішує п.1ян праці на будучий 

рік, 

г) вирішує неі ПИТі:НІІІН постав:Існі 

на поридок нарад будьто Екзеку

тивним Комітетом будьто за

гальни~І ГО.10СUВШІШІМ Ч.lеНЇВ. 
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49. Надзвичайпий Загnльпий Зїзд 

може бути скликаний кожного часу на 

бажшшн більшости ч:н~нів організації за

яв.аене їх загальним гоJюсувщшям. Про

єкт такого зїзду може бути зроблений 

Екзекутивним Комітетом або трема від-

ділами організації. Іх внесення щоб скли 

кати Зага.1ьний Зїзд, Екзекутивний Ко

мітет повинен на протнзі двох тижнів по

ставити на голосування членів. 

50. Кожний відділ має право ви

с.lати на зїзд одного представника від 

кожних десяти членів. За представниц

твом кождого відді.1у рахується на зїзді 

сті.1ьки голосів, скі.;Іьки членів у відді

лі. Представниками на зїзд можуть бути 

тільки члени організації. 

51. Подорожні кошти делегатів на 

зїзд оплачує організація з окремих оп

лат розложених на відділи відповідно до 

числа членів, 

зо. 



VI. Загальне голосування. 

52. Зага.1ь11~· голосування (rсфс-
рендум) ч.1~ІІін організпцїі муситu бути 

переведене u спruві кожнеї зміни про

грами або статута. 

53. Зага,іІulіИМ гоJюсуш.tшІнм вирі

шуєтьсн ко:І.;:на инuша снрuвu, коли того 

бажає: 

а) три чл~ни Екзекутнвного Комі

тету, 

б) тр;,.:тнна нре:J.ставників нu зага.тtu

нім Зї:зді, ~16о 

в) тrн підділи організації. 

54. Зaгavlulll' 

с.1ужити 

го.1uсувашш може 

а) длн того, щоб окремі віддіJІи нк 

теж ~ленuшістu Екзекутивного Ко

міт~?ту і Зага.r~ьного Зїзду могли 

ВЇДІ<.lИК:.lТИ ДО загалу Ч.7ІСНЇ.В 

проти тих постанов, нкі вонн 

BB<lii\aiOTIJ ІІl'ДООрІІМН або 11~ 11 pa

BJI.!IIJIIИ М lf ( ВЇДКJІІt К). 
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б) щn6 т:lк само вони мог,,и давати 

С<ІМОСТіЇІІІІІіі ІНJ 1 ІИІІ ДО ВОІІ\ОЇ <11<

ІLЇЇ, ЯКУІО ВВ<ІіІ\<lJОТІ, до()рою і 

11 ра БІf,.'ІІ>ІІ О 10 (і 11 і 11 і НТ 11 На) • 

.').:). ВнсссІІІІН uід.аі.1у, ІІtоІJ справу 

нсрсдатн ШІ з:Іг:иІІ,ІJс голосуншнш, Екзс

кутивнніі І<омітl'т ІІОВІІІІL'ІІ на протязі 

ДВОХ ТИіІ\ІІі13 ІІОД<ІПІ ДО відОМ:.! ,УСЇМ БЇД

ді.,lС:ІМ. Ко.нt ІІ~L' два Biit:ti.lІI ТL' DІІL'Сl'ІІШІ 

піддерж;Jп,, Ек:1l'кутивнніі Ко\1ітст му

сить ДО ДВОХ ТИЖІІіВ ІІОСТ<ІВІІПІ itorn lltl 

гn.нпсув:ІІІІІSІ. ВнсссІІІІН \1~тнп, І>ути пс

реголосошІІІl' віддЇ.l<ІМІ1 11:1 ІІJlОТНЗЇ ОДІІО-

1'0 міощн. Ріша<: Сіі":н,шісті~ гшrосуючих 
І[,iJl'ІiiU. 

VII. Зміна Статута. 

Г)(), (т<Ітут м r Jil\l' (>упt :~мінешвї 

TЇ.lf,J{II :~<ІІ'<І.'ІІ,JІІІ:vt І'О.'ІОСУВ<ІІІІІН\1 'І.!Іl'ІІЇВ, 

J{0 . .'/1/ ()і,JІ,JІІЇСТІ, ЇХ :~<ІНВІІТІ.ОІ :m T<l/{~1 ЗМЇ

ІІу. ВІІс'lТІІІІН моіІ\L' (j~·т11 :~poГJ:IL'IIl' ЕІос

К.VТІІВІІІІМ Комітетом, J:Іг:І:JІ,JJH:vt :1ї:щом, 

:1fJo трсма від;rі. 1І<І\1Іt орІ·:ші:~аІtії і му

сип, (>)"TJI ІІОСТ;ІВЛL'ІІL' 11<1 З<ІІ·а.:ІІ,JІl' ГІJЛОСу

ВШІІІН 11<1 11JHJТHJЇ ОДІІОГО \1ЇОІЦН. 

32. 
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