
Статут ВГО "Сила і Честь" 

  

І. Загальні положення 

 

1.1. Всеукраїнська громадська організація “Сила і Честь” (далі ВГО “Сила і 

Честь”) є добровільним об'єднанням громадян на основі єдності їх інтересів з 

метою спільної реалізації  своїх прав і свобод. 

ВГО “Сила і Честь” створена для спільної діяльності патріотично 

налаштованих громадян, які мають активну громадянську позицію, по захисту 

та задоволенню своїх законних інтересів та інтересів держави, народу, 

суспільства України і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, 

самоврядування, законності та гласності для виконання завдань, передбачених 

цим Статутом. 

1.2. Повна назва громадської організації: 

- українською мовою - Всеукраїнська громадська організація “Сила і Честь”. 

- російською мовою – Всеукраинская общественная организация “Сила и 

Честь”. 

Скорочена назва громадської організації: 

 - українською мовою – ВГО “Сила і Честь”. 

 - російською мовою – ВОО “Сила и Честь”. 

1.3. ВГО “Сила і Честь” здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України, Закону України “Про об’єднання громадян”, чинного законодавства 

України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів ВГО “Сила і Честь”. 

1.4. ВГО “Сила і Честь” є юридичною особою з моменту державної реєстрації 

в установленому чинним законодавством порядку, має печатку з власним 

найменуванням, штампи, бланки, емблему та інші атрибути, необхідні для 

здійснення діяльності, що визначена цим Статутом, має власний баланс, 

рахунки в установах банків.  

1.5. Символіка, зразки печатки, штампів, бланків та інших атрибутів 

затверджуються відповідно до цього Статуту Президією Головної Ради ВГО 

“Сила і Честь”. Символіка реєструється у встановленому законом порядку. 

Символіка та інші атрибути можуть бути виготовлені виключно за рішенням 

Президії Головної Ради ВГО “Сила і Честь”. 

1.6. ВГО “Сила і Честь” співпрацює з органами державної влади і місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм 

власності, профспілками, іншими об’єднаннями  громадян, 

суб’єктами  підприємницької діяльності, засобами масової інформації та 

громадянами з усіх питань статутної діяльності; може засновувати або  

вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати 

міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні 

контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у 

здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням  України. 

1.7. З метою виконання статутних завдань і цілей ВГО “Сила і Честь” може 



здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом 

створення за рішенням Головної Ради ВГО “Сила і Честь” госпрозрахункових 

установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в 

порядку, встановленому законодавством, виступати учасником цивільно-

правових відносин, набувати майнові і немайнові права. 

1.8. Члени ВГО “Сила і Честь” не несуть відповідальності за зобов’язаннями 

ВГО “Сила і Честь”. ВГО “Сила і Честь” не несе відповідальність за 

зобов’язаннями  своїх членів. 

1.9. Діяльність ВГО “Сила і Честь” поширюється на всю територію України. 

ВГО “Сила і Честь” має місцеві осередки у більшості областей України. 

1.10. ВГО “Сила і Честь” у своїй діяльності користується всім обсягом прав, 

визначених чинним законодавством для громадських організацій. 

1.11. Центральні керівні органи ВГО “Сила і Честь” знаходяться за адресою: 

01024, Україна, м.Київ, вул.Шовковична, 30-а, офіс 17. 

  

2. Мета та завдання 

  

2.1. Метою ВГО “Сила і Честь” є: 

- сприяння задоволенню та захисту законних інтересів патріотично 

налаштованих громадян, інтересів держави і народу України; 

- сприяння реалізації конституційних прав і свобод учасників ВГО “Сила і 

Честь”; 

- сприяння розбудові в Україні чесного суспільства, справедливого порядку і 

сильної суверенної демократичної держави. 

2.2. Для досягнення своєї мети ВГО “Сила і Честь” ставить перед 

собою наступні завдання: 

- сприяння проведенню ідейно-виховної та агітаційно-пропагандистської 

роботи щодо виховання у громадян України почуття любові до Батьківщини, 

вірності народу і державі, формування патріотичної позиції у ставленні до 

подій суспільного життя,  свідомої непримиренності до корупції, 

казнокрадства, свавілля, демагогії і непрофесіоналізму у державному 

управлінні, стимулювання їх активної особистої участі у громадській 

діяльності для досягнення мети і виконання завдань ВГО “Сила і Честь”; 

- сприяння розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на 

національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях; 

- конструктивна співпраця з державними структурами, органами місцевого 

самоврядування, територіальними громадами, іншими 

об’єднаннями  громадян для розбудови в Україні чесного суспільства, 

справедливого порядку і сильної суверенної демократичної держави; 

- сприяння організації ефективної системи громадського контролю для 

попередження, виявлення та викорінення корупції, казнокрадства, свавілля, 

демагогії і непрофесіоналізму у державному управлінні; 

- сприяння здійсненню економічних, правових та політичних реформ для 

створення в Україні стабільної політичної системи та ефективної економіки; 

- сприяння проведенню в Україні справедливої та ефективної соціальної 



політики; 

- сприяння військово-патріотичному вихованню молоді, сприяння 

суспільному, професійному і моральному становленню молодих людей, 

знаходженню ними гідного місця в суспільстві; 

- сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, спорту; 

- сприяння розвитку національних меншин, міжконфесійного діалогу; 

- сприяння формуванню громадської думки патріотичної спрямованості; 

- сприяння підвищенню міжнародного авторитету України; 

- представлення й захист законних інтересів своїх членів та громадян, що 

поділяють і підтримують програмні засади ВГО “Сила і Честь”, в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, установах та 

організаціях. 

2.3. ВГО “Сила і Честь” для виконання своїх статутних завдань у порядку, 

визначеному чинним законодавством, має право: 

• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх 

членів у державних та громадських органах; 

• брати участь у суспільній діяльності, проводити масові заходи (збори, 

мітинги, демонстрації тощо); 

• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання 

громадян, надавати допомогу в їх створенні; 

• створювати установи та організації; 

• одержувати у встановленому законом порядку від органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації 

своїх цілей і завдань; 

• вносити пропозиції до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

• розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; 

• засновувати засоби масової інформації; 

• засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей; 

• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 

немайнові права; 

• мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної 

діяльності; 

• володіти, користуватися і розпоряджатися своїми коштами та іншим майном, 

займатися господарською діяльністю, яка не суперечить законодавству 

України і відповідає статутним цілям; 

• отримувати фінансування за рахунок вступних та членських внесків, 

безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також 

надходжень від заснованих ВГО “Сила і Честь” госпрозрахункових установ і 

організацій, підприємств; 

• надавати відповідно до законодавства України фінансову допомогу і 

підтримку членам ВГО “Сила і Честь”. 

 ВГО “Сила і Честь” також користується всіма іншими правами, 

передбаченими законодавством України для громадських організацій. 

  



 

3. Членство у ВГО “Сила і Честь” 

  

 3.1. Членство у ВГО “Сила і Честь” є фіксованим індивідуальним та 

колективним. 

3.2. Членами ВГО “Сила і Честь” можуть бути: 

- дієздатні громадяни України, віком від 18 років, які пройшли службу у 

Збройних Силах, правоохоронних органах, спеціальних службах та інших 

силових структурах, визнають Статут ВГО “Сила і Честь” та беруть участь у 

її діяльності; 

- колективні члени - колективи підприємств, установ та організацій, які 

визнають Статут і приймають участь у діяльності ВГО “Сила і Честь”; 

- за рішенням Головної Ради ВГО “Сила і Честь” у члени ВГО “Сила і Честь” 

можуть бути прийняті особи, які не пройшли службу у Збройних Силах, 

правоохоронних органах, спеціальних службах та інших силових структурах, 

але своєю активною діяльністю по виконанню статутних завдань ВГО “Сила і 

Честь” довели, що вони гідні бути членами організації. 

3.3. Вступ до ВГО “Сила і Честь” громадян України здійснюється на підставі 

їх особистих письмових заяв, які подаються до місцевого осередку або 

первинної організації ВГО “Сила і Честь”. Рішення щодо прийому 

приймається простою більшістю голосів членів Ради відповідного місцевого 

осередку і набуває чинності після затвердження його протягом одного місяця 

Президією Головної Ради ВГО “Сила і Честь”. 

Особи, які не пройшли службу у Збройних Силах, правоохоронних органах, 

спеціальних службах та інших силових структурах, подають особисті письмові 

заяви до Головної Ради ВГО “Сила і Честь”, яка приймає рішення щодо 

прийому протягом двох місяців з часу подання документів. 

Колективи підприємств, установ та організацій подають заяви та рішення про 

вступ до Головної Ради ВГО “Сила і Честь”, яка приймає рішення щодо 

прийому у колективні члени протягом двох місяців з часу подання документів. 

3.4. Прийнятому в члени організації громадянину видається членський квиток, 

а повноважному представнику прийнятого колективного члена – посвідчення, 

зразки яких затверджуються Президією Головної Ради ВГО “Сила і Честь”. 

3.5. Вибуття членів з ВГО “Сила і Честь” відбувається шляхом виходу та 

виключення. 

3.5.1. Вихід відбувається за власною ініціативою члена ВГО “Сила і Честь” 

шляхом подачі письмової заяви чи рішення до Ради відповідного місцевого 

осередку, а у випадку виходу колективного члена ВГО “Сила і Честь” - шляхом 

подачі рішення колективного члена до Головної Ради ВГО “Сила і Честь”. 

3.5.2. За поданням Ради Кримського республіканського осередку, Київського 

та Севастопольського міських осередків,  обласних осередків або за власною 

ініціативою Головної Ради член ВГО “Сила і Честь” може бути виключений з 

неї рішенням Головної Ради у випадку систематичного невиконання або 

систематичного неналежного виконання Статуту, обов’язків члена ВГО “Сила 

і Честь”, перешкоджання своїми діями досягненню цілей ВГО. 



 

4. Права і обов”язки, відповідальність членів ВГО “Сила і Честь” 

 

 4.1.Члени ВГО “Сила і Честь” мають право: 

• безпосередньо брати участь у заходах, акціях та інших формах діяльності 

ВГО “Сила і Честь”; 

• висувати свою та інші кандидатури, обирати та бути обраними до складу всіх 

статутних органів ВГО “Сила і Честь”, на всі виборні посади; 

• вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів з будь-яких питань, 

пов’язаних з діяльністю ВГО “Сила і Честь”, та відстоювати свою точку зору 

до прийняття статутними органами відповідного рішення по суті; 

• отримувати необхідну інформацію про діяльність ВГО “Сила і Честь”; 

• бути присутніми на зборах, засіданнях статутних органів при обговоренні 

питань, безпосередньо пов’язаних  з ними; 

• апелювати до статутних органів ВГО “Сила і Честь” будь-якого рівня; 

• отримувати від ВГО “Сила і Честь” фінансову допомогу і підтримку 

відповідно до законодавства України; 

• вільно виходити з ВГО “Сила і Честь” за власною письмовою заявою чи 

рішенням колективу. 

4.2. Члени ВГО “Сила і Честь” зобов'язані: 

• дотримуватися Статуту, виконувати взяті на себе обов’язки  і доручення; 

• власною активною діяльністю сприяти реалізації мети ВГО “Сила і Честь”; 

• брати активну участь у здійсненні статутних завдань ВГО “Сила і Честь”; 

• виконувати рішення керівних органів ВГО “Сила і Честь”; 

• надавати допомогу на виборах в органи державної влади та місцевого 

самоврядування кандидатам, які підтримуються ВГО “Сила і Честь”; 

• всебічно сприяти зміцненню авторитету ВГО “Сила і Честь”, залученню до 

організації нових членів; 

• дотримуватись норм моралі та етики, бути прикладом у служінні 

патріотичній ідеї. 

4.3. За невиконання статутних завдань та порушення статутних вимог до 

членів ВГО “Сила і Честь” може бути застосоване попередження  рішенням 

Рад відповідних місцевих осередків. Члени ВГО “Сила і Честь” можуть бути 

виключені з неї рішенням Головної Ради у випадку систематичного 

невиконання або систематичного неналежного виконання Статуту, обов’язків 

члена ВГО “Сила і Честь”. 

  

5. Структура та управління ВГО “Сила і Честь” 

  

5.1. Структуру ВГО “Сила і Честь” складають її центральні керівні і 

контрольно-ревізійні органи та створені відповідно до адміністративно-

територіального поділу України місцеві осередки (Кримський 

республіканський осередок, Київський та Севастопольський міські осередки, 

обласні, районні, районні у містах, міські осередки) і первинні організації, які 

діють на підставі Статуту ВГО “Сила і Честь” та відповідних Положень, 



прийнятих їх вищими керівними органами та затвердженими Головною Радою 

ВГО “Сила і Честь”. 

5.2. Центральними керівними органами ВГО “Сила і Честь” є З’їзд,  Головна 

Рада та Президія Головної Ради ВГО “Сила і Честь”. Нагляд за дотриманням 

Статуту ВГО “Сила і Честь” у діяльності органів та членів ВГО здійснює 

Центральна контрольно-ревізійна комісія. 

5.3. Вищим керівним органом ВГО “Сила і Честь” є З’їзд, який скликається за 

рішенням Головної Ради ВГО “Сила і Честь” не рідше одного разу на два роки. 

Позачерговий З’їзд ВГО “Сила і Честь” може бути скликаний за рішенням 

Головної Ради, Голови ВГО “Сила і Честь” або на вимогу не менш як 2/3 її 

регіональних місцевих осередків. 

5.3.1. Норми представництва на З’їзд затверджуються Головною Радою ВГО 

“Сила і Честь”. Про проведення З’їзду оголошується не пізніше, ніж за один 

місяць до початку його роботи. 

5.3.2. Делегати З’їзду обираються Конференціями Кримського 

республіканського осередку, Київського та Севастопольського міських 

осередків, обласних осередків ВГО “Сила і Честь”. 

5.3.3. Делегатами З’їзду за посадою є Голова, члени Головної Ради ВГО “Сила 

і Честь” та Голова Центральної Контрольно-ревізійної комісії ВГО “Сила і 

Честь”. 

5.3.4. З’їзд повноважний, якщо у його роботі бере участь не менше 2/3 обраних 

делегатів. 

5.3.5. Рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням (за 

відповідним рішенням З’їзду), простою більшістю голосів зареєстрованих на 

З’їзд делегатів, окрім рішень про припинення діяльності ВГО “Сила і Честь”, 

які приймаються не менш як ¾ голосів зареєстрованих делегатів. 

5.3.6. З’їзд може приймати рішення з будь-яких питань діяльності ВГО “Сила 

і Честь”. 

5.3.7. З’їзд  ВГО “Сила і Честь”: 

- визначає стратегію та основні напрямки діяльності ВГО “Сила і Честь”; 

- приймає Статут і Програму ВГО “Сила і Честь” та вносить зміни і 

доповнення до них; 

- приймає Типове Положення про місцевий осередок ВГО “Сила і Честь”; 

- обирає Голову ВГО “Сила і Честь” терміном на 2 роки; 

- реалізує право власності на кошти та майно ВГО “Сила і Честь”; 

- визначає кількісний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії ВГО 

“Сила і Честь” та обирає її Голову і членів; 

- заслуховує та затверджує звіти Голови, Головної Ради та Центральної 

контрольно-ревізійної комісії ВГО “Сила і Честь”; 

- розглядає скарги на рішення Голови, Головної Ради та Президії Головної 

Ради ВГО “Сила і Честь”; 

- приймає рішення про припинення діяльності ВГО “Сила і Честь”. 

5.4. Голова ВГО “Сила і Честь” обирається З’їздом ВГО “Сила і Честь” 

строком на два роки і наділяється наступними повноваженнями: 



- здійснює керівництво Головною Радою та Президією Головної Ради ВГО 

“Сила і Честь”; 

- скликає позачерговий З’їзд ВГО “Сила і Честь” за власним рішенням або на 

вимогу не менш як 2/3 її регіональних місцевих осередків; 

- головує на З’їздах ВГО “Сила і Честь”; 

- скликає засідання Головної Ради ВГО “Сила і Честь” та головує на ньому; 

- представляє ВГО “Сила і Честь” у стосунках з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, підприємствами,  установами, 

організаціями; 

- підписує від імені ВГО “Сила і Честь” фінансові та інші документи, укладає 

господарські, цивільно-правові угоди та договори, відкриває рахунки в 

установах банків; 

- в межах статутних повноважень видає накази та розпорядження; 

- затверджує штатний розпис Секретаріату ВГО “Сила і Честь”; 

- вносить подання до Головної Ради ВГО “Сила і Честь” про обрання та 

звільнення заступників Голови ВГО “Сила і Честь”  і затвердження розподілу 

обов’язків  між Головою та заступниками, спрямовує роботу заступників 

Голови; 

- призначає керівника Секретаріату ВГО “Сила і Честь”, який 

підпорядковується Голові ВГО “Сила і Честь” та його першому заступнику; 

- призначає Головних координаторів та координаторів за напрямками роботи 

ВГО “Сила і Честь”; 

- здійснює господарське управління майном і коштами ВГО “Сила і Честь” в 

межах затвердженого Головною Радою бюджету та кошторису витрат; 

- може доручати управління або окремі функції щодо господарського 

управління майном і коштами ВГО “Сила і Честь” першому заступнику 

Голови, керівнику Секретаріату ВГО “Сила і Честь” та місцевим осередкам; 

- призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових 

документів; 

- приймає на роботу та звільняє найманих працівників Секретаріату ВГО 

“Сила і Честь”; 

- має право орендувати необхідне для діяльності ВГО “Сила і Честь” рухоме 

та нерухоме майно; 

- звітує про свою діяльність один раз у два роки на черговому З’їзді ВГО “Сила 

і Честь”, на вимогу не менш як 2/3 її регіональних місцевих осередків – на 

позачерговому З’їзді ВГО “Сила і Честь”; 

- здійснює інші функції, передбачені цим Статутом. 

5.4.1. У разі відсутності Голови ВГО “Сила і Честь” його повноваження 

здійснює призначений ним для тимчасового виконання його обов’язків 

перший заступник або заступник. 

5.4.2. Голова ВГО “Сила і Честь” може делегувати виконання окремих 

повноважень першому заступнику або заступнику Голови. 

5.4.3. У разі неможливості Головою ВГО “Сила і Честь” та тимчасово 

виконуючим його обов’язки заступником виконувати свої обов’язки або 



ухилення від їх виконання за власним бажанням обов’язки Голови виконує 

один із заступників Голови за рішенням Головної Ради ВГО “Сила і Честь”. 

5.4.4. Голова ВГО “Сила і Честь” може бути звільнений з посади достроково 

рішенням З’їзду ВГО “Сила і Честь”. 

5.5. У період між З’їздами загальне керівництво ВГО “Сила і Честь” здійснює 

Головна Рада ВГО “Сила і Честь”, яка проводить свою роботу у формі 

засідань, що скликаються Головою ВГО “Сила і Честь” або за ініціативою не 

менш як 1/3 від загальної кількості членів Головної Ради. 

5.5.1. Засідання Головної Ради проводяться не рідше одного разу на три місяці. 

5.5.2. Засідання Головної Ради ВГО “Сила і Честь” вважається правомочним, 

якщо на ньому присутні понад 2/3 від загальної кількості членів Головної 

Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні. 

5.5.3. До складу Головної Ради входять за посадою Голова ВГО “Сила і Честь” 

та його заступники, Голови Кримського республіканського осередку, 

Київського та Севастопольського міських осередків, обласних осередків ВГО 

“Сила і Честь” та Головні координатори за напрямками роботи. Головна Рада 

може кооптувати до свого складу авторитетних членів ВГО “Сила і Честь” та 

виводити їх із свого складу, якщо вони не беруть належної участі в роботі або 

втратили зв’язок з ВГО “Сила і Честь”. Загальна кількість Головних 

координаторів та кооптованих членів Головної Ради не може перевищувати 

1/3 її загального кількісного складу. 

5.5.4. Головна Рада ВГО “Сила і Честь”: 

- приймає рішення про скликання чергових та позачергових З’їздів ВГО “Сила 

і Честь”, затверджує норми представництва на них від місцевих осередків, 

забезпечує їх підготовку і проведення; 

- готує питання для обговорення на З’їзді ВГО “Сила і Честь”; 

- подає пропозиції щодо внесення З’їздом змін і доповнень до Статуту та 

Програми ВГО “Сила і Честь” ; 

- організовує виконання та здійснює контроль за виконанням рішень З’їзду 

ВГО “Сила і Честь”; 

- розглядає й затверджує бюджет і кошторис витрат ВГО “Сила і Честь”; 

- визначає завдання ВГО “Сила і Честь” на поточний період; 

- обирає членів Президії Головної Ради; 

- обирає і звільняє за поданням Голови ВГО “Сила і Честь” його заступників; 

- затверджує розподіл обов’язків між Головою і його заступниками; 

- заслуховує звіти Президії Головної Ради, статутних органів місцевих 

осередків; 

- приймає внутрішні нормативні акти, що регулюють діяльність ВГО “Сила і 

Честь”; 

- приймає положення про структурні підрозділи ВГО “Сила і Честь”; 

- приймає рішення про створення регіональних місцевих осередків; 

- затверджує рішення установчих конференцій та зборів про створення 

регіональних місцевих осередків; 



- затверджує статутні документи регіональних місцевих осередків ВГО “Сила 

і Честь”; 

- затверджує положення та інструкції щодо діяльності регіональних місцевих 

осередків; 

- приймає рішення про реєстрацію місцевих осередків у встановленому 

законодавством порядку. До прийняття такого рішення Головною Радою ВГО 

“Сила і Честь” жодний місцевий осередок не може бути зареєстрований 

відповідно до законодавства; 

- приймає рішення про припинення діяльності місцевих осередків; 

- приймає рішення про створення ВГО “Сила і Честь” госпрозрахункових 

установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств з 

метою виконання статутних завдань і цілей ВГО “Сила і Честь” та в порядку, 

встановленому законодавством; 

- затверджує рішення Рад місцевих осередків про створення цими осередками 

госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, 

заснування підприємств у встановленому законом порядку з метою виконання 

статутних завдань і цілей ВГО “Сила і Честь”; 

- визначає розмір вступних і членських внесків та форми їх внесення і обліку; 

- приймає в члени ВГО “Сила і Честь” осіб, які не пройшли службу в Збройних 

Силах, правоохоронних органах, спеціальних службах та інших силових 

структурах, а також колективи підприємств, установ, організацій в якості 

колективних членів; 

- приймає рішення про виключення членів ВГО “Сила і Честь” із організації; 

- може делегувати вирішення окремих питань, які належать до компетенції 

Головної Ради, Президії Головної Ради; 

- здійснює інші функції, передбачені цим Статутом. 

5.6. Між засіданнями Головної Ради ВГО “Сила і Честь” керівним органом 

ВГО “Сила і Честь” є  Президія  Головної Ради, яка організовує виконання 

рішень З’їзду та Головної Ради ВГО “Сила і Честь”. Для здійснення 

покладених на неї завдань Президія Головної Ради ВГО “Сила і Честь”: 

- здійснює координацію діяльності місцевих осередків, надає їм організаційно-

методичну допомогу; 

- веде облік осередків та їх персонального складу; 

- організовує підготовку й проведення засідань Головної Ради ВГО “Сила і 

Честь”; 

- надає місцевим осередкам право набуття статусу юридичної особи; 

- затверджує рішення Конференцій регіональних місцевих осередків про 

обрання Голів цих осередків; 

- затверджує рішення статутних органів місцевих осередків про прийом в 

члени ВГО “Сила і Честь”; 

- заслуховує звіти керівників місцевих осередків; 

- приймає рішення про припинення діяльності  місцевих осередків; 

- скасовує або призупиняє виконання рішень статутних органів місцевих 

осередків усіх рівнів у разі порушення ними чинного законодавства України, 

Статуту ВГО “Сила і Честь”, рішень керівних органів ВГО “Сила і Честь”; 



- розглядає заяви, скарги та апеляції членів ВГО “Сила і Честь”, місцевих 

осередків; 

- приймає рішення про створення засобів масової інформації, за поданням 

Голови ВГО “Сила і Честь” затверджує та звільняє їх керівників; 

- затверджує символіку, зразки членського квитка, посвідчення колективного 

члена ВГО “Сила і Честь”, печаток, штампів, бланків та інших необхідних 

атрибутів ВГО “Сила і Честь”; 

- надає дозвіл на виготовлення символіки та інших атрибутів ВГО “Сила і 

Честь”; 

- створює для організації виконання рішень керівних органів ВГО “Сила і 

Честь”, координації та контролю за роботою місцевих осередків Секретаріат 

із штатних працівників і тих, які працюють на громадських засадах. Діяльність 

Секретаріату регулюється Положенням про Секретаріат ВГО “Сила і Честь”. 

- здійснює інші функції, передбачені цим Статутом. 

5.6.1. До складу Президії Головної Ради ВГО “Сила і Честь” входять за 

посадою Голова ВГО “Сила і Честь” та його заступники, а також обрані 

Головною Радою її члени. Кількісний склад Президії визначає Головна Рада. 

На свої засідання Президія збирається в міру потреби, але не рідше одного разу 

на місяць. 

5.6.2. Засідання Президії Головної Ради ВГО “Сила і Честь” проводить Голова 

ВГО “Сила і Честь”, або за його дорученням перший заступник чи один із 

заступників Голови. Засідання є правомочними, якщо на них присутні не 

менше 2/3 складу Президії. Рішення Президії приймаються простою 

більшістю присутніх на її засіданні членів Президії. При рівній кількості 

голосів голос Голови ВГО “Сила і Честь” є вирішальним. 

5.6.3. Заступники Голови ВГО “Сила і Честь”: 

- обираються терміном на 2 роки та звільняються за поданням Голови ВГО 

“Сила і Честь” рішенням Головної Ради; 

- відповідно до розподілу обов’язків здійснюють керівництво за основними 

напрямками діяльності ВГО “Сила і Честь”; 

- виконують доручення Голови ВГО “Сила і Честь”; 

- у разі відсутності Голови ВГО “Сила і Честь” здійснюють його повноваження 

при умові призначення тимчасово виконуючим обов’язки Голови; 

- можуть виконувати окремі повноваження Голови ВГО “Сила і Честь” у разі 

їх делегування Головою. 

Голова Київського міського осередку ВГО “Сила і Честь” є заступником 

Голови ВГО “Сила і Честь” за посадою. 

5.6.4. Головні координатори призначаються за напрямками роботи організації 

Головою ВГО “Сила і Честь” для забезпечення ефективної співпраці з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 

громадян, підприємствами, організаціями. 

Головні координатори підпорядковані Голові ВГО “Сила і Честь” та його 

заступнику згідно розподілу обов’язків і входять за посадою до складу 

Головної Ради ВГО “Сила і Честь”. За необхідності при  Головних 

координаторах за розпорядженням Голови ВГО “Сила і Честь” створюються 



групи координаторів, які підпорядковані Головним координаторам. Діяльність 

Головних координаторів та підпорядкованих їм груп координаторів 

регулюється цим Статутом та Положенням про координаторів за напрямками 

роботи ВГО “Сила і Честь”, затвердженим Головною Радою. 

5.7. Центральним контрольним органом ВГО “Сила і Честь” є Центральна 

контрольно-ревізійна комісія, Голова і члени якої обираються З’їздом ВГО 

“Сила і Честь”  шляхом відкритого (таємного) голосування на термін два роки. 

До складу Центральної контрольно-ревізійної комісії не можуть входити 

Голова та заступники Голови ВГО “Сила і Честь”. 

Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії проводяться не рідше 

одного разу на місяць. 

Представник Центральної контрольно-ревізійної комісії за дорученням 

Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії має право бути присутнім 

на всіх заходах Головної Ради та Президії Головної Ради ВГО “Сила і Честь”, 

їх структурних підрозділів та місцевих осередків. 

5.7.1. Центральна контрольно-ревізійна комісія ВГО “Сила і Честь”: 

• обирає першого заступника і заступника Голови комісії терміном на два 

роки; 

• здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та вимог інших 

нормативних документів ВГО “Сила і Честь” її керівними органами, 

посадовими особами та структурними підрозділами і членами ВГО “Сила і 

Честь”; 

• здійснює контроль за виконанням бюджету, використанням коштів, майна 

ВГО “Сила і Честь”, її місцевих осередків; 

• проводить не менше одного разу на рік чергові перевірки господарсько-

фінансової діяльності ВГО “Сила і Честь” в цілому, а також Головної Ради, 

Президії Головної Ради та Голови ВГО “Сила і Честь”, Кримського 

республіканського, Київського та Севастопольського міських і обласних 

осередків; а також позачергові перевірки – за рішенням керівних органів ВГО 

“Сила і Честь”; 

• доводить до відома Голови, Головної Ради, Президії Головної Ради ВГО 

“Сила і Честь”  результати проведених перевірок у формі письмових звітів; 

• перевіряє документообіг та порядок обліку у ВГО “Сила і Честь” та його 

структурних підрозділах; 

• розглядає скарги та апеляції членів ВГО “Сила і Честь”; 

• розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо 

них на розгляд З’їзду, Голови, Головної Ради, Президії Головної Ради ВГО 

“Сила і Честь”; 

• звітує на З’їзді ВГО “Сила і Честь” про свою діяльність; 

• періодично інформує Голову, Головну Раду та Президію Головної Ради ВГО 

“Сила і Честь” про стан статутної та фінансової дисципліни; 

• здійснює контроль за роботою Контрольно-ревізійних комісій місцевих 

осередків. 

Центральна контрольно-ревізійна комісія підзвітна лише З'їзду ВГО “Сила і 



Честь” і діє на підставі Положення, прийнятого Головною Радою та 

Центральною контрольно-ревізійною комісією ВГО “Сила і Честь”. 

 5.8. При Головній Раді ВГО “Сила і Честь” можуть бути створені Рада 

Старійшин, Комісія з питань етики та честі, Економічна Рада та інші 

консультативно-дорадчі органи, які діють на підставі Положень, прийнятих 

Головною Радою ВГО “Сила і Честь”. 

 

6. Регіональні місцеві  осередки  ВГО “Сила і Честь” 

 

6.1. Регіональними місцевими осередками ВГО “Сила і Честь” є Кримський 

республіканський осередок, Київський і Севастопольський міські осередки та 

обласні осередки (далі – регіональні місцеві осередки), які створюються за 

рішенням установчих конференцій цих осередків. 

6.1.1. За рішенням Головної Ради ВГО “Сила і Честь” регіональні місцеві 

осередки можуть набувати статусу юридичної особи у встановленому чинним 

законодавством України порядку. 

Для набуття статусу юридичної особи регіональні місцеві осередки повинні 

зареєструватися у встановленому порядку у відповідних територіальних 

органах Міністерства юстиції України. Без набуття статусу юридичної особи 

регіональні місцеві осередки легалізують свою діяльність шляхом 

повідомлення про заснування в установленому законом порядку. 

6.2. Керівними органами регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і 

Честь” є Конференція, Рада та Президія Ради регіонального місцевого 

осередку. Нагляд за дотриманням Статуту ВГО “Сила і Честь” у діяльності 

органів та членів регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь” 

здійснює Контрольно-ревізійна комісія регіонального місцевого осередку. 

6.3. Вищим органом регіонального місцевого осередку є Конференція, яка 

скликається за рішенням Ради регіонального місцевого осередку не рідше 

одного разу на рік. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням 

Головної Ради ВГО “Сила і Честь”, Ради регіонального місцевого осередку, 

Голови регіонального місцевого осередку або на вимогу не менш як 1/3 

районних, районних у місті, міських осередків. 

6.3.1. Норми представництва на Конференцію затверджуються Радою 

регіонального місцевого осередку. Про проведення Конференції оголошується 

не пізніше, ніж за 15 днів до початку її роботи. 

6.3.2. Делегати Конференції регіонального місцевого осередку обираються 

Зборами районних, районних у місті, міських осередків. 

6.3.3. Делегатами Конференції за посадою є Голова регіонального місцевого 

осередку, члени Ради регіонального місцевого осередку та Голова 

Контрольно-ревізійної комісії регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і 

Честь”. 

6.3.4. Конференція регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь” 

вважається повноважною, якщо у її роботі бере участь не менш 

 як 2/3 обраних делегатів. 

 



6.3.5. Рішення приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих на 

Конференції делегатів, відкритим або таємним голосуванням (за відповідним 

рішенням Конференції). 

6.3.6. Конференція регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”: 

- приймає рішення про створення регіонального місцевого осередку ВГО 

“Сила і Честь”; 

- приймає Положення про регіональний місцевий осередок ВГО “Сила і Честь” 

та вносить зміни і доповнення до нього відповідно до цього Статуту та 

Типового положення про місцевий осередок ВГО “Сила і Честь”; 

- обирає Голову регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і честь”; 

- визначає кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії регіонального 

місцевого осередку  ВГО “Сила і Честь” та обирає її Голову і членів; 

- обирає делегатів на З’їзд ВГО “Сила і Честь”; 

- заслуховує та затверджує річні звіти Голови, Ради регіонального місцевого 

осередку, Контрольно-ревізійної комісії регіонального місцевого осередку, 

статутних органів районних, районних у місті, міських осередків; 

- здійснює інші функції, передбачені цим Статутом та Положенням про 

регіональний місцевий осередок ВГО “Сила і Честь”. 

6.4. Голова регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь” обирається 

строком на два роки на Конференції регіонального місцевого осередку, 

рішення якої затверджується Президією Головної Ради ВГО “Сила і Честь”. 

6.4.1. Голова регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”: 

- здійснює керівництво Радою та Президією Ради регіонального 

місцевого осередку; 

- скликає позачергові Конференції за власним рішенням або на вимогу не 

менш як 1/3 районних, районних у місті, міських осередків; 

- головує на засіданнях Конференції регіонального місцевого осередку; 

-  скликає засідання Ради регіонального місцевого осередку та головує на них; 

- представляє регіональний місцевий осередок ВГО “Сила і Честь” у стосунках 

з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

підприємствами,  установами, організаціями; 

- в межах статутних повноважень видає накази та розпорядження; 

- затверджує за погодженням з Президією Головної Ради ВГО “Сила і Честь” 

штатний розпис структурних підрозділів регіонального місцевого осередку; 

- вносить подання до Ради регіонального місцевого осередку про обрання та 

звільнення заступників Голови регіонального місцевого осередку і 

затвердження розподілу обов’язків між Головою та заступниками; спрямовує 

роботу заступників Голови; 

- призначає, у разі набуття осередком статусу юридичної особи, керівника 

Секретаріату регіонального місцевого осередку, який підпорядковується 

Голові регіонального місцевого осередку та його першому заступнику; 

- призначає Регіональних координаторів та їх помічників за напрямками 

роботи регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- звітує про свою діяльність один раз на рік на черговій Конференції 

регіонального місцевого осередку, за вимогою не менш як 1/3 районних, 



районних в містах, міських осередків - на позачерговій Конференції 

регіонального місцевого осередку, за вимогою Головної Ради та Президії 

Головної Ради ВГО “Сила і Честь” – на їх засіданнях; 

 - здійснює інші функції, передбачені цим Статутом та Положенням про 

регіональний місцевий осередок  ВГО “Сила і Честь”. 

6.4.2. Голова регіонального місцевого осередку, який набув статусу юридичної 

особи, крім цього : 

- підписує від імені регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь” 

фінансові та інші документи, укладає господарські, цивільно-правові угоди та 

договори, відкриває рахунки в установах банків; 

- здійснює оперативне управління майном і коштами регіонального місцевого 

осередку в межах затвердженого Радою регіонального місцевого осередку 

бюджету та кошторису витрат; 

- призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових 

документів; 

- приймає на роботу та звільняє найманих працівників структурних підрозділів 

регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- має право орендувати необхідне для діяльності регіонального місцевого 

осередку ВГО “Сила і Честь” рухоме та нерухоме майно. 

6.4.3. У разі відсутності Голови регіонального місцевого осередку ВГО “Сила 

і Честь” його повноваження здійснює призначений для тимчасового 

виконання його обов’язків перший заступник або заступник. 

6.4.4. Голова регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь” може 

делегувати виконання частини своїх повноважень першому заступнику або 

заступнику Голови регіонального місцевого осередку. 

6.4.5. У випадку неможливості Головою регіонального місцевого осередку та 

тимчасово виконуючим його обов’язки заступником виконувати свої 

обов’язки або ухилення від їх виконання за власним бажанням обов’язки 

Голови виконує один із заступників Голови за рішенням Ради регіонального 

місцевого осередку. 

6.4.6 Голова регіонального місцевого осередку може бути звільнений з посади 

достроково рішенням З’їзду ВГО “Сила і Честь” або Конференції 

регіонального місцевого осередку ВГО. 

6.5. У період між Конференціями загальне керівництво регіональним місцевим 

осередком ВГО “Сила і Честь” здійснює Рада регіонального місцевого 

осередку, яка проводить свою роботу у формі засідань, що скликаються 

Головою регіонального місцевого осередку або за ініціативою не менш як 1/3 

від загальної кількості членів Ради. 

6.5.1. Засідання Ради регіонального місцевого осередку проводяться не рідше 

одного разу на три місяці. 

6.5.2. Засідання Ради регіонального місцевого осередку вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні понад 2/3 від загальної кількості членів 

Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні. 

 



6.5.3. До складу Ради регіонального місцевого осередку входять за посадою 

Голова регіонального місцевого осередку та його заступники, Голови 

районних, районних в місті, міських осередків та Регіональні координатори за 

напрямками роботи. Рада може кооптувати до свого складу авторитетних 

членів регіонального місцевого осередку та виводити їх із свого складу, якщо 

вони не беруть належної участі в роботі або втратили зв’язок з ВГО “Сила і 

Честь”. Загальна кількість Регіональних координаторів та кооптованих членів 

Ради регіонального місцевого осередку не може перевищувати 1/3 її 

загального кількісного складу. 

6.5.4. Рада регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”: 

- приймає рішення про скликання чергових та позачергових Конференцій 

регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”, затверджує норми 

представництва на них від районних, районних у містах, міських осередків, 

забезпечує їх підготовку і проведення; 

- готує питання для обговорення на Конференції; 

- подає пропозиції щодо внесення Конференцією змін і доповнень до 

Положення про регіональний місцевий осередок; 

- організовує виконання та здійснює контроль за виконанням рішень 

Конференції; 

- розглядає й затверджує бюджет і кошторис витрат регіонального місцевого 

осередку; 

- визначає завдання регіонального місцевого осередку на поточний період; 

- обирає членів Президії Ради регіонального місцевого осередку; 

- обирає і звільняє за поданням Голови регіонального місцевого осередку його 

заступників та затверджує розподіл обов’язків між Головою і його 

заступниками; 

- заслуховує звіти Президії Ради регіонального місцевого осередку, статутних 

органів районних, районних у місті, міських осередків; 

- приймає внутрішні нормативні акти, які регулюють діяльність регіонального 

місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- приймає положення про Секретаріат регіонального місцевого осередку ВГО 

“Сила і Честь”, яке підлягає затвердженню Президією Головної Ради ВГО 

“Сила і Честь”; 

- приймає рішення про створення районних, районних в містах, міських 

осередків ВГО “Сила і Честь”; 

- затверджує статутні документи районних, районних в містах, міських 

осередків ВГО “Сила і Честь”; 

- приймає рішення про створення регіональним місцевим осередком 

госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, 

заснування підприємств у встановленому законом порядку з метою виконання 

статутних завдань і цілей ВГО “Сила і Честь”, яке затверджується Головною 

Радою ВГО “Сила і Честь”; 

- приймає в члени ВГО “Сила і Честь” у встановленому Статутом ВГО “Сила 

і Честь” порядку; 



- може делегувати вирішення окремих питань, які належать до компетенції 

Ради, Президії Ради;  

- здійснює інші повноваження, передбачені статутними документами ВГО 

“Сила і Честь”. 

6.5.5. Діяльність Ради регіонального місцевого осередку регулюється цим 

Статутом та Положенням про регіональний місцевий осередок ВГО “Сила і 

Честь”. 

6.6. Між засіданнями Ради регіонального місцевого осередку “Сила і Честь” 

керівним органом регіонального місцевого осередку є Президія Ради 

регіонального місцевого осередку, яка організовує виконання рішень 

центральних керівних органів ВГО “Сила і Честь”,  Конференції та Ради 

регіонального місцевого осередку і безпосередньо підпорядкована Президії 

Головної Ради ВГО “Сила і Честь”. Для здійснення покладених на неї завдань 

Президія Ради регіонального місцевого осередку: 

- здійснює координацію діяльності районних, районних у місті, міських 

осередків, надає їм організаційно-методичну допомогу; 

- веде облік осередків та їх персонального складу;  

- організовує підготовку й проведення засідань Ради регіонального місцевого 

осередку; 

- затверджує рішення Зборів районних, районних в містах, міських осередків 

про обрання Голів цих осередків; 

- заслуховує звіти керівників районних, районних в містах, міських осередків; 

- розглядає скарги та апеляції членів регіональних місцевих осередків ВГО 

“Сила і Честь”, районних, районних у місті, міських осередків; 

- приймає рішення про створення засобів масової інформації, за поданням 

Голови регіонального місцевого осередку затверджує та звільняє їх керівників; 

- створює для організації виконання рішень статутних органів, координації та 

контролю за роботою районних, районних в містах, міських осередків 

Секретаріат регіонального місцевого осередку із штатних працівників та тих, 

які працюють на громадських засадах. Діяльність Секретаріату регулюється 

Положенням про Секретаріат регіонального місцевого осередку. 

- здійснює інші функції, передбачені цим Статутом та Положенням про 

регіональний місцевий осередок. 

6.6.1. До складу Президії Ради регіонального місцевого осередку входять за 

посадою Голова регіонального місцевого осередку та його заступники, а також 

обрані Радою регіонального місцевого осередку  її члени. Кількісний склад 

Президії визначає Рада регіонального місцевого осередку. На свої засідання 

Президія збирається у міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. 

6.6.2. Засідання Президії Ради регіонального місцевого осередку проводить 

Голова регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”, або за його 

дорученням перший заступник чи один із заступників Голови. Засідання є 

правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 складу Президії. Рішення 

Президії приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні членів 

Президії. При рівній кількості голосів голос Голови регіонального місцевого 

осередку є вирішальним. 



 

6.6.3. Президія Ради регіональної організації здійснює свою діяльність на 

підставі та у відповідності до цього Статуту та Положення про регіональний 

місцевий осередок ВГО “Сила і Честь”. 

6.7. Заступники Голови регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”: 

- обираються та звільняються за поданням Голови регіонального місцевого 

осередку рішенням Ради регіонального місцевого осередку; 

- відповідно до розподілу обов’язків здійснюють керівництво за основними 

напрямками діяльності регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- виконують доручення Голови регіонального місцевого осередку ВГО “Сила 

і Честь”; 

- у разі відсутності Голови здійснюють його повноваження при умові 

призначення тимчасово виконуючим обов’язки Голови; 

- можуть виконувати окремі повноваження Голови регіонального місцевого 

осередку у разі їх делегування Головою. 

6.8. Регіональні координатори призначаються із членів регіонального 

місцевого осередку за напрямками роботи осередку Головою регіонального 

місцевого осередку для забезпечення ефективної співпраці з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 

підприємствами, організаціями  і затверджуються Головою ВГО “Сила і 

Честь”. 

Регіональні координатори підпорядковані Голові регіонального місцевого 

осередку, його заступнику згідно розподілу обов’язків та Головному 

координатору за відповідним напрямком роботи ВГО “Сила і Честь” і входять 

за посадою до складу Ради регіонального місцевого осередку. За необхідності 

при Регіональних координаторах за розпорядженням Голови регіонального 

місцевого осередку створюються групи помічників координаторів, які 

підпорядковані Регіональним координаторам. Діяльність Регіональних 

координаторів та підпорядкованих їм груп помічників координаторів 

регулюється цим Статутом та Положенням про координаторів за напрямками 

роботи ВГО “Сила і Честь”, що затверджується Головною Радою. 

6.9. Контрольним органом регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і 

Честь” є Контрольно-ревізійна комісія, Голова та члени якої обираються 

Конференцією регіонального місцевого осередку з числа членів осередку 

шляхом відкритого (таємного ) голосування на термін два роки і яка підзвітна 

лише Конференції. Контрольно-ревізійна комісія діє на підставі Положення, 

прийнятого Головною Радою та Центральною контрольно-ревізійною 

комісією ВГО “Сила і Честь”. 

До складу Контрольно-ревізійної комісії не можуть входити Голова та 

заступники Голови регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”. 

Засідання Контрольно-ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на 

два місяці. 

Представник Контрольно-ревізійної комісії за дорученням Голови 

Контрольно-ревізійної комісії має право бути присутнім на всіх заходах Ради 

та Президії Головної Ради регіонального місцевого осередку, їх структурних 



підрозділів та районних, районних в містах, міських осередків ВГО “Сила і 

Честь”. 

6.10. Контрольно-ревізійна комісія регіонального місцевого  

осередку ВГО “Сила і Честь”: 

- обирає першого заступника і заступника Голови комісії терміном на два роки; 

- здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та вимог інших 

нормативних документів ВГО “Сила і Честь” керівними органами, посадовими 

особами та структурними підрозділами і членами регіонального місцевого 

осередку; 

- здійснює контроль за виконанням бюджету, використанням коштів, майна 

місцевих осередків ВГО “Сила і Честь”; 

- проводить не рідше одного разу на рік чергові перевірки господарсько-

фінансової діяльності регіонального місцевого осередку в цілому, а також 

Ради, Президії Ради та Голови регіонального місцевого осередку, районних, 

районних у місті, міських осередків ВГО “Сила і Честь”, а також позачергові 

перевірки – за рішенням керівних органів регіонального місцевого осередку 

ВГО “Сила і Честь”; 

- доводить до відома Голови, Ради, Президії Ради регіонального осередку ВГО 

“Сила і Честь”  результати проведених перевірок у формі письмових звітів; 

- перевіряє документообіг та порядок обліку у регіональному місцевому 

осередку ВГО “Сила і Честь” та його структурних підрозділах; 

- розглядає скарги та апеляції членів регіонального місцевого осередку ВГО 

“Сила і Честь”; 

- розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо 

них на розгляд Конференції, Голови, Ради та Президії Ради регіонального 

місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- звітує на Конференції регіонального місцевого осередку про свою діяльність; 

- періодично інформує Голову, Раду та Президію Ради регіонального 

місцевого осередку ВГО “Сила і Честь” про стан статутної та фінансової 

дисципліни; 

- здійснює контроль за роботою контрольно-ревізійних комісій районних, 

районних в містах, міських осередків ВГО “Сила і Честь”. 

 6.11. При Раді регіонального осередку ВГО “Сила і Честь” можуть бути 

створені консультативно-дорадчі органи, які діють на підставі Положень, 

прийнятих статутними органами ВГО “Сила і Честь”. 

 

7. Районні, районні в містах, міські місцеві осередки   ВГО “Сила і Честь” 

 

7.1. В межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць за 

рішеннями установчих конференцій та попередніми рішеннями Рад 

відповідних регіональних місцевих осередків  створюються районні, районні 

в містах, міські осередки ВГО “Сила і Честь”. 

 



7.1.1. За рішенням Головної Ради ВГО “Сила і Честь” районні, районні в 

містах, міські осередки можуть набувати статусу юридичної особи у 

встановленому чинним законодавством України порядку. 

Для набуття статусу юридичної особи районні, районні в містах, міські 

осередки повинні зареєструватися у встановленому порядку у відповідних 

районних, районних в містах управліннях юстиції, виконавчих комітетах 

міських Рад народних депутатів. Без набуття статусу юридичної особи вони 

легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування в 

установленому законом порядку. 

7.2. Керівними органами районного, районного в місті, міського осередку ВГО 

“Сила і Честь” є Збори осередку, Рада та Президія Ради районного, районного 

в місті, міського осередку. Нагляд за дотриманням Статуту ВГО “Сила і Честь” 

у діяльності органів та членів районного, районного в місті, міського осередку 

ВГО “Сила і Честь” здійснює Контрольно-ревізійна комісія районного, 

районного в місті, міського осередку. 

7.3. Вищим органом районного, районного в місті, міського осередку є Збори 

осередку, які скликаються за рішенням Ради районного, районного в місті, 

міського осередку не рідше одного разу на рік. Позачергові Збори можуть бути 

скликані за рішенням Головної Ради ВГО “Сила і Честь”, Ради регіонального 

місцевого осередку, Ради та Голови районного, районного в місті, міського 

осередку або на вимогу не менш як 1/3 членів районного, районного в місті, 

міського осередку. 

7.3.1. Збори районного, районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і 

Честь” вважаються повноважними, якщо у їх роботі бере участь не менш як 

2/3 членів осередку. 

7.3.2. Рішення приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих 

учасників Зборів, відкритим або таємним голосуванням (за відповідним 

рішенням Зборів). 

7.3.3. Збори районного, районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і 

Честь”: 

- приймають рішення про створення районного, районного в місті, міського 

осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- приймають Положення про районний, районний в місті, міський осередок 

ВГО “Сила і Честь” та вносять зміни і доповнення до нього відповідно до 

цього Статуту та Типового положення про місцевий осередок ВГО “Сила і 

Честь”; 

- обирають Голову районного, районного в місті, міського осередку ВГО 

“Сила і честь”; 

- визначають кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії районного, 

районного в місті, міського осередку  ВГО “Сила і Честь” та обирають її 

Голову і членів; 

- обирають делегатів на Конференцію регіонального місцевого осередку  ВГО 

“Сила і Честь”; 



- заслуховують та затверджують річні звіти Голови районного, районного в 

місті, міського осередку, Контрольно-ревізійної комісії осередку, Голів 

первинних організацій; 

- здійснюють інші функції, передбачені цим Статутом та  Положенням про 

районний, районний в місті, міський осередок ВГО “Сила і Честь”. 

7.4. Голова районного, районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і 

Честь” обирається строком на два роки на Зборах районного, районного в 

місті, міського осередку, рішення яких затверджується Президією Ради 

регіонального місцевого осередку ВГО “Сила і Честь”. 

7.4.1. Голова районного, районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і 

Честь”: 

- здійснює керівництво Радою та Президією Ради  районного, районного в 

місті, міського осередку; 

- скликає позачергові Збори районного, районного в місті, міського осередку 

за власним рішенням або на вимогу не менш як 1/3 членів районного, 

районного в місті, міського осередку; 

- головує на Зборах районного, районного в місті, міського осередку; 

-  скликає засідання Ради районного, районного в місті, міського осередку та 

головує на них; 

- представляє районний, районний в місті, міський осередок ВГО “Сила і 

Честь” у стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями; 

- в межах статутних повноважень видає накази та розпорядження; 

- затверджує за погодженням з Президією Ради регіонального місцевого 

осередку ВГО “Сила і Честь” штатний розпис структурних підрозділів 

районного, районного в місті, міського осередку у разі, якщо місцевий 

осередок набув статус юридичної особи; 

- вносить подання до Ради районного, районного в місті, міського осередку 

про обрання та звільнення заступників Голови осередку і затвердження 

розподілу обов’язків між Головою та заступниками, спрямовує роботу 

заступників; 

- призначає керівника Секретаріату районного, районного в місті, міського 

осередку, який підпорядковується Голові районного, районного в місті, 

міського осередку та його першому заступнику, у разі, якщо місцевий 

осередок набув статус юридичної особи; 

- призначає Координаторів та їх помічників за напрямками роботи районного, 

районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- звітує про свою діяльність один раз на рік на чергових Зборах районного, 

районного в місті, міського осередку, за вимогою не менш як 1/3 членів 

районного, районного в місті, міського осередку – на позачергових Зборах, за 

вимогою Головної Ради та її Президії, Ради регіонального місцевого осередку 

та її Президії – на їх засіданнях. 

 - здійснює інші функції, передбачені цим Статутом та Положенням про 

районний, районний в місті, міський осередок ВГО “Сила і Честь”. 

 



7.4.2. Голова районного, районного в місті, міського осередку, який набув 

статусу юридичної особи, крім цього: 

- підписує від імені районного, районного в місті, міського осередку ВГО 

“Сила і Честь” фінансові та інші документи, укладає господарські, цивільно-

правові угоди та договори, відкриває рахунки в установах банків; 

- здійснює оперативне управління майном і коштами районного, районного в 

місті, міського осередку в межах затвердженого Радою районного, районного 

в місті, міського осередку бюджету та кошторису витрат; 

- призначає матеріально-відповідальних осіб; 

- приймає на роботу та звільняє найманих працівників Секретаріату 

районного, районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- має право орендувати необхідне для діяльності районного, районного в місті, 

міського осередку ВГО “Сила і Честь” рухоме та нерухоме майно. 

7.4.3. У разі відсутності Голови районного, районного в місті, міського 

осередку ВГО “Сила і Честь” його повноваження здійснює призначений для 

тимчасового виконання його обов’язків перший заступник або заступник. 

7.4.4. Голова районного, районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і 

Честь” може делегувати виконання частини своїх повноважень першому 

заступнику або заступнику Голови. 

7.4.5. У випадку неможливості Головою районного, районного в місті, 

міського осередку та тимчасово виконуючим його обов’язки заступником 

виконувати свої обов’язки або ухилення від їх виконання за власним бажанням 

обов’язки Голови виконує один із заступників Голови за рішенням Ради 

районного, районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і Честь”. 

7.4.6. Голова районного, районного в місті, міського осередку може бути 

звільнений з посади достроково рішеннями З’їзду ВГО “Сила і Честь”, 

Конференції  регіонального місцевого осередку або Зборів районного, 

районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і Честь”. 

7.5. У період між Зборами осередку загальне керівництво  районним, районним 

в місті, міським осередком ВГО “Сила і Честь” здійснює Рада районного, 

районного в місті, міського осередку, яка проводить свою роботу у формі 

засідань, що скликаються Головою осередку або за ініціативою не менш як 1/3 

від загальної кількості членів Ради. 

7.5.1. Засідання Ради районного, районного в місті, міського осередку 

проводяться не рідше одного разу на три місяці. 

7.5.2. Засідання Ради районного, районного в місті, міського осередку 

вважається правомочним, якщо на ньому присутні понад 2/3 від загальної 

кількості членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні. 

7.5.3. До складу Ради районного, районного в місті, міського осередку входять 

за посадою Голова районного, районного в місті, міського осередку, його 

заступники та Координатори за напрямками роботи. Рада може кооптувати до 

свого складу авторитетних членів районного, районного в місті, міського 

осередку та виводити їх із свого складу, якщо вони не беруть належної участі 

в роботі або втратили зв’язок з ВГО “Сила і Честь”. Загальна кількість 



Координаторів за напрямками роботи та кооптованих членів Ради районного, 

районного в місті, міського осередку не може перевищувати 1/3 її загального 

кількісного складу. 

7.5.4. Рада районного, районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і 

Честь”: 

- приймає рішення про скликання чергових та позачергових Зборів районного, 

районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і Честь”, забезпечує їх 

підготовку і проведення; 

- готує питання для обговорення на Зборах; 

- подає пропозиції щодо внесення Зборами змін і доповнень до Положення про 

районний, районний в місті, міський осередок; 

- організовує виконання та здійснює контроль за виконанням рішень Зборів; 

- розглядає й затверджує бюджет і кошторис витрат районного, районного в 

місті, міського осередку; 

- визначає завдання  районного, районного в місті, міського осередку на 

поточний період; 

- обирає терміном на 2 роки членів Президії Ради районного, районного в місті, 

міського осередку; 

- обирає і звільняє за поданням Голови районного, районного в місті, міського 

осередку його заступників та затверджує розподіл обов’язків між Головою і 

заступниками; 

- заслуховує звіти Президії Ради районного, районного в місті, міського 

осередку; Голів первинних організацій; 

- приймає внутрішні нормативні акти, які регулюють діяльність районного, 

районного в місті, міського осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- приймає положення про Секретаріат районного, районного в місті, міського 

осередку ВГО “Сила і Честь”, яке підлягає затвердженню Президією Ради 

регіонального місцевого осередку; 

- приймає в члени ВГО “Сила і Честь” у встановленому Статутом ВГО “Сила 

і Честь” порядку; 

- може делегувати вирішення окремих питань, які належать до компетенції 

Ради, Президії Ради; 

- здійснює інші повноваження, передбачені статутними документами ВГО 

“Сила і Честь”. 

7.5.5. Діяльність Ради районного, районного в місті, міського осередку 

регулюється цим Статутом та Положенням про районний, районний в місті, 

міський осередок ВГО “Сила і Честь”. 

7.7. Заступники Голови районного, районного в місті, міського осередку ВГО 

“Сила і Честь”: 

- обираються та звільняються за поданням Голови районного, районного в 

місті, міського осередку рішенням Ради районного, районного в місті, міського 

осередку; 



- відповідно до розподілу обов’язків здійснюють керівництво за основними 

напрямками діяльності районного, районного в місті, міського осередку “Сила 

і Честь”; 

- виконують доручення Голови районного, районного в місті, міського 

осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- у разі відсутності Голови здійснюють його повноваження при умові 

призначення тимчасово виконуючим обов’язки Голови; 

- можуть виконувати окремі повноваження Голови районного, районного в 

місті, міського осередку у разі їх делегування Головою. 

7.8. Координатори призначаються із членів районного, районного в місті, 

міського осередку ВГО “Сила і Честь” за напрямками роботи осередку 

Головою районного, районного в місті, міського осередку для забезпечення 

ефективної співпраці з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями та 

трудовими колективами і затверджуються Головою ВГО “Сила і Честь”. 

Координатори підпорядковані Голові районного, районного в місті, міського 

осередку, його заступнику згідно розподілу обов’язків, Регіональному 

координатору та Головному координатору за відповідним напрямком роботи 

ВГО “Сила і Честь” і входять за посадою до складу Ради районного, районного 

в місті, міського осередку. За необхідності при Координаторах за 

розпорядженням Голови районного, районного в місті, міського осередку 

створюються групи помічників координаторів, які підпорядковані 

Координаторам. Діяльність Координаторів та підпорядкованих їм груп 

помічників координаторів регулюється цим Статутом та Положенням про 

координаторів за напрямками роботи ВГО “Сила і Честь”.  

7.9. Контрольним органом районного, районного в місті, міського осередку 

ВГО “Сила і Честь” є Контрольно-ревізійна комісія, Голова та члени якої 

обираються Зборами районного, районного в місті, міського осередку з числа 

членів осередку шляхом відкритого (таємного) голосування на термін два роки 

і яка підзвітна лише Конференції. Контрольно-ревізійна комісія діє на підставі 

Положення, прийнятого Головною Радою та Центральною контрольно-

ревізійною комісією ВГО “Сила і Честь”. 

До складу Контрольно-ревізійної комісії не можуть входити Голова та 

заступники Голови районного, районного в місті, міського осередку ВГО 

“Сила і Честь”. 

Засідання Контрольно-ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на 

два місяці. 

Представник Контрольно-ревізійної комісії за дорученням Голови 

Контрольно-ревізійної комісії має право бути присутнім на всіх заходах Ради 

та Президії Ради районного, районного в місті, міського осередку, їх 

структурних підрозділів та первинних організацій ВГО “Сила і Честь”. 



7.10. Контрольно-ревізійна комісія районного, районного в місті, міського 

осередку ВГО “Сила і Честь”: 

- обирає першого заступника і заступника Голови комісії терміном на два роки; 

- здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та вимог інших 

нормативних документів ВГО “Сила і Честь” керівними органами, посадовими 

особами та структурними підрозділами і членами районного, районного в 

місті, міського осередку; 

- здійснює контроль за виконанням бюджету, використанням коштів, майна 

ВГО “Сила і Честь” і районних, районних в містах, міських осередків; 

- проводить не рідше одного разу на рік чергові перевірки господарсько-

фінансової діяльності районного, районного в місті, міського осередку в 

цілому, а також Ради, Президії Ради та Голови районного, районного у місті, 

міського осередку, первинних організацій ВГО “Сила і Честь”, а також 

позачергові перевірки – за рішенням керівних органів районного, районного в 

місті, міського осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- доводить до відома Голови, Ради, Президії Ради районного, районного в 

місті, міського осередку результати проведених перевірок  у формі письмових 

звітів; 

- перевіряє документообіг та порядок обліку у районному, районному в місті, 

міському осередку ВГО “Сила і Честь” та його структурних підрозділах; 

- розглядає скарги та апеляції членів районного, районного в місті, міського 

осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо 

них на розгляд Зборів, Голови, Ради та Президії Ради районного, районного в 

місті, міського осередку ВГО “Сила і Честь”; 

- звітує на Зборах районного, районного в місті, міського осередку про свою 

діяльність; 

- періодично інформує Раду, Президію Ради та Голову районного, районного 

в місті, міського осередку ВГО “Сила і Честь” про стан статутної та фінансової 

дисципліни. 

7.11. При Раді районного, районного в місті, міського осередку можуть бути 

створені консультативно-дорадчі органи, які діють на підставі Положень, 

прийнятих статутними органами ВГО “Сила і Честь”. 

7.12.В окремих випадках за ініціативою членів ВГО “Сила і Честь” можуть 

створюватись міжміські, міжрайонні місцеві осередки ВГО “Сила і Честь” зі 

статусом районних, районних в містах, міських осередків ВГО “Сила і Честь”, 

передбаченим цим Статутом та Положенням про районний, районний в місті, 

міський осередок ВГО “Сила і Честь”. 

 

 

 

 



8. Первинні організації ВГО “Сила і Честь” 

 

8.1. У складі районних, районних в містах, міських осередків ВГО “Сила і 

Честь” можуть створюватись первинні організації. 

8.1.1. Первинна організація створюється не менше ніж 5 (пятьма) членами 

ВГО “Сила і Честь” на добровільних засадах і набуває статусу первинної 

організації ВГО “Сила і Честь” після її визнання і взяття на облік рішенням 

Ради відповідного районного, районного в місті, міського осередку ВГО “Сила 

і Честь”.  

8.1.2. Первинні організації легалізують свою діяльність шляхом повідомлення 

про заснування в установленому законом порядку. 

8.1.3. Первинна організація у своїй діяльності керується цим Статутом та 

рішеннями керівних органів ВГО “Сила і Честь”. 

8.2. Вищим керівним органом первинної організації є Збори. 

8.2.1. Збори первинної організації скликаються її Головою за власною 

ініціативою, або на вимогу не менш як 1/3 членів організації, або за 

ініціативою керівного органу ВГО “Сила і Честь” вищого рівня. 

 8.2.2. Збори первинної організації чинні за умови реєстрації для участі в них 

більше 2/3 членів організації. 

8.2.3. Рішення зборів первинної організації ухвалюються простою більшістю 

голосів членів, присутніх на зборах. 

 8.2.4. Збори збираються не рідше одного разу на три місяці. 

8.2.5. Збори первинної організації: 

- обирають Голову первинної організації; 

- приймають рішення щодо виконання рішень керівних органів вищого рівня; 

- заслуховують звіт Голови первинної організації. 

8.3. Голова первинної організації обирається терміном на два роки. 

8.4. Голова первинної організації: 

- організовує та здійснює заходи первинної організації відповідно до 

програмних завдань, статутних вимог, рішень керівних органів вищого рівня; 

- організовує роботу первинної організації, звітує перед нею, представляє її у 

керівних органах вищого рівня; 

- без доручення представляє первинну організацію у зовнішніх відносинах; 

- має право підпису документів від імені первинної організації; 

- організовує ознайомлення членів первинної організації з документами та 

рішеннями керівних органів вищого рівня; 

- проводить збори первинної організації та головує на них, підписує їх 

рішення; 

- організовує ведення обліку членів первинної організації; 

- звітує про свою діяльність за вимогою керівних органів вищого рівня. 

 



9. Майно, кошти, господарська діяльність,облік, контроль, звітність ВГО 

“Сила і Честь” 

 

9.1. ВГО “Сила і Честь” є неприбутковою організацією, яка має у власності 

кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, та 

використовує їх відповідно до законодавства України та цього Статуту. 

9.2. Джерелами формування майна та коштів ВГО “Сила і Честь” є: 

- вступні та членські внески; 

- кошти та майно, передані засновниками, членами ВГО “Сила і Честь” та 

державою в установленому порядку; 

- добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ, організацій, 

підприємницьких структур; 

- відрахування від створених ВГО “Сила і Честь” у встановленому порядку 

госпрозрахункових установ, організацій, заснованих підприємств; 

- інші надходження, що не заборонені чинним законодавством України. 

9.3. ВГО “Сила і Честь” може мати у власності земельні ділянки, будівлі, 

споруди, транспорт, обладнання, інвентар, грошові кошти у національній та 

іноземній валютах, акції, інші цінні папери та майно, необхідне для 

забезпечення діяльності ВГО “Сила і Честь”, визначеної цим Статутом; 

9.4. ВГО “Сила і Честь” самостійно визначає порядок формування фондів, 

цільові напрямки використання грошових надходжень. Право власності на 

майно ВГО “Сила і Честь” реалізує вищий керівний орган – З’їзд ВГО “Сила і 

Честь”. Функції у сфері господарського управління майном ВГО “Сила і 

Честь” також покладаються на інші керівні органи ВГО “Сила і Честь” 

відповідно до цього Статуту. 

9.5. ВГО “Сила і Честь” має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що 

не суперечать закону. ВГО “Сила і Честь” має право продавати і передавати 

іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в 

оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні 

йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину 

та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. 

9.6. Порядок сплати вступних та членських внесків визначається Положенням 

про вступні та членські внески ВГО “Сила і Честь”. 

9.7. Кошти та майно ВГО “Сила і Честь” не можуть вільно перерозподілятися 

між її членами, а використовуються для досягнення мети і виконання завдань, 

передбачених цим Статутом. 

9.8. З метою виконання статутних завдань і цілей ВГО “Сила і Честь” може 

здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом 

створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної 

особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством, 

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 

немайнові права. 



9.9. ВГО “Сила і Честь”, створені нею установи та організації ведуть 

оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в 

органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у 

порядку і розмірах, передбачених законодавством. 

 

10. Припинення діяльності ВГО “Сила і Честь” 

 

10.1. Припинення діяльності ВГО “Сила і Честь” здійснюється шляхом її 

злиття, приєднання, виділення, перетворення або ліквідації на підставі 

рішення З”їзду ВГО “Сила і Честь”, якщо за таке рішення проголосувало не 

менше 3/4 загального складу З’їзду, або за рішенням суду про її ліквідацію 

шляхом примусового розпуску. 

10.2. У разі злиття, приєднання, виділення, перетворення ВГО “Сила і Честь” 

її права та обов’язки переходять до правонаступників.  ВГО “Сила і Честь” не 

може бути реорганізована в юридичну особу, яка має на меті отримання 

прибутку. 

10.3. У випадку ліквідації активи ВГО “Сила і Честь” повинні бути передані 

іншій неприбутковій організації відповідного виду або спрямовані в дохід 

держави. 

 

11. Порядок внесення змін та доповнень до   Статуту ВГО “Сила і Честь” 

 

11.1.Зміни та доповнення вносяться до Статуту рішенням З’їзду ВГО “Сила і 

Честь”. Зміни та доповнення підлягають державній реєстрації згідно чинного 

законодавства. 

ВГО “Сила і Честь” зобов’язана  у п’ятиденний  строк повідомити орган, що 

здійснив реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних 

змін до реєстру. 

  

 


