С т аТ· ут
Товариства

,,У І<раїн сьІ<и й

аІ<адемічний

хор''
в

§ 1.

Празі.

Назва і ІJ.іль Товариства.

Товариство називається "Український
академічний хор'' в Празі і nлекае спів
взагалі, та з окрема українську nісню.

§ 2.

Середники для осягнення цілий
Товариства:

,

1.
2.

nубличні концерти,
забави,
З. про гу ль ки,

4.

студії та вправи в сnІвІ в

yctx

на

прямах,

5.

виклади,· дискусії, видавання творів,
nотрібних для цілий.Товариства та ширення
знання сnіву і му зики взагалі,
6. активна участь в принагідних святах,
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7. удержування взаємин між співаць
кими Т -вами,
8. право мати льокалі для потреб Т-ва,
9. підтримування відповідних народніх
та товариських підпринять (уладжень).

§ 3.

Члени товариства :

почесні,
фундатори,
З. підпомагаючі,

1.

2.

4.
5.

дійсні,
співробітники.
Членом

стає:

почесним той, хто за заслуги зг лядам
Т-ва, або за яку. иншу діяльність буде. ви
браний загальними аборами на внесення
виділу та прийме вибір;
2. фундатором той, хто принятий ви
ділом, зложить До .скарбниці Т-ва устано

1.

влену одноразову вкладку та зобовяжеться

платити ухвалений піврічний даток;
З. підпомагаючим той, хто принятий
виділом, зобовяжеться платити ухвалений
даток;

4. дійсним- Українці, студенти й сту-·
дентки (і два роки по закінченн1о студій),
які
викажуться
достаточним
музичним
знанням, відповідним голосовим матеріялом,
будуть приняті м.узичною комісією та за
тверджені виділом, заплатять вписове і аобо

вяжуться підчинятись статутові та платити
місячні датки, установлені заг. зборами;
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_

співробітником-УІ<раїнець, студентІ<а
й студент (і два роки по закінченню студій),

5.

котрого виділ, на внесення музичної комісії,
прийме членом Т-ва, заплатить вписове та
зобовяжеться підчинятись статутові.
,

Примітка: Члени дійсні та співро
бітниІ<И, що півроку записуються до реестру
Т-ва.

§ 4.

Права членів.

а) Всі члени дістають на репреаента
ційні виступи по квітку даро.м (див. § 6).
Право це тратить дійсний і співробітник,
коли не ходить на назначені проби.
б) Дійсні члени мають І<рім того право :
ставити внесення і запити до виділу, на які
виділ .мусить відповісти протягом З-ох тижнів;
вг ляда ти в книги Т-ва і бібліотеку; жадати
скликання надавичайного засідан~-ІЯ виділу
або заг. зборів (див. § 8 б); брати участь
в заг. зборах, голосувати, вибірати і бути
вибраним.
в) чл·ени - співробітники користуються
тими самими правами,

крім

права голосу

вання і активного та пасивного вибору.

Примітка: Кожній новопривятий член
Т-ва, за виїмком членів, зазна чених в § З
ч. ч. 1, 2, З - остає протягом З-ох місяців
на правах члена-співробітни~а. По скінченню
цього речинця можна стати дійсним членом
Т-ва; аа особисті заслуги, по постанові
виділу й раніще.

Майно Товариства

§ 5.

складаеться:

а) з майна основного, ЯІ(е творить архів,
бібліотека, інвентар і грошеві суми, при
значені на це заг. зборами. Розпоряджати
ним можуть лише заг. збори; і

6)

з оборотового, яке творить вписове,

в кладки членів, приходи з виступів -т-ва та
з приходів загалом .

. § 6.

Діяльність Товариства.

Проби співу відбуваються 2 рази тиж
нево, а в разі потреби й частіще.
То в арист в о по винно у л а ІіІ тувати річно:

1.

2.

два репрезентаційні концерти,
дві концертові вечірІ<И.

Крім того МО}Ке товариство ·улаштовувати:

І<онцертові виступи,
забави та про гу ль ки,
З. товариські вечірки та виклади для
членів і гостий,
4. Концертні турне по Чехії та за

1.
2.

кордоном.

§ 7.

Управа Товариства

належить

до

:

загальних зборів, і
виділу з дійсних членів, на пів року
вибраного.

1.
2.
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§ 8.

Вагальні абори

скликує виділ, а саме

а) звичайні

:

два рази на рік, в жов

-

тні та квітні,

б) надЗвичайні

-

протягом

14

днів на

лисемне )Кадання 1/4 -дійсних членів Т-ва за
поданням
треби.

причини.

}{рім

цього

в разі по-

·

Виділ має оголосити писемно в льокалі
Т-ва кожні загальні збори і їх дневний
порядок 5 днів перед їх початком.
Постанови заг. зборів є важні, коли

присутна бодай 1J2 дійсних зареєстрованих
членів. Як що не зійдеться в означений час

Приписана скількіс~ь членів,
о годину
самиl\\

піадніще

· порядкоl\\

другі
денниl\1,

-

заг.

відбуваються
збори з ТИА\

постанови

яких

є важні без огляду на скількість присутних
членІв.

До загальних зборів належить·:
Пояснювати статут і правильникТ-ва
та ухвалювати всякі зміни в них, та до

1.

зволяти на виїмки в поодиноких випаДках;

2.

вибірати виділ,

З. двох членів до музичної ко.місії,

4.
5.

ревізійну комісію,

6.
7.

вибірати та звільняти діріrентів,

вибірати
них членів,

на внесення виділу

почес

критикувати діяльність всіх органів
Т-ва та затверджувати рахунки,
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8.

установлювати висоту вписавого

та

· вкладок,
9. рі111ати

о надзвичайних видатках
в сумі, перевищаючій дві (2) 1:исячі І<орон
чеських, та розпоряджатись основним май
ном Т-ва,

1О.

ухвалювати внесення виділу та по
одиноких членів; послідні лише тоді, як що

їх підписало 1О дійсних членів та предло
жила, найменше за два дні до заг. зборів,
виділо ві .

Постанови заг. зборів переходять абсо
лютною більшістю г о л о с у 10 ч и х.
Для
постанов о аміні статута та для допущення
виїмІ<ів зі статуту в поодиноких випадках
пісЛя § 8 ч. 1, потрібна згода .2Jз при
сутних членів а правод\ голосування.

§ 9.

Виділ.

Виді .1 складається: з голови, місто
голови, секретаря, сІ<арбника та бібліотекара
і двох заступників виділових, обраних заг.
зборами.
Виділ скликує голова

а) після потреби,

б) на письмение жадання 2-х членів
виділу, або 1J5 части дійсних членів, а то
до З-ох днів.

Постанови виділу переходять звичайною
більшістю голосів членів виділу. У випадку
рівности голосів ріrнае голос голови.
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Виділ полагоджує всі справи Т-ва, що
не входять в обсяг компетенції ваГ. зборів,
а

в

окрема:

1.
2.

виконує постанови ааг. аборів ;
приймає членів фундаторів та пtд

помагаючих;

3.

затверджує дійсних

членів та спів

робітників на внесення музичної комісії;
4. скликує. заг. збори і установлює· їх
порядок денний;
5. пропонує ваг. аборам почесних членів:
6. пропонує ваг. аборам діріrентів а
в разі потреби і їх ваступників;
7. установлює комісії потрібні для Т-ва;
8. роабірає писемні внесення членів та
відповідає на них;
9. виключає членів одноголосною ухва
лою.

У випадку, коли що до останнього нема
одноголосної ухвали, тоді виділ моя<е члена
завісити в -правах.
Від постанови виділу МО)куть члени
відкликатись до заг. зборів, що мусить
статися до
14 днів, лисемною заявою
виділо ві.

§ 10.

Діяльність членів виділу.

Голова веде
вовні, провадить

та репреаентує Т-во н~
заг. збори та засідання
виділу. Письма, якими Т-во зобовязу ється,
мусять бути підписані головою і секретарем.
Містоголова заступає голову в. разі
довшої переrпкоди.

-

·...
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Секретар

1)

провадить канцелярію Т-ва,

веде протокол заг. зборів та засідань
виділу, 3) провадить хроніку Т-ва, 4) веде
реєстр членів Т-ва, приймає зголошення
нових членів Т-ва та реферує це на за

2)

сіданнях виділу, 5) переховує печатку т-ва.
СІ<арбник веде касові книги Т-ва, приймає
вкладки членів та инші прибуткиТ -ва, платить
ухвалені виділом видатки, переховує скарб
ницю та відповідає за неї.
Бібліотекар веде бібліотеку, архів та
інвентар Т-ва.

§ 11.

Муаична комісія.

Складається з діріrента, голови комісії,
та 2-ох членів, обраних заг. зборами.

Музична комісія приймає дійсних членів
і співробітників та подає їх до затвердження
виділові; підбірає репертуар та УІ<ладає 'про
грами концертів.
ДіріГент проводить проби і І<онцерти,
та має право брати участь в засіданнях
виділу з дорадчил\ голосом.

§ 12.

Ревіаійна комісія.

Складається з З-ох членів, котрі не
можуть бути членами виділу, та ручать
солідарно за правдивість стверджених

нею

зап о дань;

заг.

складає

перед

звичайними

зборами звіт зі своєї праці та стверджує
правдивість рахунків своїми підписами в пів
річнім звіті.
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.

}{рім цього р. :к. має право :кожної хвилі
вг ляда ти в діловодство та переконуватися
о стані майна Т-ва в спосіб, який сама
узна~ за відповідний. Обовязково двічи за
піврік мусить перевести контролю.

§ 13.

Печать, відзнака, урядова мова
та осідок Т-ва.

Печать Т-ва є округ ла, в середині ліра,

а довкруги неї напис: "Український Акаде
мічний хор" в Празі; Т-во має право мати
св910 відзнаку. Урядовою мовою є україн
ська та чеська. Осідком Т-ва є Прага.

§ 14.

Непорозуміння в Т -ві.

Непорозуміння між поодинокими чле
нами на тлі життя в Т -ві полагоджує голова.
В разі, коли посередн11цтво голови зістане
без успіху, рішає мировий суд. Непорозуміння
між членами та цілим виділом полагоджують
заг. збори.
До мирового суду висилає кожня сто
рона . по 2 заступники, які вибірають собі
з тих же членів Т-ва 5-го, як предсідателя

суду. Мировий суд мусить скласти-ся до
14 днів по першим визиві; на випадок, якби
одна зі сторін вікладала вибір заступників,
а також якби аастуnники не могли погоди
тися що до предсідателя, в обох випадках
призначує їх виділ. Мировий суд pituaє біль
шістю голосів; при рів~ ости голосів рішає
предсідатель; від рішенням. с. нема відклику.
Рішення м. с. виконує виділ.
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§ 15.
1.

Членом Т-ва перестав бути:

хто свій виступ писемно подасть до

виділу,

·

хто не виповняє членських обовяаків,
З. хто а дійсних членів та співробітників
на протязі 2-ох тижнів від авичайних загаль

2.

них аборів не зареєструвався,.
4. хто опустив дві, по собі йдучі проби
та визваний виділом не оправдав достаточно
своєї неприсутности,

5.

кого виділ виключить (див.

§ 16.

§9

ч.

8).

Роввявання Товариства.

Товариство перестає існувати:
1. наr<оли 4{5 всіх дійснцх членів

по

становить на заг. аборах розвязати Т-во·,

2.

наколи лишиться лише пять дійсних

членів,
З. рішенням державної власти.
~айно в цьому випадку переходить до
наукового Товариства ім. Шевчднка у Львові
з тим услівєм, що воно передасть це майно
подібному академічному співацькому товари
ству в Київі або у Львові.

Додато І<
до статуту УІ<р. аІ<ад. хору в Празі.
Загальні збори У. А. Х. а дня 7. }І<овтня
1922 р. ухвалили висоту датків для членів~:

1.
2.
10

фундаторів 1ООО Кс одноразово,
підnо.маrаючих 50 Кс піврічно.

