
 1

 

 
ПРАВИЛЬНИК НАРАД  

КРАЙОВОГО З’ЇЗДУ СУМ В АМЕРИЦІ 
 

 

1. З’їздом провадить вибрана Президія в складі: предсідник, заступники та секретарі. 

Предсідник: 

 веде З’їзд згідно з прийнятим порядком нарад та дбає про порядок під час його 

тривання; 

 з’ясовує всі внески і резолюції, винесені перед З’їздом заки піддасть їх під 

дискусію; 

 веде дискусією і дбає про її діловий  процес; 

 піддає під голосування зголошені внески чи резолюції та оголошує вислід 

голосування; 

 вияснює і рішає всі заяви у формальній справі (від його рішення можна 

відкликатися до З’їзду); 

 може голосувати, якщо є мандатним учасником З’їзду. 

 

У випадку тимчасової відсутности пресідника на залі нарад, нарадами проводить один 

із заступників. Заступникові предсідника, який провадить З’їздом під час 

неприсутности предсідника, прислуговують всі права предсідника. 

 

2. Учасники З’їзду беруть участь в нарадах, висловлюючи свої завваги до звітів, 

зголошуючи внесення чи резолюції, дискутуючи їх та стверджуючи свою волю 

голосуванням. 

 

3. Дискусію під час З’їзду треба вести до теми, що її розглядає дана точка програми.  В 

дискусії треба ясно з’ясовувати свої думки та пояснювати в чому є розходження з 

думками інших дискутантів.  Дискусія має вартість і значення, якщо вона пояснює 

справу, або вносить до неї нові думки. Промовці не повинні повторювати поглядів, 

висловлених передбесідниками.  Це, одначе, не виключає коротких стверджень в чому 

і з ким вони погоджуються.  В дискусії належить шанувати погляди інших, не вести її 

у формі особистої суперечки. 
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4. В дискусії над звітами, кожний дискутант повинен забирати голос тільки один раз, 

щоб з’ясувати свої погляди щодо діяльности уступаючої управи.  В дискусії над 

звітами, не слід дискутувати про завваги інших дискутантів. 

 

5. В дискусії над внесками засадничо може мати голос тільки внескодавець два рази: для 

устійнення поглядів промовця у даній справі та відповідаючи на завваги інших 

промовців.  Дискутант може пропонувати доповнення, розділення чи рефразування 

зголошеного внеску, або зголосити інший внесок, але все тільки у справі заторкненій 

зголошеним основним внеском.  Дискутант, що пропонує доповнення, розділення, 

рефразування чи зміну внеску, зобов’язаний негайно подати Президії З’їзду свій 

проєкт на письмі. 

 

6. Кожне зголошене внесення, щоб його можна було піддати під розвагу, мусить мати 

піддержку принайменше ще одного мандатованого учасника З’їзду.  В один час може 

бути розглянене тільки одне внесення. 

7. Під час дискусії над якою-небудь справою, навіть при початку її можна поставити 

внесення на обмеження дискусії, або на її закриття (наприклад: обмежуючи час 

промовців, визначуючи час цілої дискусії тощо).  

Таке внесення: 

 вимагає підтримки і має першенство перед іншими зголошеними чи 

дискутованими внесеннями; 

 не може бути дискутоване і не можна його доповнювати; 

 вимагає кваліфікованої більшости двох третин (2/3) голосів.  Коли внесок 

про закриття дискусії перейде, ніхто не може більше дискутувати і 

дискутовану справу піддається відразу під голосування. 

 

8. Застереження проти розгляду внесення: Можна зголосити застереження, щоб даного 

внесення не розглядати: 

 такий внесок можна поставити тільки заки почалася дискусія над 

оспорюваним внесенням (виїмково, коли промовляє перший дискутант), 

воно має першенство і може перервати промовцеві його виступ; 

 воно не вимагає підтримки, про нього не може бути дискусії, його не можна 

доповнювати, його слід відразу вирішити; 
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 його може поставити також і предсідник З’їзду; 

 щоб такий внесок міг перейти, треба кваліфікованої більшости двох третин 

голосів. 

 

9. Відкликання внесення: Поставлене, поперте та з’ясоване предсідником внесення може 

бути відкликане внескодавцем, коли немає ніякого спротиву. Коли ж хоч би один 

учасник З’їзду заявився проти відкликання, тоді ставиться внесення на стягнення 

дискутованого внесення, з під розгляду.  Таке внесення: 

 не вимагає попертя, не може бути дискутоване і вирішується негайно 

звичайною більшістю голосів; 

 його можна поставити в довільному часі заки відбудеться голосування над 

дискутованим внесенням, навіть коли це внесення під час дискусії хтось 

доповнив. 

10. Зміна рішення (реасумація ухвали): Внесення на зміну рішення мусить бути 

поставлене під час нарад З’їзду, що його схвалив, таке внесення; 

 може бути поставлене тільки таким учасником З’їзду, який голосував за цим 

рішенням; 

 воно вимагає підтвердження; 

 воно має першенство перед всіма іншими справами і може спинити виступ 

дискутанта в іншій справі, одначе, розглядати його і вирішувати його можна 

у відповідній черзі; 

 здержує виконання заторкненої ухвали аж до вирішення, про нього можна 

дискутувати, якщо справа, яку воно заторкає підлягає дискусії; 

 вирішується також більшістю голосів, якої вимагало переведення заторкеної 

ухвали. 

 Ухвала може бути змінена тільки раз. 

 

11. Неправильності в перебігу З’їзду належить зголошувати до предсідника у формі т.зв. 

формальної справи. Заяву у формальній справі можна зголошувати тільки в таких 

випадках: 

 застереження щодо ведення зборів предсідником; 

 промовець користується невідповідними чи образливими висловами; 
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 промовець не говорить до теми чи перетягає визначний для нього час. Заяву 

треба зголосити негайно як зайде неправильність і тільки у формі короткого 

ствердження.  Заява у формальній справі: 

1. має першенство перед всіма іншими справами і може перервати 

промовцеві, що говорить; 

2. не потребує підтримки і не підлягає дискусії; 

3. пресідник має її негайно вирішити; 

4. рішення предсідника може бути заперечене відкликом до З’їзду, з 

тим, що відклик мусить бути зголошенний негайно по проголошенні 

рішення, та прийняття якого підлягає кваліфікованій більшости 

голосів. 

 

12. Резолюції: Кожна резолюція, заки її піддати під розвагу З’їзду, мусить бути прийнята 

однією з комісій.  Кожний учасник З’їзду може зголосити проєкти своїх резолюцій до 

резолюційної комісії, яка розділює їх дотичним комісіям. Загальні резоюції, для яких 

немає окремих комісій, обговорюються в рамах Резолюційної Комісії. Комісії, які 

обговорювали окремі резолюції, реферують їх на З’їзді. Резолюції, опрацьовані 

З’їздовими Комісіями, З’їзд розглядає в той спосіб, що голова комісії представляє 

проєкти своїх резолюцій в такій формі, в якій вони були прийняті, та подає вислід 

голосування. Якщо на комісії були контроверсійні думки щодо резолюцій, то 

визначені комісією референти і кореференти з’ясовують коротко погляди своїх 

однодумців.  В дискусії на пленумі можуть забирати голос тільки ті учасники З’їзду, 

які з оправданих причин не могли брати участь в нарадах даної комісії, і то тільки 

тоді, коли мають цілком інший підхід до справи, або відмінний проєкт її розв’язки, як 

подані референтами. Загальним голосуванням З’їзд приймає остаточне 

оформульовання резолюцій. 

 

13. З’їзд може доручити спеціяльним комісіям розглянути окремі важливі питання.  Праця 

таких комісій та спосіб прийняття рішень З’їздом є такі самі, як у випадку резолюцій. 

 

14. Всі справи незаторкнені цим правильником підлягають “Roberts Rules”. 
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ПРАВИЛЬНИК НАРАД КОМІСІЙ 

 
 

1. Праці комісій на З’їзді підготовляються на нарадах підготовчих комісій покликаних 

перед З’їздом Крайовою Управою СУМ. 

 

2. Кожна підготовча комісія підготовляє питання, які на З’їздових комісіях будуть 

коротко з’ясовані, щоб започаткувати наради.  До кожного питання буде 

предложенний відразу висновок у формі проєкту резолюції. 

 

3. Нарадами комісії провадять вибрані голова, його заступник і секретар.  Голова комісії 

не може бути референтом справ, що їх розглядає комісія, а коли забирає голос в 

дискусії – передає провід комісії заступникові. 

4. До кожного питання по його зясуванні та предложенні проєкту резолюції, голова 

відкриває дискусію та проголошує записи на першу листу дискутантів оформлювати 

на письмі свої думки та пропозиції резолюцій і подати їх голові. 

 

5. По вичерпанні першої листи дискутантів і по відчитанні проєктів їхніх резолюцій 

проголошується запис на другу листу.  До слова можуть зголошуватися тільки ті, що 

бажають оспорювати думки і резолюції дискутантів з першої листи.  Ніяких нових 

резолюцій, хіба, що вони потрібні на це, щоб опрокинути проєкти резолюцій, 

зголошених у першій листі. 

 

6. Вичерпанням дискутантів другої листи закінчується дискусія.  Голова комісії, на 

підставі проєктів резолюцій зголошених референтом і дискутантами, реасумує 

виявлені погляди над порушеною темою і проводить голосування над пропонованими 

розв’язками.  Вислід голосування нотується на кожнім проєкті резолюцій. 

 

7. До кожного проєкту резолюцій, який заторкує контроверсійне питання, комісія 

визначує референта і кореферента, які мають з’ясувати на пленумі становище своїх 

однодумців. 


