
 

 

ВНУТРІШНЕ ПОЛОЖЕННЯ  

«Про нагороди в МГО «Козацтво Запорозьке» 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.1. Козаки МГО «Козацтво Запорозьке» (МГО КЗ) відповідно до Статуту МГО КЗ та 

внутрішнього Положення «Про заохочення та стягнення в МГО КЗ» за активну участь у діяльності 

організації можуть заохочуються нагородами МГО КЗ відповідно до цього  Положення. 

1.2. За активну участь у розвитку козацького руху в Україні та за її межами нагородами МГО КЗ 

можуть бути відзначені громадські і політичні діячі, державні службовці, представники силових структур, 

керівники та працівники підприємств різних форм власності.  

1.3. Посмертне нагородження неможливе - юрисдикція Гетьмана МГО КЗ не розповсюджується 

на души померлих. 

2. НАГОРОДИ  МГО КЗ 

 Орден - «Гетьман Петро Сагайдачний»; 

 Орден - «Покрова» 1-го,  2-го та 3-го ступенів; 

 Орден - «Покрова» 4-го ступеня (для осіб жіночої статі); 

 Орден - «Козацька Слава»  1-го,  2-го та 3-го ступенів; 

 Орден - «Козацька Слава»  1-го та 2-го ступенів; 

 Орден - «Гетьман Байда-Вишневецький»  1-го,  2-го та 3-го ступенів; 

 Орден - «Січовий отаман Сірко»  1-го,  2-го та 3-го ступенів; 

 Медаль - Золота Зірка «Герой Козацтва»; 

 Медалі - Золота та Срібна медаль «Україна – Захиснику Державності »; 

 Медаль – Золотий та Срібний Хрест «Козацька Слава»; 

 Медаль - «Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний» та відзнака «Почесна  грамота МГО КЗ»; 

 Золота медаль - «Берегиня козацького роду» та відзнака «Почесна  грамота МГО КЗ» (для жіночої 

статі); 

 Медаль - «За відродження Козацтва» та відзнака «Грамота МГО КЗ»; 

 Срібна медаль - «Берегиня козацького роду» та відзнака «Грамота МГО КЗ» (для жіночої статі); 

 Медаль - «За благодійність» та відзнака «Подяка МГО КЗ» (для чоловічої та жіночої статі);  

 Медаль - «Гетьман Байда-Вишневецький»; 

 Медаль - «Січовий отаман Сірко»;   

 Медаль - «На відзнаку 10-річчя МГО «Козацтво Запорозьке» та 60-річчя Верховного отамана 

України та Діаспори маршала Дмитра Сагайдака» (вже не вручається); 

 Медаль - «На відзнаку 12-річчя МГО «Козацтво Запорозьке» та 70-річчя Радника гетьмана козацтва 

Запорозького маршала Віктора Чорномирдіна» (вже не вручається); 

 Медаль - «На відзнаку 15-річчя МГО «Козацтво Запорозьке» та 65-річчя Верховного отамана 

України та Діаспори маршала Дмитра Сагайдака»; 

 Медаль - «На відзнаку 20-річчя МГО «Козацтво Запорозьке» та 70-річчя Верховного отамана 

України та Діаспори маршала Дмитра Сагайдака». 

 Медаль - «Учаснику Великої Ради МГО КЗ; 

 Відзнака - «Грамота Гетьмана козацтва Запорозького»; 

 Відзнака - «Подяка Гетьмана козацтва Запорозького»; 

 Відзнака - «Грамота отамана» структурного підрозділу МГО КЗ; 

 Відзнака - «Подяка отамана» структурного підрозділу МГО КЗ. 

 

3. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ 

Відзначення нагородами МГО КЗ передбачає такий порядок:  

 Медаль Срібний хрест «Козацька Слава» вручається козакам та особам чоловічої статі, які 

нагороджені, Подякою та Грамотою  Гетьмана МГО КЗ;  

 Медаль Золотий хрест «Козацька Слава» вручається козакам та особам чоловічої статі, які 

нагороджені, медаллю Срібний хрест «Козацька Слава» та Подякою МГО КЗ; 

 Орден «Козацька Слава» 3-го ст. вручається козакам та особам чоловічої статі, які нагороджені, 

медаллю Срібний хрест «Козацька Слава» та Грамотою МГО КЗ;  



 Орден «Козацька Слава» 2-го ст., або «Покрова» 3-го ст. - вручається козакам та особам чоловічої 

статі, які нагороджені, медаллю Золотий хрест «Козацька Слава» та  Почесною грамотою МГО КЗ»;  

 Орденами «Козацька Слава» 1-го ст., або «Покрова» 2-го ступенів, - нагороджуються козаки 

Генеральної старшини або громадяни  чоловічої статі, прирівнені до них; 

 Орденом  «Покрова» 4-го ст., - нагороджуються особи жіночої статі, які нагороджені, медаллю «За 

благодійність» і Срібною та Золотою медалями «Берегиня козацького роду»;  

 Орденом «Гетьман Петро Сагайдачний» нагороджуються козаки, що відзначені орденами «Козацька 

Слава» 1-го ст. і «Покрова» 2-го ст., або «Покрова» 1-го ст. і «Козацька Слава» 2-го ст.; 

 Медаллю Золота Зірка «Герой Козацтва», як правило, відзначається кавалер ордена «Гетьман Петро 

Сагайдачний», а за героїчний поступок може бути нагороджений звичайний Козак.. 

 

4. ВРУЧЕННЯ ТА НОСІННЯ  НАГОРОД 

4.1. Нагороди МГО КЗ: медаль Золота Зірка «Герой Козацтва», ордени «Гетьман Петро Сагайдачний», 

«Покрова» усіх ступенів та «Козацька Слава»  1-го та  2-го ст. - вручає особисто Гетьман МГО КЗ, як 

правило, під час проведення козацьких Рад усіх рівнів, урочистих заходів та у дні державних свят. 

4.2. Ордени: «Козацька Слава» та «Січовий отаман Сірко» 3-го ст., «Гетьман Байда-

Вишневецький» 1-го, 2-го та 3-го ст. та, медалі, Грамоти та Подяки МГО КЗ та Гетьмана МГО КЗ за 

дорученням Гетьмана, можуть вручатися нагородженим Козакам (або цивільним особам) - 

представниками Гетьмана на місцях або Отаманами структур обласного значення.   

4.3. Реєстрація отриманих козаками нагород проводиться в Нагородній карті Козака 

Канцеляріями структурних підрозділів МГО КЗ в яких вони стоять у них на обліку.  

4.4. Враховуючи розмаїття козацьких та прирівняних до них організацій у Світі та їх 

«нагородну» політику, забороняється козакам МГО КЗ носити нагороди альтернативні організацій на 

Одностроях МГО КЗ, без дозволу Генеральної канцелярії МГО КЗ. 

4.5. Козак МГО КЗ, який понижається у Званні на один ступінь, немає право носити  парадний 

Однострій з нагородами козака в межах одного року; при зниженні на один рівень в додаток з 

повсякденного Однострою знімаються, на цей час, Козацькі нагороди та нашивки цих нагород; при 

позбавленні звання козака МГО КЗ всі нагороди повертаються до Генеральної канцелярії МГО КЗ. 

4.6. На лівій стороні кітеля парадного Однострою Козака розташовуються спочатку ордени МГО 

КЗ, далі України та інших держав, в такому ж порядку розташовуються й медалі. Золота Зірка «Герой 

Козацтва» закріплюється над орденами. Колодки нагород носяться на повсякденному Однострої. 

4.7. На правій стороні носять зверху особистий знак Герба козака, під ним ордени Української 

Православної Церкви, під ними значки про освіту, медалі лауреата, грамот та інші відзнаки, які козак 

отримав у складі колективу, а також нагороди, отримані за правом спадкоємності при наявності 

відповідних документів, занесених в особисту справу козака. 

 

5. ПОЗБАВЛЕННЯ НАГОРОД МГО КЗ 

5. Позбавлення нагород МГО КЗ відбувається відповідно до Внутрішнього положення «Про 

заохочення та стягнення у МГО КЗ» та «Про членство у МГО КЗ». 

5.1. Наказом Гетьмана МГО КЗ при пониженні звання  на один рівень. 

5.2. Рішенням Малої Ради МГО КЗ при позбавленні членства у МГО КЗ. 

5.3. Позбавлений нагород Козак повинен їх повернути в місячний термін до Генеральної канцелярії 

МГО КЗ. 

 

Положення прийнято  
рішенням  ВКР МГО КЗ від 11.10.08, 

зміни та доповнення  
внесені рішенням ВКР МГО КЗ 

 від 17.01.09р. - 13.10.12р. та 28.01.17р.  

 


