
 

 

 
 

ВНУТРІШНЄ ПОЛОЖЕННЯ 
“Про козацькі звання у МГО “Козацтво Запорозьке” 

 

 
 

1. ПОРЯДОК НАДАННЯ КОЗАЦЬКИХ ЗВАНЬ 

1.1.  Козацьке звання в МГО «Козацтво Запорозьке» (далі МГО КЗ) є спеціальним званням цієї 

громади, а тому МГО КЗ, враховуючи історичні реалії, в праві визначатися в цьому питанні. 

1.2. Члену козацької громади МГО КЗ чоловічої статі при досягненні ним 14 років, на Урочистій 

посвяті, надається козацьке звання  ДЖУРА (ЮНГА),  

1.3. Джура (Юнга) при виповнені повноліття та прийнятті Присяги козака отримує звання – КОЗАК 

(ЧОВНЯР). 
1.4. Джурі (Юнзі) з 19 по 17 ранг, а Козаку (Човняру) з 16 по 1 ранг звання надаються відповідно 

таблиці № 1.  
 

ТАБЛИЦЯ № 1 
Ранг, 

клас 

МГО КЗ 

загальний склад 

МГО КЗ 

корабельний склад 
Козаки 1884-1917 

Армія Російської  імперії 

(1798) 

1 маршал козацтва - - генерал-фельдмаршал 

2 генерал козацтва адмірал козацтва генерал від кавалерії генерал від інфантерії 

3 генерал-командор адмірал-командор генерал-лейтенант генерал-лейтенант 

4 генерал-хорунжий адмірал-хорунжий генерал-майор генерал-майор 

5 генерал-осавул адмірал-осавул козацький полковник бригадир 

6 козацький полковник капітан-командор полковник полковник 

7 військовий старшина фрегат-командор   військовий старшина підполковник 

8 осавул корвет-командор осавул майор 

9 підосавул шкіпер підосавул капітан 

10 сотник шкіпер-стерновий сотник штабс-капітан 

11 хорунжий шкіпер-човняр хорунжий поручик 

12 підхорунжий шкіпер-весловий підхорунжий підпоручик 

13 чотар підшкіпер вахмістр прапорщик 

14 вістун стерновий старший урядник підпрапорщик 

15 значковий старший човняр молодший урядник фельдфебель 

16 козак човняр козак старший унтер-офіцер 

17 ройовий  молодший човняр - молодший унтер-офіцер 

18 заставний весловий - єфрейтор 

19 джура юнга - рядовий 

1.5. Отримання чергового звання можливе у разі позитивної атестації Джури (Юнги) або Козака 

(Човняра) у відповідності до таблиці № 2: 
 

ТАБЛИЦЯ № 2 

Рівень козацького звання Ранг козацького звання 
Мінімальний термін 

перебування у кожному ранзі 

I. Генеральна старшина  1, 2, 3, 4, 5. п’ять років 

ІI. Полкова старшина 6, 7, 8. чотири роки 

IIІ. Курінна старшина 9, 10, 11, 12. три роки 

IV. Козацька старшина 13, 14, 15, 16. два роки 

V. Старшина джур 17, 18, 19. півтора року 
 

1.6. Під час проходження річного випробувального терміну, як правило, підвищення в званні не 

проводиться, але цей час враховується до загального терміну перебування у званні. 

1.7. Гетьман МГО КЗ може надати Козаку (Човняру):  

 під час вступу до лав МГО КЗ, при наявності у нього служби у силових структурах 

держави та вищої освіти і відсутності офіцерського звання, козацьке звання 11 або 12 рангу;  

 позачергове звання до статусу отриманої нагороди МГО КЗ та обрання або призначення 

його на вищу штатну посаду при умові перебування в попередньому званні більше половини  зазначеного, 

у таблиці № 2, терміну. 

1.8. У таблиці № 3 структури МГО КЗ вказані посадові звання, виборної (№1, 2) та наказної (№3) 

Старшини є нормою у тому випадку коли Козак служив у силових структурах держави і має вищу освіту та 



офіцерське звання. У разі відсутності якоїсь з позицій - звання понижується на один ступінь по кожній з них 

від найменшого звання в стовбці відповідного підрозділу:  
 

 

ТАБЛИЦЯ № 3 

№ МГО КЗ Округ Паланка Курінь Сотня 

1 

Гетьман 
Голова ради Генеральних 

кантаржих МГО КЗ; 

Генеральний священик МГО КЗ. 
4-й, 3-й, 2-й ранг 

Головний отаман округу 
Голова ради Кантаржих 

округу;  

Головний священик. 
6-й, 5-й, 4-й ранг 

Отаман паланки 
Голова ради Кантаржих 

паланки;  

Священик паланки. 

8-й, 7-й, 6-й ранг 

Отаман куреня 
Голова ради Кантаржих 

куреня;  

Священик куреня. 

10-й, 9-й, 8-й ранг 

Отаман сотні 
 

 

12-й, 11-й, 10-й ранг 

2 

Заступник Гетьмана; 

Генеральний Кошовий отаман; 
Начальник Генерального штабу;  

Генеральний суддя;       

5-й, 4-й, 3-й ранг 

Головний кошовий округу;   

Головний писар,    
Начальник штабу округу;   

 Головний суддя округу.   

7-й, 6-й, 5-й ранг 

Писар (Нач. штабу) 

паланки; Кошовий паланки;  
Суддя паланки. 

 

9-й, 8-й, 7-й ранг 

Писар куреня, 

Кошовий куреня,  
Суддя куреня, 

 

11-й, 10-й, 9-й ранг 

Писар сотні 

 

13-й, 12-й, 11-й ранг 

3 

Генеральний писар, отаман 

Генеральної канцелярії (ГК); 

Отаман Управи обозного ГК; 
Отаман Управи скарбничого ГК; 

ОУ хорунжого ГК;  

ОУ бунчужного ГК тощо;  
Генерал-ад’ютант, ад’ютант 

Гетьмана; Похідний священик. 

6-й, 5-й, 4-й ранг 

Отаман канцелярії 

округу(КО); Обозний КО; 

Осавул КО; Хорунжий КО; 
Скарбничий КО; 

Бунчужний КО; Радник 

отамана округу; Похідний 
священик КО. 

 

8-й, 7-й, 6-й ранг 

Отаман канцелярії  

паланки (КП); 

 Обозний КП; Осавул КП; 
Хорунжий КП; Скарбничий 

КП; Бунчужний КП; 

Похідний священик КП. 
Радник, помічник 

отамана паланки;  

10-й, 9-й, 8-й ранг 

Отаман канцелярії 

куреня (КК); Обозний, 

Осавул, Хорунжий, 
Скарбничий, 

Бунчужний КК; 

Похідний священик 
КК, Помічник 

отамана куреня;  

12-й, 11-й, 10-й ранг 

Канцелярист, 

Помічник отамана  
 

 

 

 14-й, 13-й, 12-й ранг 

 

1.9. Звання для козаків Старшинського ІІІ-V рівня у таблиці № 4, відповідно Положення “Про 

заохочення та стягнення у МГО КЗ”, надається Наказом Гетьмана і підтверджується кожних два роки 

врученням поновленого Посвідчення козака тільки Генеральною канцелярією МГО КЗ за правилом: 
 

ТАБЛИЦЯ № 4 

Рівень козацького звання 
Отаман 

куреня 

Отаман 

паланки 

Отаман 

округу 
Гетьман 

Велика Рада         

МГО КЗ 

І. Старшина джур надає - Н Н - Н - 

II.  Козацка старшина Н Н - Н - 

ІІІ. Курінна старшина подає -П П П Н - 

ІV.  Полкова старшина - П П Н - 

V. Генеральна старшина - П - частково П- частково    Н - окрім маршала Н - маршала 
 

2. ПОРЯДОК  ЗНИЖЕННЯ ТА ПОЗБАВЛЕННЯ КОЗАЦЬКОГО ЗВАННЯ 

2.2.  Розпорядженням Гетьмана МГО КЗ:  

 при негативній атестації Козака, попередження про посадову невідповідність – чергове козацьке 

звання не надається; 

 при нехтуванні, вперше, Козаком статутних та програмних засад МГО КЗ він понижується у 

званні на один ступінь козацького звання (з сотника до хорунжого тощо). 

2.3.  Наказом Гетьмана МГО КЗ:  

 при повторному порушенні Козаком, в межах двох років, статутно-програмових засад МГО КЗ - 

понижується у званні один рівень козацького звання (з генерал-командора на козацького полковника тощо); 

 при зневазі Козаком статутно-програмових засад МГО КЗ (постійне порушення Кодексу козацької 

честі тощо), також при встановленні факту одночасного членстві його в інший козацько-громадській 

організації до рішення Малої Ради він призупиняється  у козацькому званні. 

 при припиненні Козаком діяльності в МГО КЗ, на підставі його Заяви, без переходу в Почесні 

козаки МГО КЗ, як правило, за ним не зберігається козацьке звання МГО КЗ. 

2.4. Порядок зниження та позбавлення козацького звання регламентується Внутрішнім положенням «Про 

заохочення та стягнення у МГО КЗ». 
 

Положення прийнято  
  рішенням  ВКР МГО КЗ від 11.10.08р, 

зміни та доповнення  
внесені рішенням ВКР МГО КЗ 

  від 17.01.09р., 26.01.13р., 25.01.14р. та 28.01.17р. 

 

               
               


