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ПРОТОКОЛ № 1 
 

установчих  зборів ініціативної групи жителів Українського народу 
міста Івано-Франківська Івано-Франківської області 

 

 
02 липня  2015  року  10:00                                            місто Івано-Франківськ 

вул. Грушевського, буд.21, зал 321 

   
На установчих  зборах  ініціативної  групи жителів Українського народу міста 

Івано-Франківська Івано-Франківської області національної держави – 
Україна, присутні 53 (п’ятдесят три) жителі міста Івано-Франківська (Івано-
Франківська м/р), згідно доказів їх реєстрації у листі прибуття - Листи 
реєстрації учасників установчих зборів ініціативної групи, жителів Українського 
народу міста Івано-Франківська Івано-Франківської області від 02 липня 2015 року 
(лист №1, лист №2, лист №3, лист №4), а саме: 

 
1) Воляр Степан Петрович; 2) Бордуляк Василь Васильович; 3) Вацеба Іван 

Михайлович; 4) Вацеба Марія Іванівна; 5) Войтків Ігор Михайлович; 6) Войтків 
Віра Миколаївна, 7) Винничук Іван Миколайович; 8) Гресько Марія Василівна; 9) 
Гречаник Василь Петрович; 10) Глібчук Галина Василівна; 11) Глібчук Василь 
Мирославович; 12) Дяків Іван Михайлович; 13) Жовтуля Ярослав Михайлович; 14) 

Засідко Володимир Богданович; 15)  Захарчук Ілля Васильович; 16) Книш Мирослав 
Васильович; 17) Курчик Юлія  Василівна; 18)  Клід Христина -Наталія Богданівна; 
19) Копчук-Кашецький Володимир Антонович; 20) Капітанчук Василь 
Степанович; 21) Король Богдан Йосипович; 22) Король Андрій Богданович; 23) 
Король Юліана Юрівна; 24) Когутяк Борис Михайлович; 25) Когутяк Любов 
Павлівна; 26) Лисюк Володимир Іванович; 27) Милитчук Михайло Дмитрович; 
28) Милитчук Сергій Михайлович; 29) Маслюк Христина Іванівна; 30) Миронюк 
Сергій Богданович; 31) Пукіш Богдан Степанович; 32) Романчак Олександра 

Григорівна; 33) Романюк Раїса Петрівна; 34) Стефанів Наталя Борисівна; 35) 
Соломовський Ярослав Дмитрович; 36) Сисак Софія Петрівна; 37)  Синюк Іван 
Михайлович; 38) Синюк Ігор Іванович; 39) Свачій Віра Степанівна; 40)  Саків 
Оксана Федорівна; 41) Кухній Леся Степанівна; 42) Ткачук Руслан Миколайович; 
43) Лукоиська Любов Дмитрівна; 44) Устинський Іван Васильович; 45) 
Чорнопиский Михайло Петрович; 46) Шкраб"юк Оксана Миколаївна; 47) Шкраб"юк 
Степан Миколайович; 48) Шведюк Уляна Андріївна; 49) Федоренко Ірина Корніївна; 
50) Довбуш Ема Павлівна; 51) Жовтуля Любомира Дмитрівна; 52) Войтків Оксана 
Любомирівна; 53) Кульчицький Любомир Романович; 

    
Головуючий  установчих  зборів - Романчак Олександра Григорівна; 
Секретар установчих зборів - Гресько Марія Василівна; 
 
Лічильна комісія  установчих  зборів: 

  
1. Устинський Іван Васильович; 
2. Войтків Оксана Любомирівна; 
3. Вацеба Марія Іванівна; 
 
Порядок    денний: 
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1. Затвердження органів ведення установчих зборів ініціативної групи  
жителів Українського народу міста Івано-Франківська (- головуючого  у зборах  та   
секретаря) 02 липня 2015 року;    

2. Затвердження складу лічильної  комісії  зборів  ініціативної  групи  жителів   
Українського народу міста Івано-Франківська 02 липня 2015 року;    

3. Затвердження порядку денного установчих зборів ініціативної групи 
жителів Українського народу міста Івано-Франківська 02.07.2015 року; 

4. Створення ініціативної групи  жителів Українського народу міста Івано-
Франківська об’єднаних  спільними інтересами в реалізації конституційних прав,  
встановлених ст.5 та ст.143 Конституції України, в межах адміністративної 
території; 

5. Прийняття установчих положень ініціативної  групи  жителів Українського  
народу міста Івано-Франківська, об’єднаних спільними інтересами, в реалізації 
конституційних прав,  встановлених ст.5 та ст.143 Конституції України, в межах  
адміністративної території  ;  

6. Призначення голови ініціативної групи жителів Українського народу міста 
Іван0-Франківська; 

7. Призначення активу ініціативної групи  жителів Українського народу міста 
Івано-Франківська;   

8. Порядок легалізації  ініціативної групи жителів Українського народу міста      
Івано-Франківська, згідно Установчих положень  та протоколу; 

9. Різне.  
 
Затвердження для проведення чергових, позачергових і установчих зборів 

інших ініціативних груп регламенту проведення зборів ініціативної групи жителів 
Українського народу міста Івано-Франківська ... 

   
Слово перед початком установчих зборів ініціативної групи жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська, було надано учаснику зборів митр. 
протоієрею о. Дяків Івану Михайловичу, який розпочав засідання  з молитви ...  
повідомив про підтримку рішення учасників таких установчих зборів, які  
безпосередньо взяли на себе зобов’язання відновити статус і права власника 
Українського народу, побажав плідної праці і благословив на добрі справи.        

      
Слово для виступу було надано прибувшим особам: 
      
Виступив: 1. Голова ради громадської організації ПС "Прикарпаття" Андрій 

Подільский, який повідомив про підтримку рішення  учасників  таких  установчих 
зборів, які  безпосередньо взяли на себе  відновлення  своїх  конституційних прав, 
встановлених положеннями ст.5 та ст.143 Конституції України, шляхом 
відтворення прямого - безпосереднього управління власною адміністративною 
територією міста Івано-франківська і побажав плідної праці, повідомив що 
приєднаються він та ще п’ятнадцять громадян міста Івано-Франківська до 
ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська. 

         
Виступив: 2. Радник громадської організації ПС "Прикарпаття" і член 

Громадської ради при Івано-Франківській ОДА Шкраб"юк Степан Миколайович . 
який у своєму виступі  повідомив учасникам  установчих  зборів ініціативної групи 
жителів міста Івано-Франківська про підтримку їх організацією  рішення  
учасників таких установчих зборів, які безпосередньо взяли на себе  
відповідальність відновлення конституційних прав громадян міста Івано-
Франківська - територіальною громадою Українського народу міста Івано-
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Франківська  безпосереднього управління власною адміністративною територією  
міста Івано-Франківська. 

         
Слово для виступу з питання порядку денного таких установчих зборів  

ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська, було 
надано учаснику зборів Устинському Івану Васильовичу, яким для ведення зборів 
було запропоновано обрати і затвердити лічильну комісію в складі трьох членів, 
що було підтримано всіма учасниками зборів, після чого, Романчак Олександра 
Григорівна,  запропонувала  учасникам таких установчих зборів у повному обсягу,  
підтримати оголошений склад лічильної комісії установчих зборів  
ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська, який 
затвердити: 

1) Устинський Іван Васильович; 
2) Войтків Оксана Любомирівна; 
3) Вацеба Марія Іванівна, 
 
За такий склад в голосуванні з питання "затвердження" складу лічильної  

комісії установчих  зборів  ініціативної  групи  жителів  Українського народу міста 
Івано-Франківська  02.07.2015 року,  прийняли участь  і підтримали  такий склад   
53 (п’ятдесят три) учасники зборів. Лічильна комісія встановила, згідно 
персональних бюлетенів  їх  учасників,  наступні результати голосування  з питань  
порядку  денного  установчих  зборів: 

         
З першого питання порядку денного таких установчих  зборів  ініціативної 

групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська, надано учаснику 
зборів Вацебі Марії Іванівні, яка запропонувала обрати для ведення установчих 
зборів - головуючого у зборах Романчак Олександру Григорівну та запропонувати  
іншим учасникам рекомендувати кандидатуру на секретаря зборів.  

 
А, слово для виступу з питання першого порядку денного і його 

затвердження таких   установчих  зборів  ініціативної групи жителів Українського 
народу міста Івано-Франківська, надано учаснику зборів Войтків Оксані 
Любомирів-ній, яка запропонувала обрати секретарем зборами Гресько Марію 
Василівну. 

 
В голосуванні  з питання «затвердження  органів  ведення  установчих  зборів  

ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська (-  
головуючого  у зборах  та  секретаря) 02.07.2015 року», прийняли участь  53 
(п’ятдесят три) учасники зборів, - лічильна комісія встановила, згідно 
персональних бюлетенів  їх  учасників,  наступні  результати голосування -  
учасники таких  установчих  зборів  у  повному  обсязі  підтримали  оголошений 
склад органів ведення установчих зборів, який затверджено. 

 
З третього питання порядку денного таких установчих зборів  ініціативної 

групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська, надано учаснику 
зборів Воляр Степану Петровичу, яким для ведення зборів було запропоновано 
затвердити порядок денний установчих зборів, що було підтримано учасниками 
зборів.  

 
За результатами в голосуванні з питання «затвердження  порядку денного 

установчих  зборів ініціативної  групи  жителів жителів Українського народу 
міста Івано-Франківська 02.07.2015 року - за такий порядок денний зборів 
проголосували та підтримали 50 учасників": 
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1) Затвердження органів ведення установчих зборів ініціативної групи  
жителів Українського народу міста Івано-Франківська (- головуючого  у зборах  та   
секретаря) 02 липня 2015 року;    

2) Затвердження складу лічильної комісії  зборів  ініціативної  групи  жителів  
Українського народу міста Івано-Франківська 02 липня 2015 року;    

3) Затвердження порядку денного установчих зборів ініціативної групи 
жителів Українського народу міста Івано-Франківська 02.07.2015 року; 

4) Створення ініціативної групи  жителів Українського народу міста Івано-
Франківська для реалізації Конституційних прав;  

5) Прийняття установчих положень ініціативної  групи  жителів Українського   
народу міста Івано-Франківська;  

6) Призначення голови ініціативної групи жителів Українського народу міста   
Івано-Франківська; 

7) Призначення активу ініціативної групи  жителів Українського народу міста    
Івано-Франківська;   

8) Порядок легалізації  ініціативної групи жителів Українського народу міста   
Івано-Франківська, згідно Установчих положень  та  протоколу; 

9) Різне ...  Затвердити для проведення чергових, позачергових і установчих 
зборів інших ініціативних груп регламент проведення зборів ініціативної групи 
жителів Українського народу міста Івано-Франківська.   

 
Слово для виступу з четвертого питання порядку денного таких   

установчих  зборів  ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-
Франківська, надано учаснику зборів Король Богдану Йосиповичу, яким було 
запропоновано у своєму  виступі згідно порядку денного створення  ініціативної  
групи жителів міста івано-Франківська, об’єднаних  спільними інтересами в 
реалізації конституційних прав громадян міста Івано-Франківська,  встановлених 
ст.5 та ст.143 Конституції України, в межах  адміністративної території  міста 
Івано-Франківська змінити перестановку тексту в назві "ініціативна група жителів 
Українського народу міста Івано-Франківська", однак дане питання було знято з 
обговорення після виступу Воляра Степана Петровича, який як і всі учасники 
виступив проти всяких змін і уточнень зазначеного  проекту установчих положень. 

 
З питання порядку денного для виступу з п’ятого питання таких   

установчих  зборів  ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-
Франківська, надано учаснику зборів Романчак О.Г., яка зачитала  учасникам 
установчих зборів ініціативної групи жителів міста Івано-Франківська, проект  
установчих положень ініціативної групи жителів міста Івано-Франківська,  
об’єднаних спільними інтересами, у поновленні їх конституційних прав, 
встановлених  положеннями ст.5 та ст.143 Конституції  України.  

 
Після виступів та обговорення проекту, який підтримано в повному складі 

учасниками зборів, Романчак Олександра Григорівна  запропонувала  учасникам   
таких  установчих  зборів  у  повному  обсязі  підтримати  оголошений  нею  
проект  Установчих положень  ініціативної  групи жителів Українського народу 
міста Івано-Франківська, шляхом голосування за створення в місті Івано-
Франківську, за адресою, вул. Грушевського, буд. 21 Зал 321 безбалансового  
відділення  територіальної  громади  Українського народу міста Івано-Франківська 
№ 1 – 76018 з найменуванням «Ініціативна група жителів Українського народу 
міста Івано-Франківська», які  діють  в  межах  Установчих положень. 
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Голосували з цього (четвертого) питання порядку денного таких  установчих  
зборів, якими - учасниками таких установчих зборів у повному обсягу,  
підтримано оголошений  проект  і прийнято  рішення: 

-1. «Створити в місті Івано-Франківську, за адресою, вул. 
Грушевського, будинок 21, зал 321 безбалансове відділення  
територіальної громади Українського народу міста Івано-
Франківська № 1 – 76018 з найменуванням «Ініціативна група  
жителів Українського народу міста Івано-Франківська».  

                                                          --- 
Голосували з другого питання (п’ятого) порядку денного таких  

установчих  зборів у  повному  обсягу  підтримано оголошений  проект  і 
прийнято рішення: 

-2.«Прийняти у повному обсягу Установчі положення 
безбалансового відділення №1-76018 територіальної громади 
Українського народу міста Івано-Франківська, з найменуванням 
«Ініціативна група жителів Українського народу міста Івано-
Франківська». 

                                                          ---    
З шостого та сьомого питання порядку денного  таких установчих  зборів, 

слово для  виступу було надано . 
 
У своєму виступі Воляр Степан Петрович, повідомив учасників таких  

установчих зборів, що положеннями Статті 10 Установчих положень 
безбалансового  відділення  територіальної громади Українського народу міста 
Івано-Франківська № 1-76018 з найменуванням «Ініціативна група  
жителів Українського народу міста Івано-Франківська», встановлено,  
що, «Органи  управління безбалансового відділення територіальної 
громади Українського народу міста Івано-Франківська № 1-76018 з 
найменуванням «Ініціативна  група  жителів Українського народу 
міста Івано-Франківська», об`єднаних спільними інтересами,  
складаються :  

              
1)  голова  ініціативної групи;   
2)  члени   активу ініціативної групи, 
 які призначаються установчими зборами безбалансового 

відділення №1-76018 територіальної громади Українського народу 
міста Івано-Франківська з найменуванням «Ініціативна група  
жителів  Українського народу міста Івано-Франківська».  

Тому є необхідність, створити органи управління безбалансового 
відділення  №1-76018 територіальної громади  Українського народу міста Івано-
Франківська,  шляхом призначення,  з числа учасників  таких  установчих зборів: 

          

1) голови  ініціативної групи Романчак Олександру Григорівну; 
2) членів активу - весь склад ініціативної групи в кількості 53 учасників. 
 
Голосували з шостого питання  порядку денного  таких  установчих  зборів. 
Прийнято  рішення: 
- 3. «Призначити на посаду голови безбалансового відділення  

№1-76018 територіальної громади Українського народу міста Івано-
Франківська, з найменуванням «Ініціативна група жителів 
Українського народу міста Івано-Франківська», – Романчак 
Олександру Григорівну».  

                                                          --- 
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Голосували з сьомого  питання  порядку денного  таких  установчих  зборів. 
Прийнято рішення: 
- 4. « Затвердити актив «Ініціативної групи жителів села 

Червона Слобода» у наступному складі: 
Романчак Олександра Григорівна – голова ініціативної групи; 
1) Воляр Степан Петрович; 2) Бордуляк Василь Васильович; 3) Вацеба 

Іван Михайлович; 4) Вацеба Марія Іванівна; 5) Войтків Ігор Михайлович; 6) 
Войтків Віра Миколаївна, 7) Винничук Іван Миколайович; 8) Гресько Марія 
Василівна; 9) Гречаник Василь Петрович; 10) Глібчук Галина Василівна; 11) 
Глібчук Василь Мирославович; 12) Дяків Іван Михайлович; 13) Жовтуля 
Ярослав Михайлович; 14) Засідко Володимир Богданович; 15)  Захарчук Ілля 
Васильович; 16) Книш Мирослав Васильович; 17) Курчик Юлія  Василівна; 18)  
Клід Христина -Наталія Богданівна; 19) Копчук-Кашецький Володимир 
Антонович; 20) Капітанчук Василь Степанович; 21) Король Богдан 
Йосипович; 22) Король Андрій Богданович; 23) Король Юліана Юрівна; 24) 
Когутяк Борис Михайлович; 25) Когутяк Любов Павлівна; 26) Лисюк 
Володимир Іванович; 27) Милитчук Михайло Дмитрович; 28) Милитчук 
Сергій Михайлович; 29) Маслюк Христина Іванівна; 30) Миронюк Сергій 
Богданович; 31) Пукіш Богдан Степанович; 33) Романюк Раїса Петрівна; 34) 
Стефанів Наталя Борисівна; 35) Соломовський Ярослав Дмитрович; 36) Сисак 
Софія Петрівна; 37)  Синюк Іван Михайлович; 38) Синюк Ігор Іванович; 39) 
Свачій Віра Степанівна; 40)  Саків Оксана Федорівна; 41) Кухній Леся 
Степанівна; 42) Ткачук Руслан Миколайович; 43) Лукоиська Любов 
Дмитрівна; 44) . Устинський Іван Васильович; 45) Чорнопиский Михайло 
Петрович; 46) Шкраб"юк Оксана Миколаївна; 47) Шкраб"юк Степан 
Миколайович; 48) Шведюк Уляна Андріївна; 49) Федоренко Ірина Корніївна; 
50) Довбуш Ема Павлівна; 51) Жовтуля Любомира Дмитрівна; 52) Войтків 
Оксана Любомирівна; 53) Кульчицький Любомир Романович». 

                                                              --- 
З восьмого питання порядку денного таких  установчих зборів, слово для  

виступу взяла Романчак Олександра Григорівна. 
 
У своєму виступі Романчак О.Г., повідомив учасників таких установчих 

зборів, що положеннями Статті 31 прийнятих Установчих положень   
ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська,  
встановлено, що  останні,  набувають чинності   тільки  після :  

1) засвідчення  їх примірника  головою ініціативної групи жителів Українського 
народу міста Івано-Франківська;  

2)  нотаріального  посвідчення  спільної  заяви   голови ініціативної  групи 
жителів Українського народу міста Івано-Франківська та  секретаря  їх  установчих  
зборів, та надсилання їх з   повідомленням  на адресу: 

а) Головне управління юстиції в Івано-Франківській області 
б) Івано-Франківське міське управління юстиції в Івано-Франківській області; 
в) Управління Міністерства внутрішніх справ України у Івано-Франківській області; 
г)  Івано-Франківський МВ УМВС України в Івано-Франківській області; 
д) Прокуратуру Івано-Франківської області: 
е) Прокуратуру міста Івано-Франківська; 
ж) Івано-Франківську обласну державну адміністрацію;  
з)  Івано-Франківську обласну раду; 
и) Міському голові Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області; 
й) Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області : 
-  про створення  ініціативної групи жителів Українського народу міста 

Івано-Франківська, об’єднаних  спільними  інтересами; 
- про   ціль  об`єднаних   спільними   інтересами  учасників  створеної  

ініціативної групи жителів  Українського народу міста Івано-Франківська . 
  



 7 

Крім того, у своєму виступі Романчак Олександра Григорівна, повідомила 
учасників  таких установчих зборів, про необхідність,  рішенням  цих установчих  
зборів, надати йому доручення на виготовлення  круглої гербової печатки з 
найменуванням «Ініціативна група жителів Українського народу міста Івано-
Франківська», встановленої положеннями ст.2 вищевказаних Установчих 
положень       

        
Голосували з восьмого питання порядку денного таких установчих зборів. 
Прийнято рішення: 
-1. «Доручити голові ініціативної групи жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська та секретарю установчих зборів 
Гресько Марії Василівні, шляхом повідомлення, поставити до 
відому: 

1) Головне управління юстиції в Івано-Франківській області 
2) Івано-Франківське міське управління юстиції в Івано-Франківській 

обл.; 
3) Управління Міністерства внутрішніх справ України у Івано-

Франківській області; 
4)  Івано-Франківський МВ УМВС України в Івано-Франківській області; 
5) Прокуратуру Івано-Франківської області: 
6) Прокуратуру міста Івано-Франківська; 
7) Івано-Франківську обласну державну адміністрацію;  
8)  Івано-Франківську обласну раду; 
9) Івано-Франківський міський суд Івано-Франкіської області : 
10) Міського голову Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 

обла-сті про створення в місті Івано-Франківськ безбалансового відділення 
№1-76018 територіальної громади Українського народу міста Івано-
Франківська з найменуванням "Ініціативна група жителів Українського 
народу міста Івано-Франківська,  та про її спільні інтереси". 

  
-2. «Доручити голові ініціативної групи жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська, відповідно до вимог ст.2 
прийнятих Установ-чих положень, виготовити круглу гербову 
печатку безбалансового відділення №1-76018 територіальної 
громади Українського народу міста Івано-Франківська «Ініціативна 
група жителів Українського народу міста Івано-Франківська». 

                                                                --- 
З  дев’ятого  питання порядку денного  таких  установчих  зборів – Різне, 

слово взяла голова безбалансового  відділення  №1-76018 територіальної  громади  
Українського народу міста Івано-Франківська, з  найменуванням  «Ініціативна 
група жителів Українського народу міста Івано-Франківська», -  
Романчак Олександра Григорівна. 

 
У своєму виступі Романчак О.Г. запропонувала підтримати ініціативу та 

"затвердити для проведення чергових, позачергових і установчих зборів інших 
ініціативних груп регламент проведення зборів ініціативної групи жителів 
Українського народу міста Івано-Франківська. 

 
В доповнення, Романчак Олександра Григорівна повідомила  учасників  

таких установчих зборів, про необхідність  їх  учасникам  отримати  у  неї  
примірники:  

1) Установчі положення безбалансового відділення №1-76018 територіальної  
громади Українського народу міста Івано-Франківська з найменуванням « 
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Ініціативна група жителів Українського народу міста Івано-
Франківська»;  

2) Регламент ведення  зборів ініціативної групи жителів Українського народу 
міста Івано-Франківська. 

 
Також Романчак О.Г., з приводу вищенаведеного, запропонувала рішенням  

установчих  зборів,  зобов`язати  всіх  учасників ініціативної  групи  жителів 
Українського народу міста Івано-Франківська, до часу  проведення  наступних   
зборів, уважно вивчити прийняті ними установчі положення та регламент  
проведення зборів, повністю  знати  їх  та  вільно  володіти  останніми. 

 
З ініціативою виступив Гречаник Василь Петрович по питанні, щоби з 

приводу проведених установчих зборів ініціативної групи жителів Українського 
народу міста Івано-Франківська опублікувати в газеті Кур’єр та іншій пресі про цю 
подію, однак поступили заперечення щодо такої публікації від учасника зборів 
Воляр Степана Петровича і інших учасників, які зауважили, що публікувати 
інформацію про установчі збори можливо буде тільки після подачі на легалізацію 
установчих документів та отримання печатки  і виписки про реєстрацію,  

 
З цього приводу поступила пропозиція Кульчинського Любомира 

Романовича  створити сайт групи в Інтернеті, а Устинський Іван Всильович 
запропонував учасникам про це оприлюднити тільки після отримання печатки і 
виписки з ЄДР про реєстрацію безбалансового відділення №1-76018 
територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська з 
найменуванням "Ініціативна група жителів Українського народу міста Івано-
Франківська". 

 
З цього ж приводу виступив Воляр Степан Петрович і запропонував 

підтримати його пропозицію проведення прес-конференції з приводу створення 
ініціативи після отримання печатки, бо свідомі люди відчувають тривогу через 
занепад наших сіл, селищ, міст в області так і по всій Україні, а тому треба донести 
до громадськості шлях виходу з кризи у спосіб створення ініціативних груп 
Українського народу територіальних громад міст, селищ, районів міст, сіл по всій 
території області та  України. 

Голосували з дев’ятого питання порядку денного таких  установчих  зборів. 
 
Прийнято рішення: 
- 1. "затвердити Регламент проведення зборів ініціативної 

групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська" ...   
- 2. «доручити  голові  ініціативної групи жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська, Романчак Олександрі Григорівні, 
виготовити необхідну кількість примірників   прийнятих  
Установчих положень «ініціативної групи жителів Українського 
народу міста Івано-Франківська» та  «Регламент  ведення  зборів 
ініціативної  групи  жителів Українського народу міста Івано-
Франківська,  та вручити під розпис , безпосередньо зареєстрованим  
учасникам  цих  установчих  зборів.         

-3.  доручити зареєстрованим  учасникам  установчих  зборів  
ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-
Франківська,  протягом  двадцяти  діб,  вивчити Установчі 
положення ініціативної групи жителів Українського народу міста 
Івано-Франківська, пам`ятати  останні,   та  згідно  тільки 
останніх, користуватись своїми правами». 
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-4. Доручити проведення прес-конференції АКТИВУ з приводу 
створення ініціативи після отримання печатки та донести до 
громадськості шлях виходу з кризи у спосіб створення ініціативних 
груп Українського народу територіальних громад міст, селищ, 
районів міст, сіл по всій території області та  України, на прикладі 
утвореної" 

                                                               --- 
За вичерпаності порядку денного таких установчих  зборів, головуючий на 

зборах, - Романчак Олександра Григорівна, запропонував учасникам зборів,  
передати лічильній комісії результати голосування, та доручив останній скласти  
відповідний протокол з підтвердженням результатів голосування  на  зборах, з 
метою  його приєднання до основного протоколу  цих установчих зборів. 

 
В засіданні установчих зборів було оголошено перерву, по завершені якої їх   

учасникам, з протоколу лічильної комісії, було оголошено 
підтверджуючі  результати  голосування, та  їх  документальні  докази  
приєднано до основного протоколу установчих зборів, та після чого, головуючий  
на зборах,  закрив  засідання  установчих  зборів.  

      
 
Головуючий  на зборах              .............................      Романчак О.Г. 
 
 
Секретар зборів                              ..............................     Гресько М. В.  
 
 


