12

ПРОЕКТ
Статут 
політичної Партії
«Соціальний рух»


Розділ 1. Загальні положення

1.1. Партія «Соціальний рух» (далі – Партія) – це партія, яка побудована на засадах прямої та електронної демократії. Партія є лівою політичною силою, яка дотримується ідей прямої демократії та соціальної справедливості та створюється для політичної репрезентації інтересів робітничого класу та всіх трудящих України, а також сприяння розвитку міжнародної солідарності в боротьбі проти глобальної системи капіталізму за соціалістичні перетворення в суспільстві.
1.2. Партія створена та діє на підставі Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших законів України та нормативно-правових актів та на основі цього Статуту і Програми Партії. Також Партія діє на основі затверджених відповідно до цього Статуту положень.
1.3. З моменту проведення державної реєстрації Партія набуває статусу юридичної особи. Після державної реєстрації Партія має право без обмежень вступати в цивільно-правові відносини, здійснювати будь-які дії, що мають юридичне значення, якщо вчинення таких дій не заборонено чинним законодавством України та відповідає цілям та меті її діяльності, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки, може мати Партійну символіку: Партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак (емблему), девіз тощо.
1.4. Повне найменування Партії українською мовою: «Політична партія «Соціальний рух». Коротка назва Партії українською мовою: «Соціальний рух».
Повне найменування Партії англійською мовою: „P -litical Party „S -tsialnyi Rukh (S -cial M -vement)”. Коротка назва Партії українською мовою: „S -tsialnyi Rukh (S -cial M -vement)”. Повна назва Партії російською мовою: „Политическая партия «Социальный рух»”. Повна назва Партії російською мовою: „Социальный рух”.
1.5. Партія діє з всеукраїнським статусом та поширює свою діяльність на всю територію України.
1.6. Терміни «співробітник», «член», «модератор», «координатор», «представник» та інші використані у цьому Статуті, слід розуміти, як такі, що означають осіб будь-якої статі.
1.7. Всі питання внутрішньої діяльності можуть бути урегульовані Положеннями Ради.

Розділ 2. Мета і завдання діяльності Партії

2.1. Головною метою Партії є розбудова справедливого демократичного суспільства, заснованого на пріоритеті гуманізму, суспільної корисності виробництва над міркуваннями товарно-грошової економічної ефективності.
2.2. Завданнями Партії є:
- боротьба за соціальну справедливість та високі соціальні стандарти;
- розробка програми розвитку суспільства на соціалістичних засадах та комплексу антикризових заходів в інтересах найманих працівників; 
- захист соціально-економічних, трудових, політичних, громадянських, культурних, національних, гендерних, екологічних та інших прав робітників і всіх трудящих;
- розвиток самоврядування трудящих та розширення їх участі в управлінні виробництвом, сприяння впровадженню відкритої бухгалтерії та робітничого контролю на підприємствах усіх форм власності;
- розвиток активного громадянського суспільства, як передумови побудови демократичного соціалізму;
- консолідація профспілок, громадських та політичних організацій, об’єднань лівого спрямування на всіх рівнях, утворення єдиного фронту з усіма хто стоїть на позиціях захисту окремішніх інтересів робітничого класу та трудового народу;
- сприяння розширенню доступу до освіти та знань для всіх, протидія приватизації та монополізації знань, скасування будь-яких обмежень щодо їх поширення та використання.
2.3. Партія здійснює свою діяльність на основі наступних принципів:
 - добровільності та рівноправності членства;
 - прямої учасницької електронної демократії та відповідності прав та обов’язків;
 - відкритості та прозорості, зокрема відкритої бухгалтерії;
 - реальної, а не формальної гендерної рівності;
 - колегіальності та децентралізації управління при єдності політичної дії;
2.4. Досягнення вище окреслених мети та завдань діяльності Партії здійснюється шляхом:
 - проведення мобілізаційних та агітаційних кампаній;
 - участі у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, до інших органів державної влади та місцевого самоврядування, загальнодержавному та місцевому референдумах;
 - використання засобів масової інформації, а також заснування власних засобів масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства;
 - залучення громадян України до активної участі в інституціях громадянського суспільства та заохочення всіх форм впливу на державну політику;
 - сприяння розширенню доступу до знань та проведення просвітницької роботи, поширення цінностей солідарності та гуманізму;
 - встановлення міжнародних зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними та міжурядовими організаціями.
2.5. Фемінізм та гендерна демократія є одними з основних принципів функціонування і розвитку Партії. При формуванні виборчого списку кандидатів від Партії на вибори депутатів Верховної Ради України та місцевих рад, на перше та всі непарні місця у списку висуваються виключно жінки (таким чином, розмір квот, що визначають мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків становить не менше 50% жінок від загальної кількості кандидатів у виборчих списках на виборах всіх рівнів). Формування керівних органів відбувається з пріоритетним представництвом жінок.


Розділ 3. Членство в Партії, права і обов’язки членів Партії

3.1. Членами Партії можуть бути дієздатні громадяни України, які відповідно до законодавства України мають право бути членами політичних партій, поділяють мету і завдання партії, її програмні принципи, дотримуються Статуту та Програми Партії. Членство в Партії є індивідуальним. 
3.2. Членство в Партії є фіксованим. Формою фіксації є рішення про прийняття особи до членів Партії, прийняте відповідно до вимог цього Статуту. Член Партії не може бути членом іншої політичної Партії.

3.3. Прийом у члени Партії здійснюється первинною організацією або Радою на підставі особистої письмової заяви, поданої до відповідної первинної організації Партії. При відсутності первинної організації за місцем проживання чи роботи особа подає заяву до Ради. 
3.4. Припинення членства особи у Партії може бути реалізоване самим членом Партії шляхом подання особистої письмової заяви до первинної організації або Ради. Членство вважається припиненим з моменту подачі відповідної заяви до відповідного органу. 
3.5. Рішення про виключення особи з Партії або зупинення членства в Партії може бути ухвалено первинною організацією або Радою у випадку невиконання особою обов’язків члена Партії, передбачених цим Статутом або настання обставин, що є несумісними з членством в політичних партіях відповідно законодавства України.
3.6 Члени Партії мають право:
 - брати участь у діяльності Партії;
 - відповідно до Статуту обирати і бути обраним до керівних органів Партії;
 - брати участь в обговоренні Партією рішень з усіх питань її діяльності, включаючи обговорення кандидатур, що висуваються Партією, під час виборів;
 - бути висунутим Партією кандидатом на виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 - користуватися всебічною підтримкою з боку Партії як в період виборів, так і у разі обрання безпосередньо в процесі роботи в представницьких органах державної влади та місцевого самоврядування;
 - мати доступ до інформації, що стосується Партійного життя, отримувати інформацію щодо діяльності Партії;
 - брати участь у роботі будь-якого керівного органу Партії при розгляді питання про свою діяльність в Партії або під час розгляду своїх пропозицій, заяв тощо;
 - звертатися у разі порушення своїх прав як члена Партії до керівних органів Партії;
 - фінансово і матеріально підтримувати Партію, але в обсягах які не перевищують 10 мінімальних заробітних плат на місяць;
 - домагатися підтримки з боку Партії у випадку необхідності захисту своєї Партійної честі і гідності;
 - виходити з Партії за власною заявою, поданою до відповідних органів, зазначених у пункті 3.8 цього Статуту;
 - представляти і захищати свої законні інтереси як члена Партії в органах державної̈ влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян та інших організаціях;
 - брати участь у політичній діяльності, у тому числі, у масових заходах (зборах, мітингах, демонстраціях тощо);
 - одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань Партії у порядку, встановленому чинним законодавством;
 - створювати та брати участь у діяльності Платформ.

3.7. Члени Партії зобов’язані:
 - визнавати Програму і Статут Партії, брати участь у підготовці та проведенні політичних заходів, спрямованих на виконання програмно-статутних положень;
 - брати участь у виробленні політичної позиції Партії, зокрема шляхом участі у зборах та дискусіях;
 - брати участь у голосуваннях щодо ініційованих питань у електронній системі голосування не рідше одного разу на місяць;
 - брати участь у поточній діяльності Партії, зокрема брати на себе та виконувати обов‘язки і доручення;
 - сприяти Партії в здійсненні нею мети та завдань діяльності;
 - дотримуватися партійної дисципліни при виконанні ухвалених рішень;
 - вчасно повідомляти про обставини, які несумісні з членством у Партії;
 - вносити щомісячно членський внесок на виконання статутних завдань Партії. Розмір внесків визначається окремим положенням, яке ухвалюється Радою партії. 
 - голосувати в представницьких органах влади відповідно до Програми та рішень ухвалених Партією з відповідних питань;
 - перебувати одночасно не більше в одній Платформі;
 - виконувати інші обов`язки, обумовлені членством у Партії.

Розділ 4. Статутні органи та організаційна структура

4.1. Найвищим статутним органом Партії є З’їзд.
4.1.1. Скликання З’їзду відбувається з ініціативи: не менш, як 30% членів Ради, або не менш, як 20% членів Партії. Рішення щодо проведення з’їзду виноситься не пізніше, ніж за місяць до пропонованої початку З’їзду та має містити дату, час початку, місце проведення, пропозиції щодо порядку денного та норму представництва членства від первинних організацій. 
4.1.2.Кожна первинна організація може делегувати представників на З’їзд. Кількість представників з правом вирішального голосу від первинної організації визначається пропорційно до кількості членів у відповідній первинній організації.
4.1.3. З’їзд скликається не рідше ніж раз на рік та вважається правомочним, якщо у його роботі взяли участь представники не менше половини первинних організацій та не менше 50% обраних делегатів.
4.1.4. Рішення на З’їзді (крім рішень щодо ліквідації та реорганізації Партії) приймаються простою більшістю голосів присутніх Партії. Рішення щодо ліквідації та/або реорганізації Партії приймаються двома третинами голосів
4.1.5. До виключної компетенції З’їзду відносяться:
- визначення основних напрямків діяльності Партії та затвердження Програми Партії;
- обрання Ради Партії, крім членів Ради які обираються від Платформ відповідно до цього Статуту;
- обрання та звільнення членів Контрольно-ревізійної комісії Партії;
- затвердження Статуту та змін до нього, планів, звітів та висновків щодо діяльності Партії та її керівних органів;
- прийняття рішення про припинення діяльності Партії.


4.2. Платформи

4.2.1 Статутними органами забезпечення в Партії плюралізму є Платформи, які гарантують можливість співіснування в межах Партії різних точок зору на ці питання та можливість агітації за прийняття Партією відповідних рішень.
4.2.2. Будь-який член Партії може висунути ініціативу щодо створення Платформи. Платформа вважається створеною з моменту коли відповідна ініціатива отримала підтримку не менш як 5 членів Партії з мінімум двох різних первинних організацій. Рада реєструє створення Платформ.
4.2.3. Платформи мають право:
- інформувати всіх членів Партії щодо своєї роботи;
- розміщувати без цензури свої матеріали у друкованих виданнях та електронних засобах масової інформації Партії;
- обирати своїх представників до Ради (по одному представнику від кожної Платформи до якої входять більше 10% членів Партії);
- відкликати в свого представника з Ради.

4.3 Рада

4.3.1. Постійно-діючим колегіальним керівним органом є Рада Партії (далі – Рада). Рада, як колегіальний орган, уповноважена управляти майном та коштами Партії і вчиняти правочини від імені Партії з іншими юридичними та фізичними особами. Рада як колегіальний орган реалізує повноваження керівника Партії.
4.3.2. Основним завданням Ради є організація конструктивної внутрішньої дискусії в Партії, вироблення та висунення на затвердження шляхом голосування всіх членів Партії проектів законодавчих ініціатив та політичних вимог до існуючих органів влади.
4.3.3. До Ради входять члени обрані на З’їзді (не менше 5 осіб) та по одному представнику або представниці від кожної з Платформ до складу яких увійшло на менше 10% членів Партії. При формуванні Ради має враховуватися гендерний баланс: не менше 50% діючого складу Ради мають складати жінки. Будь-який член Ради може бути відкликаний шляхом загально-партійного електронного голосування.
 4.3.4. До компетенції Ради відноситься:
- призначення та звільнення за поданням Контрольно-ревізійної комісії Модератора електронних голосувань та його заступників;
- прийом та виключення членів у передбаченому цим Статутом порядку;
- призначення та звільнення Представниці Партії, видача їй за необхідності довіреностей;
- складення довіреності від імені Партії, що скріплюється печаткою Ради;
- призначення з урахуванням гендерного балансу Виконавчих координаторів, затвердження їх функцій, планів роботи та бюджетів, видача їм відповідних довіреностей, розгляд та прийняття відповідних звітів;
- укладання за необхідності строкових трудових договорів з Виконавчими координаторами;
- призначення та звільнення головного бухгалтера Партії;
- розгляд проектів Програми та Статуту Партії, проектів змін та доповнень до цих документів, що будуть вноситися на розгляд З’їзду, затвердження поточних планів діяльності Партії;
- затвердження зразків печаток, штампів, бланків та символіки Партії, використання печатки;
- затвердження положень, інструкцій та інших документів Партії;
- зберігання загальнопартійної документації;
- прийняття рішень щодо включення місцевих Партійних організацій Партії відповідних сільських, селищних, районних, районних у містах, міських, обласних, м. Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим організацій до структури Партії та виключення зазначених організацій зі структури Партії;
- прийняття рішень з інших питань, які не належать до виключної компетенції інших статутних органів Партії.
- у разі відсутності часу для проведення електронного голосування та необхідності прийняття термінового рішення щодо політичної позиції Партії, Рада може приймати політичні заяви, в тому числі, зі зверненнями до органів влади. Такі рішення можуть бути негайно винесені на Загальне електронне голосування щодо їх відміни з ініціативи будь-якого члена Партії.
4.3.5. Для модерування своїх засідань, ведення протоколів та письмового оформлення рішень Рада обирає зі свого складу двох співголів різної статі.
4.3.6. Рішення Ради фіксуються у протоколі за підписом одного з співголів Ради. Протоколи рішень щодо призначення виконавчих координаторів, Модератора електронних голосувань та Представниці, а також будь-яких рішень стосовно видання або скасування довіреностей на здійснення господарської діяльності та вчинення правочинів від імені Партії, зокрема розпорядження майном та коштами Партії, мають бути також підписані більшістю членів Ради.
4.3.7. Члени Ради не можуть здійснювати господарську діяльність від імені Партії та безпосередньо або на основі довіреності представляти Партію при взаємодії з державними органами. Зокрема члени Ради не можуть займати посади Представниці Партії та Виконавчих координаторів, членам Ради не можуть видаватися довіреності на здійснення правочинів з майном та коштами Партії.
4.3.8. Довіреності на здійснення господарської діяльності та вчинення правочинів ґрунтуються на акті Ради, як органу Партії. Довіреність від імені Партії може бути видана тільки Радою на підставі рішення Ради за підписом більшості членів Ради. У такому рішенні можуть визначатися один або декілька членів Ради, уповноважені на нотаріальне оформлення відповідної довіреності. Довіреність має бути скріплена печаткою Партії. 

4.4. Електронні голосування 

4.4.1. З усіх важливих політичних та організаційних питань з ініціативи Ради Партії або не менш ніж 5% членів Партії проводяться загально-партійні електронні голосування (Референдум). Загальнопартійне електронне голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше 50% членів партії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 50% членів партії, які взяли участь в голосуванні.
4.4.2. Будь-які рішення Ради, Виконавчих Координаторів та інших органів (крім З’їзду Партії) можуть бути скасовані шляхом загально-партійного електронного голосування.
4.4.3. Після затвердження Радою Модератор електронних голосувань та його заступники можуть отримувати довіреності на здійснення господарських операцій від імені Партії для виконання покладених на них функцій в межах бюджету, який затверджується Радою за погодженням з Контрольно-ревізійною комісією. 
4.4.4. Модератор електронних голосувань несе персональну відповідальність за правильність підрахунку голосів в системі електронного голосування та підписує відповідні протоколи встановлення результатів загального електронного голосування. Протокол електронного голосування вважається дійсним, якщо його підписано Модератором електронних голосувань або його заступником та Головою контрольно-ревізійної комісії або його заступником. Також він координує роботу модераторів електронного голосування в первинних організаціях.
4.4.5. З метою матеріально-технічного та організаційного забезпечення роботи системи загального електронного голосування Модератор електронних голосувань в межах своїх функцій та бюджету може укладати від імені Партії договори з підрядниками та постачальниками, а також трудові договори з співробітниками залученими для адміністрування, обслуговування, підтримки та розвитку системи електронних голосувань. Проекти договорів мають бути погоджені контрольно-ревізійною комісією та бухгалтером Партії. Кандидатури співробітників мають бути погоджені з Радою та Контрольно-ревізійною комісією.

4.5. Представниця Партії

4.5.1. Представниця Партії, яка виконує на підставі довіреності Ради всі передбачені законом функції взаємодії керівних органів Партії з державними органами, зокрема з питань реєстрації Партії та надання центральним органам виконавчої влади інформації про діяльність Партії, оформлення та подання документів щодо реєстрації в Центральній виборчій комісії кандидатів від Партії на виборах Президента України та виборах до Верховної Ради України.

4.6. Виконавчі координатори

4.6.1. Виконавчі координатори – є виконавчими керівниками Партії, які призначаються за функціональними напрямками роботи Партії:
4.6.2. Виконавчі координатори безпосередньо здійснюють організацію та виконання планів роботи Партії за функціональними напрямами.
4.6.3. Відповідно до основних функціональних напрямків призначаються наступні виконавчі координатори:
- взаємодії з профспілками, громадськими організаціями та низовими рухами трудящих;
- теоретичної, освітньої та просвітницької діяльності;
- координації кампаній солідарності та проведення агітаційних заходів;
- роботи партійних засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю;
- з інших питань, визначених Радою.
4.6.4. За рішенням Ради з Виконавчими координаторами можуть украдатися строкові трудові договори.
4.6.5. В межах покладених відповідно до довіреності функцій та передбачених бюджетів для виконання своїх функцій Виконавчі Координатори можуть укладати договори з підрядниками та постачальниками. Проекти договорів мають бути погоджені з Радою та головним бухгалтером Партії.

4.7. Контрольно-ревізійна комісія

4.7.1. Контрольним органом Партії є Контрольно-ревізійна комісія, яка обирається З’їздом Партії строком на 1 (один) рік. Не можуть бути членами Контрольно-ревізійної комісії члени керівних органів Партії – члени Ради та Виконавчі Координатори. Кількість членів Контрольно-ревізійної комісії складає не менше 3 осіб.
4.7.2.Контрольно-ревізійна комісія контролює і перевіряє статутну, фінансову та внутрішньогосподарську діяльність керівних органів Партії, її місцевих та первинних Партійних організацій і посадових осіб. Контрольно-ревізійна комісія здійснює внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами Партії.
4.7.3. Контрольно-ревізійна комісія вносить до Ради кандидатуру на посаду Модератора електронних голосувань.
4.7.4. Контрольно-ревізійна комісія Партії проводить планові перевірки або перевірки на підставі заяв членів Партії. За результатами перевірки складається акт, який передається на розгляд Ради або З’їзду Партії для прийняття відповідного рішення.
4.7.5. Контрольно-ревізійна комісія Партії здійснює контроль за роботою контрольних комісій первинних організацій та надає їм методичну допомогу.
4.7.6.Контрольно-ревізійна комісія Партії розглядає скарги з питань виключення з лав Партії та здійснює інші повноваження передбачені цим статутом.
4.7.7. Контрольно-ревізійна комісія може призначити зовнішній аудит Партії та залучати аудиторські фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання політичної Партії, її місцевих організації.

4.8. Первинні організації (осередки Партії) 

4.8.1. Первинні організації створюються на установчих зборах за участі не менше трьох членів. Первинні організації діють на основі внутрішньої прозорості та демократії, проводять регулярні збори та обирають представників у порядку визначеному цим статутом.
4.8.2. Первинні осередки реалізують, зокрема, такі завдання:
- затвердження та здійснення планів діяльності;
- підтримка загальноукраїнських кампаній;
- збір членських внесків (у разі набуття статусу юридичної особи);
- проведення публічних заходів;
- реалізація навчальних програм;
- узагальнення інформації щодо локальних проблем та її передача керівним органам;
- організація місцевих мобілізаційних та агітаційних кампаній.
4.8.3. Для здійснення господарської діяльності, за рішенням більшості членів організації, первинні організації можуть набувати статусу юридичної особи та здійснювати відповідну власну господарську діяльність в межах передбачених цим статутом та рішеннями З’їздів, Ради та Загальних електронних голосувань всіх членів Партії. У випадку набуття статусу юридичної особи первинні організації здійснюють збір членських внесків з яких перераховують 30% на рахунок центральних органів Партії.
4.8.4. Прийняття рішень здійснюється первинною організацією шляхом проведення загальних зборів, які можуть проходити як очно, так і шляхом електронного голосування. 
Очні збори та електронні голосування вважаються правомочними, якщо в них прийняли участь більше половини членів первинної організації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини з тих хто прийняв участь в голосуванні. Рішення щодо реорганізації або ліквідації первинної організації приймаються більшістю членів організації.
Рішення очних зборів оформляються протоколом за підписом Координатора та секретаря зборів. Рішення прийняті шляхом електронного голосування оформляються протоколом за підписом модератора електронних голосувань первинної організації та Модератора загальнопартійних електронних голосувань. 
При проведенні очних зборів має забезпечуватися дружнє до сім’ї робоче середовище, зокрема має забезпечуватися окремий комфортний ігровий простір для перебування дітей під наглядом. Нагляд за дітьми має здійснюватися членами осередку по черзі. До нагляду за дітьми під час зборів мають в першу чергу залучатися чоловіки.
4.8.5. Первинні організації обирають терміном повноважень до 1 року Координатора, який може виконувати функції керівника первинної організації у разі набуття нею статусу юридичної особи, а також Модератора електронних голосувань первинної організації. Суміщення цих посад не допускається. За потреби первинні організації можуть обирати Контрольно-ревізійну комісію, Скарбника, Виконавчих координаторів за напрямками та інших посадових осіб.
При обранні вищезазначених осіб члени первинної організації керуються принципом гендерного балансу: не менше 40 % посад мають бути зайняті жінками. Суміщення вказаних функцій не допускається, тобто особа може бути обраною лише на одну з цих виборних посад. Обрання на іншу з цих виборних посад допускається лише після припинення повноважень на попередній виборній посаді. 
4.8.6. Первинні організації обирають Внутрішнього ревізора або контрольно-ревізійну комісію первинної організації які здійснюють контроль за дотриманням статутних положень та фінансово-господарською діяльністю місцевої організації, розглядають звернення членів первинної організації, а також розглядають та затверджують фінансові звіти щодо господарської діяльності Координатора та інших виборних осіб. Зокрема, внутрішній ревізор (або контрольно-ревізійна комісія) слідкують за дотриманням процедур прийняття рішень, та у разі виявлення порушень процедури можуть оголошувати повторне електронне голосування по всім питанням, які входять до компетенції первинної організації. 

4.9. Місцеві Партійні організації

4.9.1. До місцевих партійних організацій (МПО) належать республіканська Партійна організація Автономної Республіки Крим, обласні, міські (в тому числі міст Києва та Севастополя), районні, районні у містах (включно з містами Київ та Севастополь).
4.9.2. Створення місцевої Партійної організації
Місцеві Партійні організації створюються, легалізуються та можуть набувати (за письмовою згодою Ради Партії) статусу юридичної особи у порядку передбаченому законодавством України та цим статутом. Рішення про створення місцевої Партійної організації ухвалюється її Установчою конференцією (зборами). Установча конференція (збори) по створенню МПО скликаються з ініціативи будь-якої первинної організації утвореної в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Якщо на території відповідної адміністративної одиниці діє лише одна первинна організація, то Установча конференція (збори) по створенню МПО скликається з ініціативи цієї первинної організації та може бути проведені під час зборів відповідної первинної організації.
 4.9.3 Вищим керівним органом МПО є Місцева Конференція відповідного рівня. Місцева Конференція скликається за необхідності з ініціативи будь-якої первинної організації утвореної в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Члени первинних організацій, які належать до відповідної адміністративно-територіальної одиниці, беруть участь в роботі конференції безпосередньо з правом вирішального голосу або шляхом делегування представників від первинної організації. У випадку делегування представників від первинних організацій кількість делегатів від кожної первинної організації визначається пропорційно до її чисельності, які належать до первинних організацій відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини з тих хто прийняв участь в голосуванні. Рішення щодо реорганізації або ліквідації місцевої організації приймаються двома третинами голосів.
При обранні делегатів на Місцеві конференції первинні організації повинні дотримуватися гендерного балансу: не менше 40% делегатів мають бути жінками. У разі недотримання гендерного балансу в делегації первинної організації кількість делегатів з правом вирішального голосу зменшується таким чином щоб серед делегатів з правом вирішального голосу було не менше 40% жінок. Всі члени Партії мають право приймати участь у роботі будь-якої Місцевої конференції з правом дорадчого голосу. 
4.9.4. Місцеві конференції вважаються повноважними, якщо в них безпосередньо взяли участь більше половини членів первинних організацій утворених в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці або якщо на них прибули делегати від більше ніж половини первинних організацій відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 
4.9.5. Місцеві конференції уповноважені вирішувати всі питання діяльності відповідних місцевих організацій.
4.9.6. Місцеві конференції:
- обирають Представника, який може виконувати функції керівника місцевої організації;
- обирають контрольно-ревізійну комісію місцевої організації;
- затверджують виборчі списки кандидатів від Партії на виборах до відповідних місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів.
4.9.7. Контрольно-ревізійним органом місцевих організацій є контрольна комісія, яка обирається Місцевою конференцією не термін до двох років. Голова та заступник голови контрольно-ревізійної комісії обираються на засіданні комісії більшістю голосів з числа осіб, які входять до її складу.
4.9.8. Місцева організація обирає свого Представника терміном повноважень до одного року. Він здійснює повноваження керівника місцевої організації. Представник:
	представляє Партійну організацію у органах влади, при відносинах з громадськими та політичними організаціями;
	здійснює оперативне управління коштами та майном місцевої організації, зокрема, є розпорядником передвиборчих фондів місцевої організації
	виконує інші функції керівника місцевої організації.

4.9.9. Рішення щодо ліквідації місцевої організації може бути прийнято Конференцією відповідної місцевої організації або Радою Партії, якщо протягом року не було проведено повноважної Місцевої конференції відповідної місцевої організації. В обох випадках майно та кошти місцевої організації передаються на баланс Партії.

Розділ 5. Фінансово-господарська діяльність, майно та кошти Партії

5.1. Партія є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних і статутних цілей та завдань Партія може мати у власності власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Кошти Партії спрямовуються відповідно до пункту 2 частини 4 статті 133 Податкового кодексу України, виключно для фінансування видатків на утримання Партії, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених Статутом. Забороняється відповідно до пункту 1 частини 4 статті 133 Податкового кодексу України розподіл коштів Партії, або їх частини, серед засновників та членів (учасників) Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
5.2. Джерелами формування майна Партії є:
- добровільні членські внески;
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільні пожертвування (в розмірах обмежених цим статутом);
- пасивні доходи;
- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.
5.3. Порядок сплати і використання добровільних членських внесків регулюється спеціальним Положенням, що затверджується Радою Партії. 
5.4. Кошти витрачаються за принципом відкритої бухгалтерії на основі рішення більшості шляхом електронного або особистого голосування на Зборах первинної Партійної організації Партії, загального електронного голосування членів Партії. Рішення оформлюється у вигляді протоколу. Відповідальними розпорядниками централізованих коштів та майна Партії є уповноважені координатори виконавчих комітетів, які діють на підставі довіреностей виданих Радою.
5.5. Партія у випадку необхідності закріплює за первинними Партійними організаціями необхідне майно з метою здійснення останніми діяльності, яка відповідає меті створення та діяльності Партії. Первинні Партійні організації розпоряджуються закріпленим за ними майном, в межах наданих їм Партією повноважень. Первинні Партійні організації підзвітні Раді Партії і діють від імені Партії в майнових відносинах на підставі наданих їм довіреностей.
5.6. Партія вправі підтримувати інші неприбуткові юридичні особи, якщо їх діяльність співпадає із завданнями, передбаченими у цьому Статуті.
5.7. За рішенням Ради можуть створюватися цільові фонди, сформовані із благодійних внесків, на фінансування потреб, пов’язаних із виконанням статутних завдань.

Розділ 6. Облік та звітність

6.1. Партія веде бухгалтерський та податковий облік, складає і подає статистичну інформацію, фінансову звітність та інші дані у порядку, встановленому законодавством. Облік та звітність здійснюються згідно із Податковим кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Законом України «Про політичні Партії в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.
6.2. Фінансова звітність проводиться за принципом відкритої бухгалтерії, який передбачає щомісячне оприлюднення звітності про використання коштів Партії на сайті Партії або через розповсюдження інформації серед членів Партії шляхом поштової та розсилки електронною поштою.
6.3. Перевірки господарської і фінансової діяльності Партії здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами на підставі, у спосіб та в межах їх компетенції, передбачені Конституцією та законами України. За замовленням Партії перевірка її господарської і фінансової діяльності може здійснюватися незалежними аудиторами та іншими особами.

Розділ 7. Внесення змін та доповнень до Статут та Програми Партії

7.1.Зміни та доповнення до цього Статуту та Програми Партії вносяться за рішенням З’їзду Партії. Статут та Програма вважаються зміненими та доповненими з моменту державної реєстрації змін в установленому законодавством порядку.

Розділ 8. Припинення діяльності Партії та юридичної особи Партії

8.1. Діяльність Партії та юридична особа Партії може бути припинена шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності за рішенням суду.
8.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Партії приймається у випадках і в порядку, що передбачені чинним законодавством України, або З’їздом Партії за підтримкою кваліфікованої більшості (2/3) членів Партії.
8.3. Ліквідація Партії здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію Партії. Ліквідація Партії за рішенням З’їзду здійснюється на основі прийнятого З’їздом Положення про ліквідацію.
8.4. У разі прийняття рішення про припинення діяльності Партії через здійснення реорганізації шляхом її об‘єднання з іншими Партіями З’їзд затверджують делегатів для участі в об‘єднавчому з‘їзді Партій та доручають Виконавчим комітетам Партії провести передачу майна і коштів на баланс новоствореної Партії.
8.5. У випадку прийняття рішення про припинення діяльності Партії шляхом реорганізації через її поділ без збереження атрибутів Партії, З’їзд доручають Виконавчим комітетам Партії провести розподіл майна та коштів у відповідності з чинним законодавством України.
8.6. Діяльність первинних осередків Партії може бути припинена тільки за рішенням З’їзду членів Партії.
8.7. У разі припинення діяльності Партії та припинення юридичної особи Партії, її активи передаються відповідно до пункту 1 частини 4 статті 133 Податкового кодексу України – одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.


Проект підготовлено Захаром Поповичем та Віталієм Дудіним.

