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СТАТУТ 
Союза Українських Журналістів 

та Письменників, 
ухвалений на Загальних Зборах дня 10. і 12. вересня 1919. року 

У Відні. 

І. Назва та осідок Союза. 

§ і. 
Українські журналісти та письменники творять Союз 

Українських Журналістів та Письменників. 
Осідком Союза є Київ, а тимчасово, осідком Союза явля¬ 

ється Відень або инше місце, на яке згодиться більшість членів. 

II. Мета Союза. 
• Щ . § 2. 

Метою Союза є: 
а) охорона преетіжу української преси; 
б) ознайомлювання культурного світа з українським пи¬ 

танням ; 
в) піклування пресовим законодавством і авторським правом: 
г) піднесення техніки української журналістики та пропа- 

ґанди; 
д) захист професійних інтересів журналістів і письмеників; 
е) матеріальне підтримування членів Союза і їх родин 

в п о тр е б і. 

III. Фонди Союза. 
§ 3. 

На фонди Союза, які мають служити осягненню мети 
Союза, складаються: 



а) вкладки членів; 
б) записи членів і нечленів; 
в) періодичні або одноразові підмоги підпомагаючих членів ; 
г) дохід з видань, концертів, аматорських вистав, товари¬ 

ських забав, а також з ріжних підприємств Союза, які 
стоять у звязку з всіма родами національно-культур¬ 
ної пропаґакди. 

IV. Особистий склад Союза. 
§ 4. 

Члени Союза діляться на дійсних, почесних і підпома¬ 
гаючих. 

§ 5. 

Дійсними членами Союза можуть бути незалежно від 
місця перебування: 

а) робітники журналістики, публіцистики та инших видів 
політично-культурної пропаґанди; 

б) письменники. 

§ 6. 
Почесним членом Союза може стати той, хто визначився 

на полі публіцистики, журналістики і літератури, як рівнож 
одиниці, які у визначній мірі причинилися до здійснення зав-1* 
дань Союза. 

§ 7. 
Підпомагаючим членом Союза може стати одиниця або 

правна особа, яка причинилася значнішим вкладом до збіль¬ 
шення фондів Союза. 

' § 8- , 
Дійсні члени приймаються постановою Управи Союза 

при таємнім голосованню. 
Не прийняті Управою на дійсних членів мають право 

відклику до Загальних Зборів, які рішають про прийняття 
таємним голосованням. 

§ 9. 

Почесні члени іменуються Загальними Зборами на пред- 
ложення Управи. . 
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§ 10. 

Підпомагаючі члени іменуються постановою Управи Союза. 

- § И.. 

Член Союза тратить свої права через заяву виступлення 
із Союза і через виключення з нього. 

Виключити члена із Союза можуть лише Загальні Збори 
на предложення Управи таємним голосованням більшістю двох 
третин голосів. 

§ 12. * 

Управа Союза таємним голосованням може застановити 
членові Союза, котрого постановила предложити найближчим 
Загальним Зборам до виключення, користування членськими 
правами аж до найближчих Загальних Зборів. 

§ 13. 
Виключити члена із Союза можна: 
а) за шкідливу для Союза діяльність, 
б) за нечесні вчинки. 

VI. Права і обовязки членів Союза. 
§ 14. 

Дійсний член Союза має право користати з всіх установ 
і фондів Союза в міру кождочасних постанов, брати 
участь в Загальних Зборах Союза з правом голосовання 
і бути вибраним до всіх орґанів Союза. ' 

При голосованню на Загальних Зборах над приняттям до 
відома звіту Управи Союза про її діяльність (уділення аб- 
солюторії) члени Управи не голосують. 

§ 15. 

Почесні члені мають право брати учасгь в Загальних 
Зборах Союза з голосом дорадчим. 

§ 16. 

Обовязком кождого дійсного члена є платити членські 
вкладки, ухвалені Загальними Зборами, і дбати за розвиток Союза. 
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VI. Орґани Союза. 

§ 17. _ . 

Орґанами Союза є: А. Управа і В. Загальні Збори. 

А. Управа Союза. 
■ ; § їв. 

Управа Союза складається з голови Союза і пяти до 
десяти членів після ухвали Загальних Зборів. 

Голова і члени Управи вибираються Загальними Зборами 
на час одного року: Крім того Загальні Збори вибірають на 
час одного року заступників членів Управи в кількості! поло¬ 
вини членів Управи. 

При довшій неможливості! для членів Управи випов¬ 
нювати їх обовязки на їх місце покликуються головою їх 
заступники в порядку від старшого віком до молодшого. 

Управа вибирає з свого круга заступника голови, се¬ 
кретаря та скарбника 

§ 19. ' > 

Голова (й разі перешкоди його заступник) заступає Союз 
на вні і перед властями. 

V 

§ 20. 

Управа є орґаном, виконуючим ухвали Загальних Зборів, 
і завідує майном Союза. 

Управа має право зпоміж членів Союза, а при потребі, 
як знавців і помічні сили, також з поміж нечленів поклику¬ 
вати членів секцій чи комітетів для окремих справ і аґенд Союза. 

Для важності! постанов на засіданнях Управи має бути 
присутна найменше половина членів Управи. 

Управа рішає всі справи більшістю голосів присутних 
членів. 

§ 21. 

Правно зобовязуючі письма підписує голова (на випадок 
його неприсутності!, в негайних справах, заступник голови) 
разом в одним членом Управи. 
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Грошеві переводи і доручення до банку, який переховує 
готівку Союза, підписує голова (на випадок його неприсутності!, 
в негайних справах, заступник голови) і скарбник. 

§ 22. 

Річний білянс Союза, а також, найменше що пів року, 
книжки і касу Союза ревідують два ревізори, вибрані За¬ 
гальними Зборами на час одного року з поміж членів Союза, 
я в разі потреби і з поміж нечленів. 

Б. Загальні Збори. 

§ 23. 

Загальні Збори збираються найменше раз в рік, най¬ 
пізніше в осени. 

' § 24. 

До компетенції Загальних Зборів належить: 
а) приймання до відома звідомлення про діяльність Управи 

і звідомлення ревізорів та уділювання абсолюторії; 
б) вибір голови, Управи і ревізорів; 
в) назначеная висоти членських вкладок; 
г) іменовання почесних членів; 
д) рішання відкликів в справі розвязання філій, приняття 

членів і в справі уділювання запомог; 
е) рішання про виключення членів; 
ж) зміна статутів і розвязання Союза; 
з) загальні директиви що до діяльности Союза і 
и) взагалі рішання про всі справи Союза в межах статута. 

.:|Ч " § 25. 

Загальні Збори можуть бути скликані також на жадання 
більшости членів Управи а також на жадання найменше одної 
четвертини членів Союза, внесене на письмі з поданням днсв- 
ного порядку до Управи: в останнім випадку збори скликаються 
найпізніше впродовж одного місяця від передання дотичного 
письма Управі. (Надзвичайні Загальні Зборі). 



§ 26. 

Скликає Загальні Збори Управа на день но ближче 
чотирнацятий, не дальше тридцятий від дня висилки запросин 
і оголошення Загальних Зборів в часописах. Разом із запроси¬ 
нами має бути переслана членам програма Загальних Зборів. 

* * 

§ 27. 

Для важности Загальних Зборів мусить зібратися най¬ 
менше половина всіх членів. Коли б на Загальні Збори, скли¬ 
кані перший раз, не зібралося відповідне число членів, тоді 
иравосильнимп при всякім числі присутних признаються За¬ 
гальні Збори, скликані на день не ближче чотирнадцятий і 
не дальше тридцятий від дня невдатного речінця Загальних 
Зборів. 

§ 28. 

Всі справи, крім нижчевказаних, рішають Загальні Збори 
більшістю голосів присутних членів. Для зміни статутів, роз- 
вязання Союза, призначення майна Союза на випадок розвя- 
зання і для виключення членів вимагається більшості! двох 
третин голосів присутних членів. 

VII. Філії Союза. 

§ 29. 

На домагання бодай 10 членів поза місцем осідку Союза 
може бути, за згодою Управи, утворена філія Союза. 

§ ЗО. 

Філії Союза управляються автономно на основі статута, 
уложеного в мезках статута Союза і затвердженого Управою 
Союза. В усякім разі філії не мають права іменувати почесних 
членів та членів підпомагаючих. 

§ зі. 
Козкдий член філії стає тим самим членом Союза. 
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§ 32. 
Філії Союза займаються збиранням членських вкладок, 

яких часть, признану Управою Союза, задержують на власні 
діли. Задержані части вкладок, всякі пожертвовання, призна¬ 
чені жертводавцями спеціяльно на дотичну філію, відтак всякі 
доходи з власних вистав, видань і т. п., творять майно філії, 
яким вона орудує самостійно. 

В рамцях статута філії сповняють завдання Союза в 
обсягу своєї теріторії та подають звідомлення зі звоєї діяльно¬ 
сте Управі Союза. 

§ 33. 
Управа Союза має нагляд над філіями та має право 

розвязання філії, коли вважає це за потрібне в інтересі Союза. 
На випадок розвязання філії майно філії переходить в цілості! ' 
на Союз. 

Против розвязання філії має Управа зглядно Загальні 
Збори філії право відклику до Загальних Зборів Союза. 

VIII. Мировий суд. 

§34. 

Спори між членами Союза з відносин до Союза, як та¬ 
кож між членами Союза в справах нарушення доброї слави 
члена Союза, рішає мировий суд, до якого кожда сторона ви¬ 
бирає по двох членів з по-між членів Союза, котрі разом 
вибирають зверхника. Коли члени мирового суду не можуть 
погодитися на одного зверхника, тоді зверхника мирового суду 
призначує голова Союза. 

IX. Зміна статутів і розвивання Союза. 

§ 35. 

Зміни і додатки до статутів як також розвязання Союза 
постановляються за згодою двох третин голосів Загальних 
Зборів. 
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На випадок, коли Загальні Збори не рішать нічого до¬ 
тично призначення майна Союза на випадок розвязання його, 
переходить майно розвязаного Союза на власність істнуючої 
або маючої бути утвореної інституції для допомоги помічним 
журналістам і письменникам та вдовам і сиротам по журна¬ 
лістах и письменниках, до якої створення розвязуючі Загальні 
Збори виберуть з поміж своїх членів окремий комітет. 

Призначення при розвязанні Союза цілого або частини 
майна. Союза на иншу ціль, як та, що її означено статутом, 
може бути постановлене більшістю двох третин голосів Загаль¬ 
них Зборів. 
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