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ОУН — це політично-революційна організована форма
українського

націоналізму,

передовий

загін

українського

народу в боротьбі за його національне і соціальне визво¬
лення.
ОУН — це спадкоємець і носій духових і збройних зма¬
гань українського народу в боротьбі за здобуття і закріп¬
лення своєї суверенної і Соборної Держави.
ОУН — в своїй побудові і своїм духом спирається на
історичні традиції українських формацій, що в тягу історії
були носіями
життя.

волі

українського

народу

до

самостійного

Устрій ОУН — це внутрішній закон, що визначає функ¬
цію поодиноких складових частин ОУН і їх^ взаємовідно¬
шення.

ЧАСТИНА

І.

ВЛАДА І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОУН
РОЗДІЛ А.
\

.

Великий Збір Українських Націоналістів
1.
2.

ВЗУН — це найвища і законодатна установа ОУН.
Членами ВЗУН є:
>
а)
б)
в)
г)
д)
е)
є)
з)

3.

Голова ПУН,
Головний Контрольний ОУН,
Генеральний Суддя ОУН,
Члени ПУН,
Референти ПУН,
По одному делеґатові від краєвих областей,
По одному делеґатові від еміграційних теренів,
Члени ОУН, покликані головою ПУН’у, — як від¬
значені за свої спеціальні заслуги у боротьбі за
Українську Державу і в поширюванні ідеології укра¬
їнського націоналізму та розбудові ОУН — з влас¬
ної ініціативи, чи на пропозицію членів ПУН’у, Ген.
Судді та Гол. Контрольного.

В обсяг завдань і компетенцій ВЗУН входять:
а) Визначення ідеологічних засад ОУН та затверджен¬
ня змін і доповнень програми ОУН;
б) Прийняття устроєвих норм ОУН;
в) Прийняття засад стратегії ОУН;
г) Вибір Голови ПУН’у;
ґ) Вибір Гол. Контрольного і його Заступника;
д) Вибір Генеральн. Судді і його Заступника;
е) Прийняття судового правильника ОУН;
є) Прийняття правильника Головної Контролі ОУН;
ж) Прийняття правильника ВЗУН’у;
з) Заслухання, обговорення і схвалення звітів членів
Проводу Українських Націоналістів; .
и) Вибір членів ПУН’у на пропозицію Голови ПУН’у
• в кількості, встановленій кожночасно на ВЗУН’і.

З

4.

5.

6.

ВЗУН скликає Голова ПУН’у що три роки. В разі по¬
треби скликає Голова ПУН’у надзвичайний ВЗУН з
власної ініціятиви або на пропозицію Гол. Контрольного
чи 2/з членів ПУН’у.
Ухвали ВЗУН’у приймаються одноголосно, у випадку
ж неоднозгідности більшістю '74 голосів, коли на ВЗУН
присутні щонайменше понад половина управнених чле¬
нів ВЗУН’у.
ВЗУН’ом проводить обрана Президія в складі керівника,
двох заступників і двох секретарів
-ч

РОЗДІЛ Б.
Голова проводу Українських Націоналістів
.і

1.

На чолі ОУН стоїть Голова ПУН’у.

2.

Голова ПУН’у — це найвищий керманич Українського
Націоналістичного Руху, який творять ОУН і всі кермо¬
вані нею організації на Україні й на чужині.
За свою діяльність відповідає Голова ПУН’у перед
ВЗУН’ом.
Голова ПУН’у призначає свого заступника.

3.
4.
5.

6.

7.

Голова ПУН’у призначає і відкликає референтів ПУН’у
зпоміж членів ПУН’у. В разі потреби Голова ПУН’у
призначає референтів з-поза членів ПУН’у.
Голова ПУН’у^ призначає на пропозицію Організацій¬
ного Референта ПУН’у краєвого провідника ОУН та
теренових провідників ОУН.Голова ПУН’у іменує присяжних членів ОУН з власної
ініціятиви чи на пропозицію членів ПУН’у.

8.

Голова ПУН’у призначає свого Наслідника, подаючи це
до відома Ген. Судді, Гол. Контрольному та найстар¬
шому віком членові ПУН’у. У випадку смерти або
уступлення Голови ПУН’у, Наслідник стає першим
кандидатом при виборі Голови ПУН’у.

9.

Голова ПУН’у мас право уласкавлювати від присудів
Головного Рев. Трибуналу.
На випадок смерти або уступлення Голови ПУН’у, його
заступник перебирає негайно керму ОУН, з усіма на¬
лежними прерогативами влади, з обов’язком скликати
ВЗУН до шести місяців для вибору Голови ПУН’у.

10.

11.
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На випадок смерти Голови ПУН’у, якщо заступник не
може перебрати влади, аґенди Голови ПУН’у перебирає
Ген. Суддя, або, на випадок його смерти чи наявної не-

можливости виконувати цю функцію, найстарший віком
член ПУН’у, з тими самими прерогативами і обов’язком,
як у точці 10.
РОЗДІЛ В.
Провід Українських Націоналістів
1.
2.

3.
4.
5.

ПУН е виконавчим органом ОУН, очоленим Головою
ПУН’у.
Членами ПУН’у є:
а) Заступник Голови ПУН’у;
б) Вибрані на ВЗУН’і члени ПУН’у;
в) Краєвий провідник.
Члени ПУН’у та іменовані референти ПУН’у відловідають за свою діяльність перед Головою ПУН’у.
Члени та референти ПУН’у складають зобов’язуюче
для них в їх праці приречення.
Розподіл і означення функцій окремих членів ПУН’у
та референтів ПУН’у нормуються окретйими рішеннями
Голови ПУН’у.
РОЗДІЛ

,

.

Членство ОУН
'і

І. Загальні
1.

2.

3.

Г.
•

означення

Членом ОУН може стати кожен українець і українка,
що понад усе ставить добро і славу української нації,
визнає ідеологію українського націоналізму, програму
ОУН і готовий брати активну участь в діяльності ОУН
та мас високі особисті, моральні і громадські Прикмети.
Обов’язки членів ОУН:
а) Постійно працювати над. скріпленням своїх високих
духових прикмет, особистої культури, загальної по¬
літичної освіти та фізичної справности;
б) своїм зразковим життям і діяльністю зміцнювати
авторитет ОУН серед української суспільности і здо¬
бувати для ОУН ролю провідного чинника в україн¬
ському громадському і політичному житті;
в) безоглядно
повинуватися
наказам
організаційну!
влади;
г) бути вірним ОУН та зберігати організаційні таємниці.
Права Членів ОУН:
а) Права членів ОУН стоять у прямому відношенні до
їх обов’язків і відповідальности;
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б) Перед членами ОУН незалежно від їхнього звання
і походження, стоїть відкритий шлях до найвищих
керівних постів у гієрархії ОУН, якщо вони цього
гідні і мають потрібні для цього особисті прикмети;
в) члени ОУН мають право через свої надрядні органи
вносити пропозиції на покращання праці ОУН;
г) покараний член ОУН має право відклику до найви¬
щих судових органів ОУН гієрархічним шляхом.
II. Юнацтво ОУН
1.

2.

Юнацтвом ОУН є українська мрлодь, юнаки і юначки,
до вісімнадцяти років життя, що проходять націоналі¬
стичний вишкіл і підготову до праці в умовах револю¬
ційної боротьби за найвищий ідеал нації.
Організація і дії юнацтва ОУН визначаються окремим
правильником.
III. Розподіл

членства

ОУН

Кандидатами в члени ОУН є особи, старші за вісімнад¬
цять років, що заявляють бажання стати дійсними чле¬
нами ОУН і складають кандидатське приречення.
Час кандидатства триває впродовж шести місяців.
Керівні органи ОУН використовують період кандидат¬
ства як для всебічного виявлення особистих прикмет
і придатности кандидата, так і для його ідеологічного
і політичного підготовлення.
Керівні органи ОУН можуть скорочувати чи продо¬
вжувати термін кандидатства.
2. Члени ОУН поділяються на:
а) дійсних членів;
4
б) присяжних членів.
3. Дійсними членами ОУН можуть бути особи, що скін¬
чили 18 рік життя та:
а) пройшли кандидатський або юнацький стаж;
б) виявляють ідеологічну і практичну підготованість до
активної праці в ОУН;
в) визнані за гідних бути членами ОУН на ухвалу від¬
повідних керівних органів ОУН;
г) мають за поручителів двох дійсних членів ОУН;
ґ) зложили зобов’язуючу в ОУН присягу дійсного чле¬
на ОУН перед уповноваженим краевого чи теренових
провідників ОУН.
4. Вихід дійсного члена із ОУН може наступити:
а) на власне бажання за згодою краевих чи теренових
керівних органів ОУН;

1.

б

5.

6.

7.

8.

9.

б) у випадках органічної непридатности дійсного члена
ОУН на праці в твердих революційних умовах через
звільнення зверхніми краєвими чи тереновими орга¬
нами ОУН;
в) правосильним засудом революційних, краєвих чи те¬
ренових трибуналів.
Після виходу із ОУН дотична особа і надалі зобов’язана
додержувати таємниці ОУН. На випадок зламання цьо¬
го обов’язку ОУН застерігає за собою право санкції.
Присяжними членами ОУН можуть стати дійсні члени,
що на це заслужили:
а) високими особистими прикметами та заслугами пе¬
ред ОУН, з тим, що ті особи мають не менше 25 літ
життя та були не менше п’яти років дійсними члена¬
ми ОУН;
б) за виїмкові заслуги у визвольній боротьбі україн¬
ського народу і перед ОУН без огляду на членський
стаж і вік.
Заприсяження — це урочистий акт, що при ньому даний
дійсний член складає зобов’язуючу для присяжних чле.нів ОУН присягу, яку переводить Голова ПУН або в
його заступництві один з членів ПУН’у.
У надзвичайних, виняткових випадках звільнити від
присяги присяжного члена ОУН може лише Головний
Революційний Трибунал, рішення якого затверджує Го¬
лова ПУН’у.
З числа присяжних членів вибирається та' іменується
Голова ПУН’у, члени ПУН’у, Генеральний Суддя і його
заступник та Головний Контрольний і його заступник.
РОЗДІЛ

Д.

Побудова ОУН в краю і на чужині
ОУН діє на рідних землях і на чужині.
Діями ОУН на рідних землях керує визначений на про¬
позицію організаційного Референта Головою ПУН краєвий провідник ОУН.
3. Краевий Провідник е намісником Голови ПУН’у в краю.
4. За свою діяльність відповідає краевий провідник передГоловою ПУН’у.
5. Не друкується з конспіративних причин.
6. Не друкується з конспіративних причин.
7. На чолі ОУН на чужині в окремих державах і комплек¬
сах держав стоять теренові провідники ОУН, визначені
Головою ПУН’у на пропозицію Організаційного Рефе¬
рента ПУН’у.
1.
2.
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8.
9.

Не друкується з конспіративних причин.
Не друкується з конспіративних причин.
ЧАСТИНА

II.

КОНТРОЛЯ ОУН
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Контрольними установами ОУН кермує Головний Кон¬
трольний ОУН.
Контрольні установи ОУН складаються з:
а) Головної Контрольної Установи ОУН;
б) її експозитур.
Головна контрольна установа ОУН незалежна у своїй
діяльності.
Головний Контрольний ОУН не може сполучати свого
посту з несенням інших постійних функцій в ОУН.
Структура, склад і компетенції контрольних установ
ОУН встановлюються окремим правильником, затвер¬
дженим ВЗУН’ом.
Контроля ОУН мас за завдання перевіряти всю діяль¬
ність ОУН і наслідки своєї праці подавати до відома
Голові ПУН’у та ВЗУН’сгві.
ЧАСТИНА

III.

СУДІВНИЦТВО ОУН
Судовими установами ОУН кермує Генеральний Суддя
І ОУН.;'
2. Судові установи ОУН складаються з:
1.

а) Головного Революційного Трибуналу ОУН;
б) краєвих і теренових революційних трибуналів;
в) судів ОУН.
3. Судівництво ОУН спирається на засаді незалежности
своєї дії від інших органів ОУН.
4. Генеральний Суддя ОУН не може сполучати свого посту
з несенням інших постійних функції! в ОУН.
5. Структуру і компетенції окремих судових установ ОУН
окреслює окремий судовий правильник, затвзрджений
ВЗУН’ом.
6.
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Судівництво ОУН побудоване на тому принципі, що
санкція мусить відогравати, насамперед, виховничу
ролю; карний характер санкції виступає на перший
плян тоді, коли суд мас справу з навмисним злочин¬
ством.
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