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СТАТУЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ЗАП0М0Г0В0Г0 

ТОВАРИСТВА в КАНАДІ. 

Заінкорпоровано 15-го цьвітня 1914. 

НАЗВА ТОВАРИСТВА 

§1. Назва товариства єсть, УКРАЇНСЬКЕ 
ЗАПОМОГОВЕ ТОВАРИСТВО в КАНАДІ. 

§2. Товариство уживає печатки з написею. 
Українське Запомогове Товариство в Канаді, а 
по анґлїйски: ДЕ УКРАЇНЇАН ВЕНЕВОЛЕНТ 
СОСАЗТИ оф КАНАДА. 

§3. Відзнакою ,,Українского Запомогового 
Товариства” с, женьщина з двома дітьми, хлоп¬ 
чик і дівчина, стоять по обох боках неї. 

Головний Виділ. 

§4. ,,Головний Виділ” Ук. Зап. Товариства в 
Канаді, має власть виконувати і впроваджувати 
в житє діли товариства. 

Ціль Товариства. 
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§5. Цїлею товариства а: 
а. ) З'єднати братньо Русинів-Украінців 

замешкалих в Канаді*, котрі суть при добрім здо¬ 
ровлю і ведуть чесне і моральне житє, і не пєре- 
висшають від 16-ть до 45-ть лїтжитя. 

б. ) Нести по можности моральну і ма¬ 
теріальну поміч членам, на случай слабости або 
каліцтва. 

в. ) Ширити просьвіту між членами. 
г. ) Засновати членьский фонд посмерт 

ний, з котрого на случай смерти члена товари¬ 
ства, котрий сповнив свої повинності!, на суму 
від $100.00 до $1000.00, на підставі 15-го пара- 
ґрафу сего статута. 

Члени Українського Зап. Товариства. 

§6. Кождий здоровий Українець або Укра¬ 
їнка від 16-ть не перевисшаючи 45-ть лїт житя, 
може стати членом Українського ЗапомогоЕОго 
Товариства в Канаді. 

§7. Кандидат хотячи вступити в члени Укр. 
Зап. Тов. в Канаді, мусить підписати деклара¬ 
цію, котра маз бути в такій формі, яка зсть при¬ 
писана Гол. Виділом т. з. ; в нїй кандидат має 
подати місце уроджена, вік, занятє, місце замеш- 
каня, чи жонатий або самотний, імена і місце 
осіб тих, котрим записуз своє посмертне. 
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§8. Кандидат, котрий не уміє сам писати, 
мав зробити хрестик, а той, що ого підпише, має 
підписати сам себе яко доказ, що вінєго підписав. 

Вступне. 

§9. Кождий кандидат або кандидатка, всту¬ 
паючи в члени Укр. Зап. Товариства в часї де¬ 
кларації, має заплатити вступне 4.00 доляри як- 
також місячну вкладку. 

Місячна вкладка. 

§10. Член, кромі вступного, мусить плати¬ 
ти ще одного долара що місяця, або як схоче то 
може заплатити кілька місяців або рік наперед 
$10.00 з гори. 

§11. Така членьска вкладка треває від часу 
вступленя в члени Укр. Зап. Товариства, протя¬ 
гом через двайцять літ. 

§12. Вступаючий новий член, має бути реко 
мендований двома членами товариства. 

§13. Кандидат, котрий не мешкав в місцєес- 
сти где знаходить ся Гол. Виділ або відділ Укр. 
Зап. Товариства, може вступити в члени Укр. 
Зап. Тов. листовно, однак рівночасно мусить при 
слати від місцевого лікаря посьвідку стану єго 
здоровля, як також імена двох осіб, котрі єго 
знають. 
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§14. Кандидати дістають повідомлена від 
головного секретара, чи приняті в члени Укр. 
Зап. Тов. або нї. 

Розмет посмертного. 

§15. Член в разї смерти, котрий сповнив 
всі обовязки сего статута, аго спадкоємець або 
спадкоємці, дістають аго посмертне після сліду¬ 
ючої табелі: 
За члена в першім році членьства - - $100.00 
За члена в другім році членьства - - - $150.00 
За члена в третім році членьства - - $200.00 
За члена в четвертім році членьства - - $250.00 
За члена в пятім році членьства - - - $300.00 
За члена в шестім році членьства - - - $350.00 
За члена в семім році членьства - - - $400.00 
За члена в осьмім році членьства - - - $450.00 
За члена в девятім році членьства - - - $500.00 
За члена в десятім році членьства - - - $550.00 
За члена в одинайцятім році членьства - $600.00 
За члена в дванайцятім році членьства - -$650.00 
За члена в тринайцятім році членьства - $700.00 
За члена в чотирнайцятім ропі членьства $750.00 
За члена в пятнайцятім році членьстЕа - - $800.00 
За члена в шіснайцятім році членьства - - $850.00 
За члена в сїмнайцятім році членьства - -$900.00 
За члена в вісїмнайцятім році членьства $950.00 
За члена в девятнайцятім році членьства $1000.00 
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§16. Член по двайцятьох літах свого члень* 
ства в Укр. Зап. Товаристві, ке платить вже 
жадної вкладки, однак позістае членом і має члень 
скі права аж до смерти. 

Обовязки членів. 

§17. Найпершим обовязком кождого члена 
буде, обзнакомитись зі статутами Укр. Зап. Това¬ 
риства і точно після них поступати. 

§18. Старатись о розвій товариства, бути по- 
слушним видїлови і провадити моральне і чесне 
житє. 

§19. Слати або приносити свою належи- 
тість ., ВКЛАДКУ” точно в означений час разом 
з книжкою, яку отримав з принятєм в члени в Я“ 
кій записуєсь аго вкладки. 

§20. Бути на мітинґах, зборах, які будуть 
оголошені Гол. Виділом. 

Похорон. 

§21. В разі смерти члена, Виділ може заря¬ 
дити ему похорон сели покажеть ся потреба, од¬ 
нак з тим застереженем, що такий похорон иок- 
риа ся з аго посмертного фонду. Всякім разі су¬ 
ма такого похорону не може перезкешати $100. 
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§22. Повинність кождого члена є, явитись 
на такім похороні. 

Місячні вкладки. 

§23. Кождий член платить свою місячну 
вкладку перед або на першого кождого місяпя, а 
також можна заплатити наперед на о ден рік. 

Суспендована в разі’ не плаченя- 

§24. Член, котрий найдальше до 30-ть день 
не заплатить свої місячної вкладки, тратить члєнь- 
скі права і в разї смерти его посмертне не буде 
виплачене. 

§25. Єсли суспендований член до 60-ть день 
по виключеню з товариства, заплатить свою за- 
леглість, буде принятий назад до товариства але 
вже мусить мати посьвідку від лїкаря про стан его 
здоровля. А если пізнїйше, то вже принимаєеь 
як нового члена. 

Посьвідка. 

§26. Посьвідку „РЕСІТ” за вписове або 
вкладку, дао лише секретар або касіер. 

Спад козмцї. 

§27. Посмертну запомогу, можна запису¬ 
вати перше слідуючим особам: жінці члена, му- 
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жеви, дітям, внукам, родичам, братам, сестрам, 
братам сестрам не одного батька або матери, ба¬ 
бі, дїдови або іншим кревним. 

§28. Єсли член перед тим, коли оженив ся, 
назначив своїм спадкоємцем якусь особу після по- 
висше згаданого статута, то по ожененю може 
змінити на жінку або дїти, а коли сего не зро¬ 
бить а вмре без дїтий в такім разї половина пос¬ 
мертного виплатить ся спадкоємцеві! а половина 
жінцї. Аколи позістануть дїти і жена в такім ра¬ 
зї інші особи тратять право до посмертної запо¬ 
моги, і тогди така запомога припадає одна тре¬ 
тина жінцї а решта дїтям по рівній части. 

§29. Зсли по смерти члена не буде анї одної 
особи, котра би мала після припису статута пра¬ 
во до ого посмертного, то така запомога буде 
звернена до фонду Укр. Зап. Товариства. 

§30. Зсли спадкоємець члена не мешкао в 
Канадї а в другім краю, то вразї смерти члена, по 
смертне виплачуєсь через Генерального Конзуля. 

Зміна спадкозмцїв. 

§31. Член, котрий сповнив свої повинности, 
може кождого часу змінити своїх спадкозмцїв, 
поручаючи письменно Головному Видїлови. 

§32. Устні докази, що член мав або має за¬ 
мір змінити спадкоємця, не є важні. 
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Член невилїчимо хорий. 

§33. Кождий член, котрий належав до Укр. 
Зан. Товариства більше як оден рік. вели попаде 
в хронічну не вилїчиму хорсбу або калїцтЕО, а 
докаже Гол. Видїлови через заприсягле зігнане 
лікаря, що его слабість не вилїчима і робить єго 
не здібним до отримана себе або его родини, то- 
гди одержить з каси Укр. Зап. Товариства по 
$100.00 нарік так довго, аж доки після параґра- 
фу 15-го его фонд не вичерпавсь, відтак зго спад 
козмцї тратять право до запомоги, а він пере¬ 
став бути членом товариства. Єсли такий член 
умре і не вибрав ще всього посмертного, тогди 
позістала сума, виплатить ся спадкоємцеві!. 

§34. Хорий член, який побирае таку запо¬ 
могу, мав кождого року заслати до Гол. Виділу, 
таке заприсягле зізнанз лікаря, що его слабість 
або укалїченв, робить его і надальше нездібним 
до праці. ' 

Доказ смерти і виплати посмертного. 

§35. Коли член, котрий сповнив свої обо- 
вязки умре, тогди секретар мав переконатись о 
смерти члена. 

§36. Коли секретар сам не може перекона¬ 
тись о смерти члена, віддав се до Головного Ви¬ 
ділу до висліджена. 



Шо маз бути в псвідомленю. 

§37, Вповідомленю о смсрти члена має бути 
імя помершого, вік, місце і причина смєрти, а 
коли можливо, коли приступив в члени, і до ру- 
чити книжочку членьску Укр. Зап. ТоЕаристЕа. 

Спосіб виплати. 

§38. По отримакю урядогсго ііосьбідчєня 
члена, осли Головний Виділ уЕажаа доказ емер 
ти члена за вистарчаючий, і єсли жадане спадко¬ 
ємця члена єсть правке після приписів Укр. Зап. 
Товариства, тогди Голоений Предсїдатель і Ка- 
сієр підписують чек або чеки на імя спадкоємця 
або спадкоємців члена, і висилає на означене 
місце. 

і 

Смерть спричини переступленя права. 

§39. Зсли смерть члена наступить спричини 
піяніства, самоубійства або коли член попоееив 
збродню за шо чекає єго смертна кара, тогди всі 
запомоги, котрі малиб бути виплачені на підста¬ 
ві сих статутів, будуть укеважнені. 

Запомоги для покалічених або 
невилїчимих. 

§40. На случай каліцтва члена, лише такі 
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члени дістають запомогу, які через час сеого 
членьства, сповняли свої обовязки, і котрі попа¬ 
ли в слаїість або каліцтво не з причини піяньстЕа 
або інших неморальних та збиточних причин. 

Провини членів. 

§41. Кождий член Укр. Зап. Тов., котрому 
буде доказано, що переступив який небудь пара- 
ґраф сего статута, буде уважатись винним і під 
падає карі. 

§42. Кождий член, котрий поповнив збро- 
дню, яка буде доказана, буде виключений з това¬ 
риства, і тратить право до запомоги. 

§43. Член, котрий віддає ся налогови піянь- 
сгва або іншим неморальним вчинкам, які прино¬ 
сять сором товариству, буде виключений з това¬ 
риства і тратить право до запомоги. 

§44. Член, котрий допустив ся злого нечес¬ 
ного вчинку, шкодить, товариству виражаєсь пу- 
блично і не прилично про урядників Укр. Зап. 
Товариства, ширить недовірє до товариства або 
робить інтриґи і галабурду на мітинґах Товари¬ 
ства, буде виключений з членів товариства, і 
тратить право до запомоги. 

§45. бели член не подасть правдиво зізнакя 
при декларації, що до стану єго здоровля, віку, 
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або окрив невилїчимі слабости, коли се викажєть 
ся, буде виключений з товариства і тратить пра 
во до запомоги. 

§46. Коли член подасть неправдиві зізнаня 
при оскаржуваню других членів, а покаже ся шо 
се не е правдою, буде покараний Головним Виді¬ 
лом. 

§47. Кара грошева не може перевисшати 
суми ПЯТЬ доларів. 

Хто може вносити скаргу. 

§48. Члени, котрі суть в Товаристві не мен¬ 
ше як шість місяців, сповняють точно члекьскі 
обовязки, можуть вносити скарги на других чле 
нів до Головного Виділу. 

§49. Головний виділ узнавши скаргу за під¬ 
ставу, еї рішає, коли невдоволена сторона ке 
принимаєсь, тогди віддає справу до Мирового 
Суду, і так, спорюючі особи вибирають по од¬ 
ному членови а Гол. Виділ третого, однак така 
апеляція має бути внесена не пізнїйше як до 80 
день. 

Хто не може бути мировим судизю. 

§50. Люди, котрі не належать до Укр. Зап. 
Товариства, сьвідки, спорюючі ся, члени які не 
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були членами через шість місяців Укр. Зап. Тов. 
не можуть бути Мировими Судиями. 

§51. При суджєню Головний ПредсУдатєль 
або містопредсїдатель, коли ке з оскаржуючий 
або оскаржений, оден зних засідає яко предсї- 
датель Суду. 

Обовязки Предсїдателя Мирового Суду 

§52. Він провадить переслуханя, порішає чи 
докази були достаточні принимаз вирок Миро¬ 
вого Суду і своїм голосом рішаз засуд. 

§53. Секретар Виділу має записати Бирок 
або протест спорюючих. 

Свідки. 

§54. Особи хотяй не суть членами Укр. Зап. 
Товариства, можуть бути сьвідками, однак сьбід- 

ки не мають бути в сали, где веде ся переслухана. 

Вирок. 

§55. По засудженю, грошева кара має бути 
заплачена до Головного Касієра Товариства. 

§56. Кошта суду настановляє Предсїдатель 
Мирового Суду, і такі кошта мають бути запла¬ 
чені до 30-ть день. 
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Заряд іовариства. 

§57. До заряду Головного Видїлу вибиразть 
ся девять УРЯДНИКІВ, а они з поміж себе ви¬ 
бирають: Предсїдателя, Місто Предсїдателя, Ка- 
сіера, Секретара трох Тростисів і двох Контро- 
льорів. 

Хто вибираз Видїл. 

§58. Члени, котрі суть в товаристві не мєк 
ше як три місяці і сповняють точно членьскі обовяз- 
ки після сего статута, на річнім мітинґу сгсло- 
шеним Гол. Виділом місяць на перед означаючи 
день і місце, мають право вибирати урядників до 
Видїлу, більшостию голосів. 

Хто не може бути урядником 
Головного Видїлу. 

§59. Члени, котрі не з членами Укр. Зап. 
Товариства поверх року, члени які не платять 
точно своїх вкладок, не стусують ся після сего 
статута, не можуть бути вибраними до Головно¬ 
го Видїлу. 

Коли Головний Видїл вибирають ли = 

ше делїґати. 
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§60. В такім разі, коли знаходить ся біліше 
як два Відділи Укр. Зап. Товаристга, тогди Гол. 
Видїл вибирають лише ДЕЛЕГАТИ, котрі будуть 
вибирані і вислані членами таких Відділів, на 
конвенції. 

§61. Десять членів товариства, вибираз од¬ 
ного ДЕЛЕГАТА. 

Порядок Загальних Зборів. 

§62. Предсїдатель Видїлу або Відділу отви- 
рае збори, здає справозданз з сеоєї дїяльности, 
по нїм наступаз справоздане секретаря, касієра, 
і контрольної комісії. 

§63. По справозданю Видїлу, загальні збо¬ 
ри вибирають собі Предсїдателя до перепроЕадже 
ня зборів, а сей покликує собі секретарів. 

64. До перепроваджена голосованя, збо¬ 
ри вибирають коміспю з трох членів котра маз ка 
глядати над лєґальним перепроЕадженєм голссо- 
ваня. 

§65. Аби загальні збори були лєґальні, на се 
треба більшість членів або делєґатів Товариства. 

§66. Член або делєґат, котрий не може яви 
тись на загальних зборах, Мусить передати псв- 
номочіє другому членові!. 

67. Коли на загальних зборах не яеить ся 
більшість членів або голосів Укр. Зап. Тов., в 
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такім разі, предсїдатель відкликуо збори на трий- 
ЦЯТЬ день ПІЗНЇЙШЄ. Коли би І ВДРі ге не яви¬ 
лось достаточне числю голосів, тсгди члени при¬ 
сутні перепроваджують збори. 

ОбоЕЯЗКИ Головного Виділу 

§68. Тримати Мітинґи Гол. Виділу послїдко- 
го дня кождого місяця. 

69. На мітинґу секретар і касізр здають мі¬ 
сячне справоздана, звіт членів, фінансові доходи 
і розходи, і виплачуесь платні або запомоги. 

70. Мітинґ не буде важним коли на нїм не 
явить ся ПЯТЬ членів Виділу. 

71. Обовязком кождого члена Укр. Зап. То¬ 
вариства, з бувати на мітинґах свого Виділу. 

72. На місячних мітинґах заряд рішав при- 
няте або виключене членів, давати розпорядженз 
Відділам, і все те, що справа вимагати буде. 

73. Головний Видїт назначує Орґанїзатора, 
настановляє платню урядникам Укр. Зап. Тов. і 
вглядає аби товариство розвивало ся. 

Ціль ВІДДІЛІВ. 

§74. Ціль і робота відділів є майже та сама, 
що й Головного Виділу, лише з тим виїмком, шо 
членьский фонд і вписове належить до Головно¬ 
го Виділу. 
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§75. На свої власні видатки, Відділ може за 
снувати свою власну касу, до якої мають вплива¬ 
ти гроші з додаткових вкладок віддїлобиїб або мі 
сячних додаткових вкладок, які настановить За¬ 
ряд такого відділу, або инших доходів, які собі 
відділ придбав, чи то з представлень, чи концер¬ 
тів, і т. и. 

Мітинг відділів. 

. §76. Заряд Відділів має тримати мітинґи, 
кожного першого тижня в місяцю. 

§77. Секретар і касієр відділів мають ке піз¬ 
ній ще як до десятого кождого місяця вислати до 
Гол. Виділу місячне справозданз секретарске і 
касове і прислати членьскі вкладки. 

Зміна статутів. 

§78. Зміну статутів рішає ДВІ ТРЕТИХ 
ГОЛОСІВ присутних на Загальних Зборах. 

§79. Розвязанє Відділу Укр. Зап. Тов. ріша- 
є Заряд Головного Виділу. 

Розвязанз Укр. Зап. Товариства. 

§80. В випадку розвязаня Українського За- 
помогового Товариства, рішають Загальні Збори, 
коли за сим заявить ся ТРИ ЧЕТВЕРТИНИ 
ПРИСУТНИХ ГОЛОСІВ. 



ІГ 

' ■ ІС.;уХгОА СТЛТУТЛ НА 1917 Р1І< 

^§15.4 Член по двадцятьох лїтах 
с^ога пленьстяа в Укр. Оапоноговім 
Тов* не платить вже жадної вкладки 
і к< ли .б&ИІє поз і стає членом і має 
член ь с к і ^ а в а аж до смеотк, однак 
коли баУрЬ може вибрати 5СС доляр. 
готівкою/ але вже тим самим пере¬ 
стає бути членом і тратить всякі 
членьскі прав а д о п о с і я є р тног о . 

2 39 . Єюли смерть члеі : а наступ 
ПИТЬ $ Причини .піяньствг , або коли 
член» п^пунив з б роди., за ЩО т?екає 
Того\смертна кара, тогг:и всі* зап - 
мргіт. котрі мали б бути виплачені 
на; підставі сих статутів, будуть 
уне і, однак Голо в . Вид їл Го в . 

?Цзгяздешо справи їси-є у.;іїл» т1 
ЯКИХСЬ 1 £ЦТч Того ролинї, коли бур 
У ат звідне. 

Ш Лі 

коли член є невдоволни 
Ріменем Галов. Зидїлу, може 
ставити свою справу на Загльш'гх 
Зборах Тов* і рішене сих 3^0Р-1 4 
4 а є 0 у т и за с і н ч е н е . 




