ВНУТРІШНЄ ПОЛОЖЕННЯ
Про внески у МГО “Козацтво Запорозьке”
1. Внески Козака розподіляються на: особисті членські внески у відповідності до козацького
звання; вступні внески; благодійні внески та пожертви.
Місячні членські внески у відповідності до ступенів козацьких звань МГО “Козацтво
Запорозьке” та фінансової сторони поділяються на 6 (шість) категорій:
Рівень
козацького звання
I. Джура
IIІ. Козаки
IV. Сотенна старшина
V. Курінна старшина
VІ. Полкова старшина
VIІ. Генеральна
старшина

Звичайний
внесок
джура, заставний, ройовий
козак
5 грн.
значковий, вістун, чотар
11 – 13 - 15 грн.
підхорунжий, хорунжий, сотник, підосавул 20 – 22 – 24 – 28 грн.
осавул, війск. старшина, коз. полковник
30 – 33 - 36 грн.
ген-осавул, ген-хорунжий, ген-полковник,
50 – 60 – 70 грн.
генерал та маршал козацтва
100 – 200 грн.
Ступінь козацьке звання

Пільговий
внесок
3 грн
5 грн
10 грн.
15 грн.
25 грн.
50 грн.

2. Внески сплачуються: від козака до сотника включно - Скарбничому куреня; від підосавула
до військового старшини - скарбничому Паланки (Округу); Отаманів всіх рівнів, полковників та
генералів та адміралів - скарбничому Генеральної канцелярії МГО КЗ на що складається відповідна
Відомість.
2.1. Від сплати членських внесків звільняються Козаки: канцелярій структур МГО КЗ, які
знаходяться на штатних посадах; козацьки священики, охорони храмів та Почесні козаки.
2.2. Розмір сплати пільгового внеску визначається рішенням Отамана на підставі особисто
поданої до нього кожного року заяви Козака: Гетьманом МГО КЗ - для Отаманів структур,
полковників, генералів та адміралів; Головним отаманом округу (Отаманом паланки) - від підосавула
до військового старшини включно; Отаманом куреня - від козака до сотника включно, після розгляду
заяв Козаків комісією в складі 3-х козаків (Кантаржих, Скарбничого, Суддю).
2.3. Членські внески використовуються на потреби канцелярій та оплати праці штатного
персоналу у відповідності до чинного законодавства.
3. Вступний членський внесок складає 100 грн. Отаман підрозділу зобов’язаний вести облік
прийняття коштів і визначає при цьому спроможність Козака сплати внесок. Цей внесок
використовується на виготовлення козацьких посвідчень, відповідних Універсалів тощо. Для
виготовлення на заміну посвідчень - сплачується 50 гривень.
4. Благодійні внески та пожертви приймаються Скарбничими тих підрозділів, до яких вони
надійшли та використовуються організацією для проведення різних акцій та заходів.
5. При несплаті Козаком членських внесків, за минулий рік, до Водохрещинської (Січневої)
Ради Скарбничий підрозділу інформує Рапортом свого отамана про тих, хто їх не сплатив. Боржник
попереджається, на Ради генералів та адміралів, що при несплаті членських внесків до Покровськіх
Рад, Наказом Гетьмана МГО КЗ він буде понижений у козацькому званні на один ступінь.
5.1. При несплаті внесків більше двох років Козака буде понижено на один рівень, наприклад –
з генерал-осавула на осавула.
5.2. При несплаті внесків більше трьох років - ще на один рівень, а Особова справа козака
виводиться в Резерв де зберігається п’ять років. По закінченню цього терміну, рішенням Малої Ради,
такі козаки позбавляються звання козака в МГО КЗ.
5.3 У випадку бажання Козака, який знаходиться в Резерві, поновити статус Повноважного
козака МГО КЗ, він повинен подати Рапорт на ім’я Гетьмана МГО КЗ та ліквідувати заборгованість по
членським внескам.
6. Контроль за збором та цільовим використанням коштів покладається на Отаманів
структурних підрозділів МГО КЗ.
Положення прийнято
рішенням ВКР МГО КЗ, від 18.01.03р,
зміни та доповнення
внесені рішенням ВКР МГО КЗ
21.01.06р., - 22.01.11р., 26.01.13р., 28.01.17р.

