
Правильник 
на 

"Переходовий Прапор" 
Крайової Управи СУМ в Америці 

 
 
1. Переходовий Прапор Крайової Управи СУМ в Америці є блакитного кольору з 

вигаптованою емблемою "СУМ" і  гаслом "Бог і Батьківщина", обрамований золотою 
розгалуженою стрічкою. 

2. Переходовий  Прапор призначається що три роки Осередкові за найкращі показники в 
роботі. 

3. Переходовий Прапор вручається найкращому Осередкові на Крайовому З'їзді СУМ. 
4. Кожний Осередок СУМ, без огляду на кількість членів, має право змагатися за 

Переходовий Прапор. 
5. Кандидата або кандидатів на Переходовий Прапор пропонує Комісія Крайової Управи 

до якої входять з уряду: 
• Організаційні референти - голови 
• Булавний Юнацтва 
• Референт Дружинників 
• Культ-освітний референт 
• Фінансовий референт 

6. Якщо є більше як один кандидат, Переходовий Прапор призначається тому Осередкові, 
який одержить при голосуванні кваліфіковану більшість голосів членів Крайової 
Управи. 1 

7. Крайова Управа може признати,  що ні один  Осередок  не  заслуговує  на Переходовий 
Прапор.  В такому випадку Переходовий Прапор переховується в Крайовій Управі. 

8. Щоби бути кандидатом і одержати Переходовий Прапор, Осередок мусить протягом 
трьох років виказатись найкращою працею в таких ділянках: 

а. Внутрішня праця (культ-освітня і вишкільна праця, самодіяльні гуртки, 
курси і т.п.) 

б.  Суспільно-громадська праця (Участь сумівців у громадській праці) 
в.  Зовнішня праця (зв'язки з чужинецькими організаціями молоді, пресою, 

постачання американським бібліотекам літератури, пропаґанда серед 
чужинців і т.п.) 

г.. Юнацтво СУМ (розбудова юнацьких лав, систематична праця з юнацтвом, 
таборування, виховники і т.п.) 

ґ.  Фінанси (вчасне розчислення із фінансових зобов'язань супроти Крайової 
Управи) 

д. Дисципліна (звітність, своєчасне виконування доручень та заряджень         
Крайової Управи) 

6. Цей Правильник на Переходовий Прапор Крайової Управи СУМ в Америці може бути 
змінений звичайною більшістю голосів членів Крайової Управи СУМ на засіданні 
Крайової Управи, якщо повідомлення про засідання включає точку про зміну 
Правильника на Переходовий Прапор Крайової Управи СУМ. 

 
  

Цей Правильник на  Переходовий Прапор Крайової Управи СУМ в Америці був 
змінений та затверджений Крайовою Управою СУМ на засіданні 16-го червня 1990 р. 

 
 

1 "Кваліфікована більшість"  половина членів Крайової Управи СУМ плюс один. 


