
        ВНУТРІШНЄ ПОЛОЖЕННЯ 

«Про Почесного Козака  МГО «Козацтво Запорозьке» 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.1. Повноважний козак МГО КЗ, будь-якого віку, який через деякі спеціфічні вимоги основної 

роботи або за станом здоров’я може звернутися Ррапортом до Гетьмана МГО КЗ про перехід його у 

статус Почесного козака. 

1.2. Гетьман МГО КЗ своїм Наказом:  

- надає статус Почесного козака, у випадку коли той активно пропрацював більше 10 років в 

МГО КЗ, або нагороджений, щонайменше, орденом  «Козацька Слава» 1-го або «Покрова» - 2-го 

ступеня;  

- поновлює Почесного козака у статусі Повноважного козака МГО КЗ на підставі його 

Рапорту. 

1.3. В інших випадках про надання статусу Почесного козака МГО КЗ рішення приймає тільки 

Мала Рада на підставі рапорту козака через Генеральну канцелярію МГО КЗ. 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОЧЕСНИХ КОЗАКІВ 

2.1. Почесний Козак МГО КЗ має право: 

- брати участь у заходах, що проводяться Козацькими товариствами МГО КЗ; 

- носити Однострої (козацьку форму) на підставі  відповідного Внутрішнього положення 

МГО КЗ; 

- бути присутнім на Радах МГО КЗ з дорадчим голосом у випадках письмового 

попередження про свою присутність та відповідного запрошення Отамана підрозділу, в якому він 

стоїть на обліку. 

- виносити на розгляд козацьких Рад пропозиції та одержувати інформацію з цих питань; 

- робити добровільні фінансові й матеріальні пожертви; 

- вільно вийти з членства МГО КЗ на підставі письмового рапорту. 

2.2. Почесні Козаки МГО КЗ зобовязані: 

- дотримуватися Статуту МГО КЗ, Внутрішніх положень МГО КЗ та Статуту місцевого 

осередку МГО КЗ, в якому вони перебувають на обліку; 

- телефонувати з 1-го по 5-те число кожного місяця до Канцелярій підрозділів в якіх вони 

стоять на обліку. 
3.  ОБЛІК ОСОБИСТИХ СПРАВ ПОЧЕСНИХ КОЗАКІВ 

3.1. Особові справи Почесних козаків до чотара включно знаходяться на обліку в Канцелярії 

куреня. 

3.2. Особові справи Почесних Козаків старшинського (офіцерського) складу до військового 

старшини включно знаходяться на обліку в Канцелярії округу.  

3.3. Особові справи Почесних Козаків від козацького полковника знаходяться на обліку у 

Генеральній канцелярії МГО КЗ. 
 

4.  ПРИКІНЦЕВІ  НОРМИ 

4.1. Статус Почесного козака не дає йому право:  

- присвоювати собі повноваження бувшої посади з доповненням «екс» тощо; 

- обіймати будь-яку посаду в структурах МГО КЗ та в інших козацько-громадських 

організаціях;   

- без узгодження з Гетьманом МГО КЗ приймати участь в будь-яких заходах альтернативних 

козацько-громадських організацій.  

4.2. Членство Почесного козака в МГО КЗ  припиняється наказом Гетьмана МГО КЗ: за власним 

бажанням на підставі письмової заяви до Канцелярії осередку, в якому козак перебуває на обліку; або 

рішенням Малої Ради МГО КЗ. 

4.3. Членство Почесного Козака призупиняється наказом Гетьмана МГО КЗ до відповідного 

рішення Малої Ради МГО КЗ  при встановленні факту його одночасного перебування в іншій козацько-

громадській організації. Цим наказом Почесний Козак може бути розжалуваний до козака включно.       

 

                                                                                               Положення прийнято  
                                                                                                                                 рішенням ВКР від 17 січня 2009р. 

                                                                                                зміни та доповнення    

                                                                                                     внесені рішенням ВКР МГО КЗ: 

                                                                                                 22.01.11р. та 28.01.17р.  
                             


