
 

Внутрішне положнення       
«Про членство в МГО «Козацтво Запорозьке». 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.1. Козак об’єднує в собі захистнника Віри 

православної, Волі та Держави. 

1.1.1. В МГО «Козацтво Запорозьке» (далі МГО 

КЗ) - тільки добровольне та індивідуальне членство: 

Повноважних козаків з 18 років; «Козачат» від 10 

до 14, «Джур» від 14 років; «Берегиньок» від 10, а 

«Берегинь» - 16 років  

1.1.2. Для набуття членства Козачків, Джур та 

Берегіньок - обовязкова письмова згода батьків або 

опікуна.  

1.2. Повноважним козаком МГО КЗ (далі 

Козак) може стати тільки Православний громадян 

чоловічої статі, якому виповнилося 18 років, 

погоджується з статутно-програмними документами 

МГО КЗ та бере участь у роботі організації і 

своєчасно сплачує членські внески. 

1.3. Особа, яка раніше притягалася до 

кримінальної відповідальності, може стати Козаком 

місцевого осередку МГО КЗ тільки за рішенням 

наради Генеральної канцелярії МГО КЗ та 

письмового Благословення священика осередку, до 

якого подана Заява. У випадку приховування факту 

притягнення його до кримінальної відповідальності 

- право бути Козаком МГО КЗ ним втрачається. 

1.4. Прийом громадян до МГО КЗ здійснюється 

на підставі письмової Заяви, встановленого Малою 

Радою МГО КЗ зразка на ім’я Гетьмана МГО КЗ.  

 1.4.1. На заяві рекомендуючий Козак, 

Старшинського складу або звичайний Козак з 

п’ятирічним терміном перебування у Реєстрах МГО 

КЗ, пише рекомендацію.  

1.4.2. У випадку відсутності рекомендації 

претендент на козака МГО КЗ (Претендент) 

звертається за письмовим Благословінням до 

Козацького священика підрозділу, у якому він буде 

стояти на обліку до офіційної Посвяти в 

Повноважні козаки МГО КЗ (далі Козаки).    

1.4.3. Урочиста посвята Претендентів в Козаки 

відбувається, за звичаями Запорозького козацтва, 

після річного випробувального терміну та 

позитивної атестації. 

1.4.4. В період проходження випробувального 

терміну Претенденту видається Тимчасове 

посвідчення з терміном дії один рік (в Посвідченні 

козака після цифр номеру додається напис -1вт). На 

підставі позитивної атестації та відсутності 

зауважень до Претендента – отаман підрозділу 

звертається Рапортом до Гетьмана для видачі йому 

Постійного посвідчення козака.  

1.4.5. У випадку порушень Претендентом, який 

перебуває на випробувальному терміні, Статуту або 

Внутрішніх положень МГО КЗ отаман підрозділу 

вилучає його Тимчасове посвідчення та звертається 

Рапортом до Гетьмана, в якому вказує причини не 

проходження випробувального терміну.  

1.5. Членство Козака в МГО КЗ:  

- припиняється за власним бажанням на підставі 

письмової заяви до Канцелярії осередку, в якому 

козак перебуває на обліку та вразі не проходження 

випробувального терміну. 

- призупиняється за наказом Гетьмана, при 

встановленні факту одночасного перебування 

Козака МГО КЗ в іншій козацькій організації, до 

відповідного рішення наступної Малої Ради МГО 

КЗ. Гетьман має право цим Наказом понизити його, 

у козацькому званні, до козака включно. 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОЗАКІВ МГО КЗ 

2.1. Козаки /члени/ МГО КЗ мають право: 

- брати участь у заходах, що проводяться 

козацькими товариствами МГО КЗ; 

- обиратись до керівних органів МГО КЗ; 

- носити Однострої (козацьку форму) при наявності 

Посвідчення козака на підставі Внутрішнього 

положення «Про однострої в МГО КЗ»; 

- виносити на розгляд козацьких Рад питання та 

одержувати інформацію про рішення з ціх питань; 

- робити добровільні фінансові та матеріальні 

пожертви; 

- давати пропозиції щодо удосконалення діяльності 

структур МГО КЗ; 

- навчатися в козацьких чи інших навчальних та 

спортивних закладах як стипендіати МГО КЗ на 

підставі рішення ВКР МГО КЗ; 

- вільно вийти з членства МГО КЗ на підставі 

письмової заяви. 

2.2. Козаки /члени/ МГО КЗ зобовязані: 

- дотримуватися Статуту МГО КЗ, Внутрішніх 

положень МГО КЗ та Статуту місцевого осередку 

МГО КЗ, в якому Козак перебуває на обліку; 

- дотримуватися Козацького побратимства, здоро-

вого способу життя. 

2.3. Козаки, які знаходяться на обліку в ГК 

МГО КЗ (отамани місцевих осередків, козацькі 

полковники, генерали та адмірали), зобов’язані: 

- телефонувати з 1-го по 5-те число кожного місяця 

до Генеральної канцелярії (що живі та здорові); 

-  у випадку відсутності зв’язку з ними на протязі 

більше півроку вони виводяться в Резерв. 

2.4. За активну участь у діяльності Козаки 

заохочуються, а за порушення вимог Статуту МГО 

КЗ на них накладаються стягнення, відповідно до 

Внутрішнього положення «Про Заохочення та 

стягнення в МГО КЗ». 

2.4.1 Заохочення можуть бути: 

- нагородження Подякою і Грамотою Отаманів 

підрозділів МГО КЗ та Подякою, Грамотою і 

Почесною грамотою МГО КЗ; 

- нагородження медалями і орденами МГО КЗ та 

висунення на відзнаку Державними нагородами. 

 2.4.2. Стягнення, які накладаються на козаків: 

- зауваження або догана; 

- попередження про посадову невідповідність;  



- усунення з посади Старшини МГО КЗ; 

- пониження у козацькому званні на один ступінь; 

-  пониження звання на рівень козацького звання;  

- пониження козака у козацькому званні на два 

рівня, при переводі до Резерву МГО КЗ; 

- виключення з Реєстру МГО КЗ з позбавленням 

козацького звання; 

- позбавлення відзнак та інших козацьких нагород; 

- клопотання про позбавлення державних нагород 

України, отриманих за поданням МГО КЗ. 

2.5. За вчинені кримінальні злочини козаки 

несуть відповідальність за чинним законодавством 

України. 

2.6. Козак має право протягом 10 діб з часу 

накладення стягнення подати скаргу керівнику 

особи, яка наклала стягнення, у разі його відмови – 

до Генеральної канцелярії (ГК) МГО КЗ. 
 

3.  ОБЛІК ОСОБОВИХ СПРАВ ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ 

3.1. Козаки до сотника включно знаходяться на 

обліку в Канцелярії куреня, а у званні підосавулів, 

осавулів, військових старшин – в Канцелярії  округу 

або паланки. 

3.2. Отамани структурних підрозділів (місцевих 

осередків), Козаки у званні козацьких полковників, 

генералів та адміралів знаходяться на обліку у ГК 

МГО КЗ. 

3.3. Членські внески Козаками сплачуються, 

відповідно до Положення «Про членські внески 

МГО КЗ» щоквартально Скарбничому підрозділу в 

якому Козак знаходиться на обліку;   

3.4. При несплаті Козаком внесків, за минулий 

рік, до Водохрещинської Ради, Скарбничий 

підрозділу інформує свого Отамана про тих, хто їх 

своєчасно не сплатив. Боржник попереджається, що 

у випадку несплати ним членських внесків до 

проведення квітневих Рад МГО КЗ, Розпоряджен-

ням Гетьмана МГО КЗ, боржник попереджається, 

що після Покровської Ради він буде понижений у 

козацькому званні на один ступінь.  

3.4.1. При несплаті внесків більше двох років 

Козака буде понижено у званні на один рівень.  

3.4.2. При несплаті внесків більше трьох років - 

ще на два рівня, а Особова справа козака 

виводиться в Резерв, де буде зберігається п’ять 

років. По закінченню цього терміну, рішенням 

Малої Ради, такі козаки позбавляться членства в 

МГО КЗ.  

3.4.3. У випадку бажання Козака, який 

знаходиться в Резерві, поновити статус Повно-

важного козака МГО КЗ, він повинен подати Рапорт 

Гетьману МГО КЗ та ліквідувати заборгованість по 

членським внескам.  
 

4.  ПРИКІНЦЕВІ  НОРМИ  ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Козак, який припиняє членство в МГО КЗ, 

по своїй Заяві, без переходу в Почесні козаки МГО 

КЗ, як правило, понижується у козацькому званні до 

козака включно. 

4.1.1. Почесним Козаком може стати тільки 

козак, який активно пропрацював більше 15 років в 

МГО КЗ, або є нагороджений не менше як орденом  

«Козацька Слава» 1-го або «Покрова» - 2-го ст. В 

інших випадках – тільки за рішенням Малої Ради 

МГО КЗ. 

4.1.2. Почесний козак МГО КЗ має право 

носити козацький Однострій та бути присутнім на 

Радах з дорадчим голосом, узгодивши завчасно 

свою присутність з отаманом підрозділу в якому він 

стоїть на обліку. 

4.2. Козаки, які раніше припинили своє 

членство в МГО КЗ та знову висловили бажання 

повернутися до лав МГО КЗ, приймаються тільки за 

рішенням  Малої Ради МГО КЗ. 

4.3. Особи інших віросповідань, які бажають 

будувати своє життя на Звичаєвих засадах Козацтва 

Запорозького і сприймають його традиції, історію 

та культуру, стають козаками МГО КЗ через 

Міжнародну Управу, з правом дорадчого голосу на 

Малій та Великих Радах МГО КЗ.  

4.4. Козаки Міжнародної Управи, які є членами 

Верховної козацької Ради (ВКР), мають право 

вирішального голосу на ВКР. 

4.5. Виборній та наказній Старшині ГК МГО 

КЗ членам ВКР, Кантаржим структур МГО КЗ, 

Представникам Гетьмана та отаманам структур 

МГО КЗ в межах своєї  компетенції на місцях, 

надається право перевірки Посвідчення козака МГО 

КЗ та відповідність носіння козацького Однострою 

МГО КЗ. 

 

                                                              Положення прийнято  
                                                             рішенням  ВКР МГО КЗ від 11.10.08р, 

                                                             зміни та доповнення  
                                                             внесені рішенням ВКР МГО КЗ 

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

 

               


