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                                                     СТАТУТ 

          територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська  

                                      Івано-Франківської області   

                                 Національної держави – Україна, 

                                              скорочена  назва:   

                                                   СТАТУТ 

          територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська. 

   

ЗМІСТ   

 

РОЗДІЛ  1 

«Історична та правова довідка  територіальної громади Українського 

народу   міста Івано-Франківська”. 

 

РОЗДІЛ   2  

«Загальні положення, основні засади Статуту територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська ». 

 

РОЗДІЛ  3 

«Правова основа Статуту територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська і система державного управління 

територіальної громади Українського народу  міста  Івано-Франківська та  

їх органи управління ». 

 

РОЗДІЛ  4 

«Право на місцеві ініціативи. Суб’єкти місцевих ініціатив 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

Право та порядок обговорення місцевих ініціатив. Порядок реалізації 

місцевих  ініціатив ». 

 

РОЗДІЛ  5 

«Право  та  порядок скликання зборів ініціативної групи жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська. Порядок реєстрації їх 

учасників. Порядок голосування та порядок  набрання сили  їх  рішень ».  

 

РОЗДІЛ  6 

«Право та порядок скликання зборів вуличних та мікрорайонних 

Комітетів  самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська. Порядок реєстрації їх учасників. Порядок їх  голосування та 

набрання сили їх рішень ». 

 

 РОЗДІЛ  7 
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«Право та порядок скликання зборів  територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська. Порядок реєстрації їх 

учасників. Порядок голосування у таких зборах  та порядок набрання сили їх 

рішень».  

 

РОЗДІЛ  8 

 «Регламент та порядок проведення: 1) зборів ініціативної  групи 

жителів  Українського народу міста Івано-Франківська»; 2) зборів жителів 

вуличного та мікрорайонного Комітету  самоорганізації населення 

Українського народу міста Івано-Франківська; та 3) зборів виборців 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська ».  

 

РОЗДІЛ  9 

 «Комітет виборців територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська  та його повноваження ». 

 

РОЗДІЛ  10 

 «Комітет народних представників територіальної громади 

Українського народу    міста Івано-Франківська ».  

 

РОЗДІЛ  11 

 «Бюджетний комітет територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська ». 

 

РОЗДІЛ  12 

«Рахунковий комітет  територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська ». 

 

РОЗДІЛ  13 

«Комітет народних засідателів та присяжних територіальної 

громади Українського народу  міста  Івано-Франківська та  його  

повноваження ». 

  

РОЗДІЛ  14 

«Комітет внутрішніх справ територіальної  громади Українського 

народу міста Івано-Франківська  та його повноваження ». 

 

РОЗДІЛ   15 

«Надзвичайний комітет територіальної  громади Українського народу 

міста Івано-Франківська та його повноваження ». 

 

РОЗДІЛ  16                                                                                                   

«Комітет "публічної друкованої інформації» територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська"». 
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РОЗДІЛ  17 

«Місцеве самоврядування територіальної громади Українського народу  

Івано-Франківська міста  Івано-Франківська, його основа та їх органи 

управління ». 

  

РОЗДІЛ  18 

 «Власні повноваження територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська та повноваження,  які можуть  бути делеговані 

місцевим представ-ницьким та виконавчим  органам місцевого 

самоврядування міста Івано-Франківська ». 

 

РОЗДІЛ  19 

«Порядок  створення  місцевих  та обласних   представницьких і 

виконавчих   орга-нів місцевого самоврядування міста Івано-Франківська та 

Івано-Франківської області. Порядок делегування їм  представницьких  та  

делегованих прав і  порядок   їх  припинення ». 

   

РОЗДІЛ  20 

«Місцевий бюджет  територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська. Доходи та видатки   місцевого  бюджету  та 

порядок  ними розпорядження.  Місцеві податки  і збори. Утворення  

цільових фондів   та участь у фінансово-кредитних відносинах ». 

   

                                                             === 

РОЗДІЛ   1  

«Історична та  правова довідка  територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська ». 

 

Територіальна громада  Українського народу міста Івано-Франківська (9 

листопада 1962 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР місто 

Станіслав перейменоване на місто Івано-Франківськ),  будучи  у  складі  

національної держа-ви Україна, набула статус первинного державного 

суб'єкта в  результаті  отримання  у 1956 році статусу  міста обласного 

центру у складі Станіславської ( 4 грудня 1939 року була утворена 

Станіславська область), надалі - Івано-Франківської області Української 

Радянської Соціалістичної Республіки.  

Місто Станіслав виникло 7 травня 1662 року в результаті заснування 

Станіславсь-кої фортеці, опирається на багатовікову історію вільного міста 

на теренах Прикар-паття із привілеями Магдебурзького права, та є містом 

визвольних змагань Українського народу за волю і незалежність 

національної Держави Україна, місто, яке назване (перейменоване) в честь 

славетного сина України - Івана Франка - є духовним і культурним центром 

Прикарпатського краю. 

 16.07.1990 року Верховна Рада Української РСР прийняла Декларацію 

«Про дер-жавний суверенітет України», у якій першим та другим реченням 
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Розділу І «Са-мовизначення Української нації» та останнім її реченням 

записано   наступне: 

1) «(Україна)… як суверенна національна держава розвивається в 

існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого 

невід'ємного права на самовизначення; 

2) «( Україна ) ... здійснює захист та охорону національної 

державності українсь-кого народу ...  . 

3) «Декларація «Про державний суверенітет України» є основою нової 

Консти-туції України та її нових законів», - у якій  другим - третім 

реченням  Розділу ІІ «Народовладдя» записано наступне: "... Народ України 

є єдиним джерелом державної влади в Республіці. Повновладдя народу 

України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо, 

так і через народних депутатів, ..."  

 

         20 грудня 1990 році набув чинності  Закон УРСР «Про місцеві 

Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» 

прийнятий 8 грудня 1990 року,  яким,  Територіальній громаді  Українського 

народу міста Івано-Франківська  було ще раз  підтверджено її  статус  

первинного державного суб"єкта  місцевого самоврядування Української 

Радянської Соціалістичної Республіки, у складі Івано-Франківської області.  

                                                                ===  

          24 серпня 1991 року Верховна Рада Української Радянської 

Соціалістичної Республіки ( - України) своєю Постановою № 1427-12 

проголосила про державний  суверенітет  Національної держави – Україна. 

Після 24 серпня 1991 року,  до цього часу,  адміністративна  територія 

міста Івано-Франківська залишається неподільною самостійною 

адміністративно-територіаль-ною одиницею у складі Івано-Франківської 

області Національної держави -Україна. 

Територіальна громада Українського народу міста Івано-Франківська, 

після проголошення 24.08.1991 року Українською Радянською 

Соціалістичною Республі-кою про державний суверенітет України  як 

верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в 

межах її території на незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах не 

перетворювалась у первинний  державний суб"єкт  іншої держави  та  

залишається  до цього часу  первинним державним суб"єктом  місцевого 

самоврядування  національної держави – Україна. 

                                                               

28 червня 1996р. Верховною Радою України,  було  прийнято  нову 

Конституцію України,  положеннями  якої Український народ  визнано  

єдиним  джерелом   державної  влади  «Національної держави – Україна» та  

єдиним  її  народом засновником. 

Останнє закріплено положення розділу 1 ст.10,  розділу 1 ст.13 та ст.5  

Розділу 1 «Загальних засад» Конституції України, якими встановлено, що 

тільки Український народ,  безпосередньо  здійснює  державне  управління  

всією державною територією  Національної держави - Україна,  і  тільки,  
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через  власні   державні  та  місцевого самоврядування  органи  державної  

влади. 

  

01 січня  2004р,  набув чинності  новий  Цивільний кодекс України,  

положеннями якого в ст.324 «Право власності Українського народу»  було 

ще  раз  закріплено  виключне право власності  саме Українського народу 

«на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 

які  находяться  в межах  території України,  в межах  її  

континентального шельфу  та  в  межах  морської  економічної  зони». 

Фундаментальність та незмінність вищевказаних  прав  Українського 

народу,  оберігається  положеннями  розділу 2 ст.8 та розділу 3 ст.22  

Конституції України,  які  є  довічними   запобіжниками   для   

непорушності  конституційних прав  Українського народу  встановлених  

положеннями  ст. 324 «Право власності Українського народу» ЦК України та 

наступними положеннями Конституції України, а саме: 

1) положеннями розділу 1 ст.13 Конституції України закріплено  

виключне право власності Українського народу «на землю, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які  знаходяться  в 

межах  території України,  в межах  її  континентального шельфу  та  в  

межах  морської  економічної  зони».   

2) положеннями  розділу 1 ст.5 Конституції України встановлено, що « 

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є НАРОД. НАРОД 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування»; 

3) положеннями ст.10 Конституції України встановлено, що 

«Державною мовою в Україні є українська мова» ; 

4) положеннями розділу 1 ст.142 Конституції України встановлено, що 

«Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є  рухоме 

та нерухоме  майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні 

ресурси, що є  у власності  територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 

у містах…»; 

5) положеннями  розділу 4 ст.124 Конституції  України встановлено, що 

« Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя  через народних 

засідателів та присяжних»; 

6) положеннями  п.12 «Перехідних положень» Конституції України 

встановлено,  що « 29 червня 2001р  повністю  припиняється  Верховний  

суд України»;   

7) положеннями  другого речення  розділу 2 ст.8 Конституції України  

встановлено, що «Закони  та інші нормативно - правоі акти приймаються 

на основі Конституції України і повинні відповідати їй». 

8) положеннями п.1) ст.106 Конституції України встановлено, що 

«Президент України  забезпечує державну незалежність, та національну 

безпеку…»;   

9) положеннями п.6) ст.106 Конституції України встановлено, що 

«Президент України ... 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін 
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Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, 

проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою…»; 

10) положеннями першого та останнього  речення  розділу 1 ст.156 

Конституції України встановлено, що «Законопроект про внесення змін до 

розділу 1 «Загальні засади» розділу ІІІ «Вибори, Референдум» і Розділу 8 

«Внесення  змін до Конституції України» затверджується всеукраїнським 

референдумом, який  призначається  Президентом України»; 

11) положеннями розділу 1 ст.157 Конституції України встановлено, що 

« Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають 

скасування чи обмеження прав і свобод людини - громадянина,  або якщо 

вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення 

територіальної цілісності держави Україна»; 

12) положеннями розділу 2 ст.157 Конституції України встановлено, що 

«Консти-туція України не може бути змінена в умовах воєнного або 

надзвичайного стану". 

 

 Фундаментальність та незмінність вищезазначених повноважень,  після 

01 січня 2004р. забезпечена  положеннями другого речення розділу 2 ст. 8 

Конституції України та  водночас підтверджуються і фундаментальними  

положеннями  Цивільного Кодексу України,  а саме : 

1)  положеннями розділу 2 ст.2 «Учасники цивільних відносин» ЦК 

України, якими встановлено, що « Учасниками цивільних відносин є 

держава Україна, Автономна республіка Крим, територіальні  громади, 

іноземні держави та інші суб"єкти публічного права». 

2) положеннями  розділу 1 ст. 4 «Акти цивільного  законодавства 

України" ЦК 

України, якими встановлено, що «Основу цивільного законодавства 

України становить Конституція України»; 

3) положеннями  розділу 2 ст. 4 «Акти цивільного  законодавства 

України» ЦК 

України, якими встановлено, що «Основним  актом цивільного 

законодавства України є Цивільний Кодекс України»; 

4) положеннями другого речення розділу 2 ст.4 «Акти цивільного  

законодавства України» ЦК України, якими встановлено, що «Актами 

цивільного законодавства є також інші закони, які приймаються відповідно 

до Конституції України та Цивільного Кодексу України ( далі – закон) »); 

5) положеннями  розділу 1 ст.327 «Право комунальної власності» ЦК 

України,  якими встановлено, що "У комунальній власності є майно,  у тому 

числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді"; 

 6) положеннями   розділу  2 ст.327 «Право комунальної власності» ЦК 

України,  якими встановлено, що «Управління майном, що є у комунальній 

власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені 

НЕЮ органи місцевого самоврядування»;  
7)  положеннями  розділу 2 ст.324 «Право власності Українського 

народу» ЦК України, якими встановлено,  що « від імені Українського 
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народу права власника здійснюють органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України»; 

8) положеннями ст.80 «Поняття юридичної особи» ЦК України, якими 

встановлено, що « Юридичною особою є організація , створена і  

зареєстрована  у встановленому законом порядку», а ч. 2 ст. 81 ЦК України 

встановлено, що "Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, 

поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб 

публічного права". 

9) положеннями розділу 2 ст.93 «Місцезнаходження юридичної особи» 

ЦК України, якими встановлено, що «Місцезнаходження  юридичної особи 

вказується в  її  установчих документах».  

                                                            === 

Територіальна громада Українського народу міста Івано-Франківська, 

відповідно до положень ст.5 та 1-го речення розділу 1 ст.143 Конституції 

України, після її прийняття 28 червня 1996 року, до цього часу залишається 

безпосереднім власником та розпорядником державної і комунальної 

власності Українського народу на території неподільної адміністративної 

одиниці міста Івано-Франківська та  тією  частиною національної скарбниці 

України і національного багатства, які   сьогодні  знаходиться  в межах  

адміністративної території міста Івано -Франківська. 

                                                             === 

РОЗДІЛ   2  

«Загальні положення, основні засади Статуту територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська ». 

 

Стаття  1 

Адміністративна територія міста Івано-Франківська Івано-Франківської 

області  Національної держави – Україна,  складається  з  земель  поселення   

територіаль-ної громади Українського народу міста Івано-Франківська, 

встановлених  проек-том планування та його забудови і земель іншого 

призначення, які  безпосе-редньо  відносяться  до засобів  виробництва,  

природного  забезпечення та природного існування вищевказаної  

територіальної громади Українського народу. 

Територією, в межах якої  існує  територіальна громада міста Івано-

Франківська  є  адміністративні границі міста Івано-Франківська . 

Адміністративними границями міста Івано-Франківська є міська межа, 

визначена генеральним планом міста Івано-Франківська,  виготовленого в 

1996 році Українсь-ким державним  проектно – виробничим об'єднанням  

«Діпроміст». 

Зміна міської межі – адміністративних границь міста Івано-Франківська  

здійсню-ється  відповідно до законодавства України, з урахуванням  

конституційних  прав  територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська. 



 9 

Будь-які зміни міської межі міста Івано-Франківська, здійснені 

відповідно до  законодавства  України є відображеними у генеральному плані 

забудови міста Івано-Франківська (2000 - 2025 р.р.). 

 

Стаття  2 

До  земель  територіальної громади  Українського народу міста Івано-

Франківська  належать усі землі, які  знаходяться  у  межах  

адміністративних  кордонів  адміністративної  території міста Івано-

Франківська. 

Межею міста Івано-Франківська  є  зовнішня  межа адміністративної  

території  міста Івано-Франківська,  яка  відокремлює землі  адміністративної  

території  міста Івано-Франківська  від  земель  іншого призначення  і 

визначається проектом планування та забудови міста Івано-Франківська, 

відображеним в Генеральному плані міста Івано-Франківська (2000-2025р.р.) 

. 

Включення земельних ділянок до межі міста  Івано-Франківська не тягне 

за собою припинення права  власності і права користування цими ділянками, 

якщо не буде проведено їх вилучення (викуп). 

Використання земель міста Івано-Франківська здійснюється відповідно 

до проектів планування та забудови міста Івано-Франківська та  його планів 

земельно – господарського устрою.  

Землі міста перебувають у відданні  територіальної громади  міста Івано-

Франківська, яка безпосередньо, через власні органи народовладдя, 

розпоряджається  землею в адміністративних  межах  міста Івано-

Франківська,  при  дотриманні прав власників та інших законних 

користувачів земельними ділянками.  

Рішення про віднесення  земель міста  Івано-Франківська  до різних 

категорій: міської забудови, населених пунктів, промислового та 

сільськогосподарського призначення, лісопаркових,  історико - та природно-

заповідних тощо приймаються безпосередньо територіальною громадою 

міста Івано-Франківська. 

Залежно від форм  власності  на землю, та їх господарського 

використання, територіальна громада міста Івано-Франківська 

безпосередньо, через власні органи народовладдя  та місцевого 

самоврядування  та  у відповідності  до законодавства встановлює особливі 

правила землекористування на землях, які входять до складу 

адміністративної території  міста Івано-Франківська. 

Територія  садово - городних товариств, яка належить членам 

територіальної громади міста Івано-Франківська , є зоною спільних  інтересів 

жителів міста Івано-Франківська.  

 Межі територій садово – городних товариств,  міського водосховища, 

водогону визначаються  згідно з чинним в Україні законодавством. 

 

Стаття 3 
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Межа адміністративної території міста Івано-Франківська є межою, яка 

відокрем-лює  землі  поселення  жителів  територіальної громади 

Українського  народу  міста Івано-Франківська,  встановлені  проектом  

планування та його забудови,  від  земель  іншого  призначення  

адміністративної  території  міста Івано-Франківська. 

Територіальній громаді Українського народу міста Івано-Франківська 

належать водні ресурси, у тому числі підземні водоносні горизонти, повітря, 

корисні копалини, рослинний та тваринний світ, а також інші види 

природних ресурсів, які знаходяться в межах адміністративної  території  

міста Івано-Франківська. 

В обов"язок  територіальної  громади  міста Івано-Франківська  входить  

зберіган-ня,  захист  та   примноження  вищевказаних  природних  ресурсів та  

світів. 

До безпосередніх   прав  територіальної громади  міста Івано-

Франківська  входить   право  повного розпорядження всіма вищевказаними 

природними  ресурсами  та світами, які  існують в межах  адміністративної  

території  міста Івано-Франківська.  

   

Стаття 4 

Включення  нових земельних ділянок  до існуючих  земель поселення  

жителів те-риторіальної  громади Українського  народу міста Івано-

Франківська,  може здій-снюватись  за  рахунок  інших  земельних  ділянок   

жителів  територіальної грома-ди  Українського  народу  міста Івано-

Франківська,  які  знаходяться  за  межами  земель  існуючого  її  поселення,  

встановлених  проектом  планування  та забудови міста Івано-Франківська,  

але   які  мають  спільну  межу  з  землями    сучасного  її  поселення. 

 

Стаття 5 

Включення  нових земельних ділянок,   до земель сучасного  поселення  

жителів територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська встанов-лених  проектом планування  та  забудови міста Івано-

Франківська,  у жодному  випадку  не тягне  за собою  припинення  їх  

права власності  та  права  постійного користування та  може  бути   

припинено  тільки  у випадку  викупу,  таких  земельних  ділянок  

безпосередньо  у  їх  власників  на  умовах  їх  збереження  у  складі   

національної скарбниці  Українського народу  у  межах  адміністративної 

території  міста Івано-Франківська Івано-Франківської області  Національної 

держави - Україна. 

 

Стаття 6 

Переважне  право  викупу земельних  ділянок  у  жителів  

територіальної громади   

Українського народу  міста Івано-Франківська,   на  умовах  їх  

збереження  у  складі  національної скарбниці  Українського народу,  у  

межах  адміністративної території міста Івано-Франківська, мають  
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безпосередньо  жителі  територіальної  громади  Українського народу  міста 

Івано-Франківська  та  жителі  інших територіальних громад  Українського 

народу  Національної держави – Україна. 

 

Стаття 7 

Вся земля адміністративної території міста Івано-Франківська, 

відповідно до положень ст.324 «Право власності українського народу» ЦК 

України, ст.5 та ст.13 Конституції України від  28 червня 1996 року,  

безпосередньо  перебуває  у  повно-му  відданні  однієї  територіальної  

громади  Українського  народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття 8 

Використання  всіх  наявних земель  адміністративної території міста 

Івано-Франківська, у тому числі, «Земель сільськогосподарського 

призначення»; «Земель населених пунктів; «Земель природоохоронного, 

оздоровчого рекреаційного та історико - культурного призначення; «Земель 

лісового фонду; «Земель водного фонду» та «Земель запасу»  встановлених 

положеннями ст.2 «Склад земель Украї-ни, віднесення  їх до категорій і 

переведення з однієї категорії  до іншої» Земель-ного Кодексу України 

здійснюється  виключно  та  тільки   у  відповідності  з ПРОЕКТАМИ  

планування  та  забудови  адміністративної території  міста Івано-

Франківська  та  його  земельно - господарського устрою, які  пройшли  

обговорен-ня  та  затвердження   ЗБОРАМИ  жителів територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття 9 

Територіальна громада Українського народу  міста Івано-Франківська 

відповідно до положень ст.324 «Право власності українського народу»  ЦК 

України, ст.5 та ст.13 Конституції України безпосередньо розпоряджається 

всіма землями своєї  адміністративної  території з  дотриманням  прав   

законно  утворених  користува-чів  в  існуючих  межах   наданих  їм  

земельних ділянок. 

 

Стаття 10 

Територіальна  громада Українського народу  міста Івано-Франківська   

відповідно  положенням ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК 

України, ст.4 «Лісовий фонд України»,  ст.5 та ст.13 Конституції України 

безпосередньо розпоряджається   всіма  лісами  та  лісовими масивами,  

які  безпосередньо  входять  у  межі  адміністративної  території міста Івано-

Франківська . 

 

Стаття  11 

Рішення  про віднесення земель адміністративної території міста Івано- 

Франківська до  різних категорій:  - 1) «Землі сільськогосподарського 

призначення»; 2) «Землі населених пунктів; 4) «Землі природоохоронного , 
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оздоровчого рекреаційного та історико - культурного призначення; 5) «Землі  

лісового фонду; 6) «Землі водного фонду»; та 7) «Землі запасу», встановлених 

ст.2 «Склад земель України, віднесення  їх до категорій і переведення з однієї 

категорії  до іншої» Земельного Кодексу України,  відповідно з 

положеннями ст.5, ст.13 Конституції України, та ст. 324 «Право власності 

Українського народу» ЦК України,   відносяться   до  виключної  

компетенції  місцевих  органів  державної  влади - територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська  Національної держави  - 

Україна,  встановлених  цим Статутом. 

 

Стаття 12 

Територіальна громада Українського народу  міста Івано-Франківська   

безпосередньо  встановлює  особливі правила  землекористування  землями 

адміністративної території міста Івано-Франківська  незалежно   від   їх   

виду,  форми  користування,  власності  та  господарського  призначення.  

 

Стаття 13 

Територія земель  садово-городніх товариств,  яка належить членам 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська є  

безпосередньою  зоною  спільних  інтересів  її  жителів. 

Залежно від форм  власності  на землю і їх господарського 

використання, територіальна громада міста Івано-Франківська 

безпосередньо, через власні органи народовладдя  та місцевого 

самоврядування  та  у відповідності  до законодавства, встановлює особливі 

правила землекористування на землях, які входять до складу 

адміністративної території  міста Івано-Франківська. 

  

Стаття 14 

Межі  територій  садово-городніх товариств, міського  водосховища  та  

водогону  безпосередньо визначаються  територіальною  громадою 

Українського народу  міста Івано-Франківська  у відповідності  з  

положеннями  цього  Статуту  та  чинним  законодавством  Національної 

держави - Україна. 

Територіальній громаді міста Івано-Франківська належать водні ресурси, 

у тому числі підземні водоносні горизонти, повітря, корисні копалини, 

рослинний та тваринний світ, а також інші види природних ресурсів, які 

знаходяться в межах адміністративної  території  міста Івано-Франківська. 

В обовязок  територіальної  громади  міста Івано-Франківська  входить  

зберігання,  захист  та   примноження  вищевказаних  природних  ресурсів та  

світів. 

До безпосередніх   прав  територіальної громади  міста Івано-

Франківська  входить   право  повного розпорядження всіма вищевказаними 

природними  ресурсами  та світами, які  існують в межах  адміністративної  

території  міста Івано-Франківська. 
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 Межі територій садово – городних товариств,  міського водосховища, 

водогону визначаються  згідно з чинним законодавством в Україні. 

   

Стаття 15 
Територіальній громаді Українського народу міста Івано-Франківська 

безпосе -    

редньо  належать   1) водні ресурси,  2) підземні  водоносні горизонти,  

3) повітря,  4) корисні копалини, 5) рослинний та тваринний світ і  ВСІ   інші 

види природних ресурсів, які безпосередньо знаходяться у межах ВСІХ  

адміністративних  кордонів  земель  адміністративної  території   міста 

Івано-Франківська. 

 

Стаття 16 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська   

покладається  зберігання,  захист  та  примноження  ВСІХ   природних  

ресурсів  і  світів,  які  безпосередньо  знаходяться  у  межах  ВСІХ  

адміністративних   кордонів  земель  її   адміністративної  території. 

 

Стаття 17 

Територіальній громаді Українського народу  міста Івано-Франківська   

безпосередньо  належить право  повного розпорядження  всіма  природними  

ресурсами  та  світами,  які існують  і знаходяться  у  межах  ВСІХ  

адміністра-тивних  кордонів  земель  її   адміністративної  території. 

До безпосередніх   прав  територіальної громади  міста Івано-

Франківська  входить   право  повного розпорядження всіма вищевказаними 

природними  ресурсами  та світами, які  існують в межах  адміністративної  

території садово – городних товариств,  міського водосховища, водогону 

визначаються  згідно з чинним законодавством в Україні. 

 

Стаття 18 

Територія поселення жителів територіальної  громади  Українського 

народу міста Івано-Франківська встановлена  проектом  планування та 

забудови  її  адміністративної  території  поділяється   на  території  

мікрорайонів,  вулиці  та  провулки. 

 

Стаття  19 

Межі  вулиць та провулків території  поселення жителів територіальної  

громади Українського народу    міста Івано-Франківська та їх назви 

встановлюються  тільки  відповідним  РІШЕННЯМ  територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська . 

 

Стаття  20 

Для забезпечення місцевої ініціативи, жителі територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська  у складі  п"ятдесят  та  

більше  осіб, створюють, -  1) ініціативну  групу  жителів Українського 
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народу  міста Івано-Франківська, об"єднаних спільними інтересами; 2) 

вуличні Комітети самоорганізації населення Українського народу міста 

Івано-Франківська ; та  3) Комітети  самоорганізації  населення  Українського 

народу  мікрорайонів  міста Івано-Франківська . 

 

Стаття  21 

Ініціативна група жителів Українського народу міста Івано-Франківська, 

об"єднаних спільними інтересами, Вуличні Комітети  самоорганізації  

населення  Українського народу  міста Івано-Франківська та Комітети 

самоорганізації населення Українського народу мікрорайонів  міста Івано-

Франківська створюються  безбалансовими  відділеннями   територіальної 

громади  міста Івано-Франківська, які мають свої  Установчі  положення  та  

круглі  гербові  печатки,  зі  своїми   найменуваннями. 

 

Стаття 22 

Територіальна громада Українського народу  міста Івано-Франківська,   

відповідно Декларації „Про  Державний суверенітет України” від 16 липня 

1990 року, у межах неподільної адміністративної  території,  є  первинним  

державним  суб”єктом   Національної  держави – Україна, з правами, 

встановленими положеннями Розділу 1 «Самовизначення  Української нації» 

Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990р.,  

ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України,  ст.327 «Право 

комунальної власності» ЦК України, ст.5 та ст.13 Конституції України. 

 

Стаття 23 

Територіальна громада Українського народу  міста Івано-Франківська  

згідно положень Розділу 1 «Самовизначення  Української нації» Декларації 

«Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990р., яка є основою 

нової Конституції України і її Законів та ст.324 «Право власності 

Українського народу» ЦК України, ст.327 «Право комунальної власності» 

ЦК України за жодних обставин  не  являється  територіальною громадою  

міста Івано-Франківська громадян України всіх національностей. 

 

Стаття 24 

Територіальна громада Українського народу  міста Івано-Франківська,  

серед  первинних  державних   суб”єктів   Національної держави – Україна,   

є   єдиною  у     місті Івано-Франківськ  територіальною  громадою  з  такою  

назвою. 

 

Стаття 25 

Територіальна громада Українського народу міста Івано-Франківська є 

юридич-ною особою публічного права  Національної держави - 

Україна, яка  має  
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власну  круглу гербову печатку з вищевказаним її 

найменуванням та інд. адміністративної території: 76000000 і бланк 

з гебом та реквізитами. 

 

Стаття 26 

Юридична особа публічного права з найменуванням «Територіальна 

громада Українського народу міста Івано-Франквська», відповідно  з  

положеннями ст.89 «Дер-жавна реєстрація юридичної особи» ЦК України, 

ст. 2 "Учасники цивільних відно-син" ЦК України набуває права, встановлені 

положеннями Розділу 1 «Самовизна-чення  Української нації» Декларації 

«Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990р., яка є основою 

нової Конституції України та  ст.324 «Право власності Українського народу» 

ЦК України відразу з моменту прийняття Статуту установчи-ми зборами  

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська і 

засвідчення головою примірника  Статуту територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська  підписом з прикладенням її 

гербової печатки. 

 

Стаття 27 

Державна реєстрація  юридичної особи публічного права з 

найменуванням „Тери-торіальна громада Українського народу міста Івано-

Франківська», з  правами,  встановленими  положеннями  ст. 5 та ст.13 

Конституції України, здійснюється  шляхом  офіційного повідомлення 

Державної реєстраційної служби  Національної держави –Україна (Головне 

територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області) у спосіб, 

встановлений  цим  Статутом. 

 

Стаття  28 

 Юридична адреса "Територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська" знаходиться за місцезнаходженням її органів управління: 

вул. Грушевського, будинок 21 в місті Івано-Франківськ, 76000. 

  

Стаття  29 

 

Територіальна громада Українського народу  міста Івано-Франківська  

у своїй діяльності керується новим Статутом територіальної громади 

Українського народу   міста Івано-Франківська і після  його прийняття,   всі  

інші попередні  Статути   припиняють свою чинність. 

 

Стаття 30  

Право внесення змін і доповнень до Статуту територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська, належить  безпосередньо  

зборам територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська і зборам виборців  територіальної громади  Українського народу  
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міста Івано-Франківська, після створення їх комітету виборців територіальної 

громади  Українського народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття 31 

Найвищою посадовою  особою  в місті Івано-Франківськ  є  голова  

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  32 

Право обрання на  посаду  голови  територіальної  громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська,  мають  виключно кандидати 

із жителів  територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська,  яким  виповнилося  тридцять  п'ять  років. 

 

Стаття  33 

Право  висувати   кандидатів   на  посаду  голови  територіальної 

громади  Українського  народу міста Івано-Франківська   мають  жителі  

територіальної громади  Українського народу міста Івано-Франківська,  яким  

виповнилося   вісімнадцять  років. 

 

Стаття  34 

Висунення  спільного  кандидата  на посаду  голови територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська,  здійснюється  

шляхом  місцевої  ініціативи  безпосередньо  п'ятидесяти  і  більше  

жителів територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська . 

 

Стаття  35 

Висунення  спільного   кандидата  на  посаду  голови  територіальної  

громади Українського народу  міста Івано-Франківська  покладається  на  

учасників  установчих зборів  територіальної громади Українського народу  

міста Івано-Франківська,  якими  безпосередньо  було  прийнято  цей  Статут. 

 

Стаття 36 

Призначення  спільного   кандидата   на  посаду  голови  територіальної  

громади Українського народу  міста Івано-Франківська, здійснюється  

рішенням  простої більшості  учасників  установчих зборів  територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська, якими безпосередньо  

було  прийнято  цей  Статут. 

 

Стаття  37 

Голова територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська, без доручення, - безпосередньо  представляє територіальну 

громаду Українського народу міста Івано-Франківська перед  іншими  

територіальними громадами   Українського  народу  сіл, селищ, міст в 

районах, міст обласного значення та  міст з районним  поділенням обласних 
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центрів Національної держави Україна  та  територіальними  громадами  

інших  Держав. 

 

Стаття  38 

Голова територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська без доручення, - безпосередньо представляє територіальну 

громаду Українського народу  міста Івано-Франківська перед  Президентом  

України  та  перед  його  уповноваженими   представниками   у  Івано-

Франківській області. 

 

Стаття  39 

Голова територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська, без доручення, - безпосередньо  представляє територіальну 

громаду Українського народу  міста Івано-Франківська  та  її  кожного  

жителя,  перед  місцевими  державними  органами  виконавчої  і  судової  

влади  міста Івано-Франківська,   Івано-Франківської області, у судах усіх 

апеляційних інстанцій, Верховному Суді України, Вищих спеціалізованих 

судах  Національної держави - Україна, Європейському Суді з прав Людини  

та в Міжнародних судах. 

 

Стаття  40 

Найвищим  суб”єктом  місцевої  державної  влади  міста Івано-

Франківська, з правами,  встановленими  положеннями другого розділу ст.5 

та ст.13 Конституції України і ст.324 «Право власності Українського 

народу» ЦК України, ст. 327 "Право комунальної власності" ЦК України - є 

територіальна громада Українського народу міста Івано-Франківська . 

 

Стаття  41 

Найвищим  місцевим  державним  органом  безпосереднього  

управління  адміністративною  територією  міста Івано-Франківська   є  

чергові  та позачергові  збори   територіальної  громади Українського народу   

міста Івано-Франківська та надалі збори  виборців  територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська . 

 

Стаття  42 

Голова територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська, без  доручення,  представляє   її   інтереси  в  установчих,  

чергових  та  позачергових  зборах:  1) ініціативної  групи  жителів  

Українського народу  міста Івано-Франківська ; 2) жителів органів 

самоорганізації населення Українського народу міста Івано-Франківська і 3) 

виборців  територіальної  громади Українського народу   міста Івано-

Франківська. 

 

Стаття  43 
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Найвищим  адміністративно - правовим  актом  державного 

управління  адміністративною територією  міста Івано-Франківська  є  

Статут  територіальної  громади  Українського народу  міста Івано-

Франківська. 

 

Стаття  44 

Найвищим  нормативно - адміністративним   актом  територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська    є  рішення  зборів  

територіальної  громади Українського народу  міста Івано-Франківська , та  

надалі  рішення  зборів  виборців територіальної  громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська.   

 

Стаття  45 

Безпосереднє  державне управління  адміністративною територією 

міста Івано-Франківська , встановлене положеннями  першого  та  другого 

речення  ст.5  та  ст.13, ст.143 Конституції України,  здійснюється  

безпосередньо  територіальною громадою  Українського народу   міста 

Івано-Франківська,   у межах: 

1. Статуту «Територіальної  громади Українського народу міста Івано-

Франківська »;  

2. Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 

року; 

3. Європейської Хартії «Про місцеве самоврядування» від 15 жовтня 

1985 року  (підписаної 6 листопада 1996 року,  ратифікованої  Законом 

України  № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року), яка набрала чинність 01 січня 

1998 року (Додатковий протокол до Хартії від 16.11.2009 року);   

4. Законів України, прийнятих  конституційним складом Верховної 

Ради України, основою яких  є:  1) Декларація «Про державний суверенітет 

України» від 16 липня 1990 року, 2) Конституція України  від 28 червня 1996 

року та  3) Цивільний Кодекс України  від 1 січня 2004 року. 

 

Стаття 46 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються  Закони,  прийняті   Верховною Радою 

України грубим порушенням  положень розділу 3 ст. 22 Конституції України,  

шляхом  обмеження   існуючих конституційних  прав  жителів  та  

виборців  територіальних громад Українського народу,  встановлених  новою 

Конституцією України   прийнятою  28 червня 1996 року та Розділом  1 

«Самовизначення Української нації» Декларації «Про державний 

суверенітет України» від 16 липня 1990 року, яка є основою нової 

Конституції України. 

В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України  забороняє узурпацію належного виключно 
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українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./ 

 

Стаття 47 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються  Закони, прийняті  неконституційним  складом  

Верховної Ради України,  який було  незаконно  створено  революційним 

шляхом  окремими громадянами України  не Українського  народу, а інших 

національностей,  грубим порушенням положень ст.5, ст.13, розділу 3 ст.22, 

ст.76 та ст.156 Конституції України. 

/ В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України  забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./ 

       

Стаття 48 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються Закони, прийняті неконституційним складом Верховної 

Ради України окремими громадянами України інших національностей та 

їхніх політичних партій не українського  народу,  грубим  порушенням  

положень  ст.5, ст.13, розділу 3 ст.22, ст.76 та ст.156 Конституції України. 

    / В підтвердження -  Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України  забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./    

 

Стаття 49 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська 

не поширюються Закони,  прийняті  неконституційним  складом 

Верховної Ради  України,  створення  якого  відбулось  грубим порушенням  

положень  розділу 3 ст.22, ст.76 та ст.156 Конституції України, - шляхом  

державного заколоту народних депутатів України, представників  окремих 

громадян національних меншин  України,  які за межами  Національної 

держави - Україна,  мають  власні  національні держави. 

      / В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України  забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./    

 

Стаття 50 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються  Закони,  прийняті  Верховною Радою України грубим 
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порушенням положень розділу 3 ст.22 Конституції України,  або   спрямовані    

на   припинен-ня  дії   положень  ст.5  та  ст.13  Конституції України, ст.324 

«Право власності Українського народу» ЦК України та Розділу 1 

«Самовизначення Української нації» Декларації «Про державний 

суверенітет України» від 16.07.1990 року.   

/ В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України  забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./    

 

Стаття 51 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються  Закони,  прийняті Верховною Радою 

України грубим  порушенням  положень  розділу 3 ст.22 Конституції 

України,  які  суперечать  положенням  ст.5, ст.8 та ст.13 Конституції 

України, ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України та 

Розділу 1 «Самовизначення Української нації» Декларації «Про державний 

суверенітет України» від 16.07.1990 року. 

/ В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України  забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./ 

     

Стаття 52 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються  Закони, прийняті  неконституційним 

складом  Верховної Ради України,   п"ятдесят  відсотків   якого  було 

сформовано грубим  порушенням розділу 3 ст.22, ст.76,  розділу 2 ст.78 та 

ст.156 Конституції України,  -  за участю  225 – ти  «кандидатів»  народних 

депутатів України,   висунутих  від  політичних партій  за  закритими  або   

відкритими  списками. 

/ В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України  забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./    

 

Стаття 53 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська   

не поширюються Закони,  прийняті  неконституційним  складом  

Верховної Ради України,  який   було  сформовано  грубим  порушенням 

розділу 3 ст.22 , ст.76, розділу 2 ст.78 та ст.156  Конституції України,  з  450 
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ти  кандидатів народних депутатів України,  висунутих   тільки   від   

політичних партій.  

/ В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України  забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./    

 

Стаття 54 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються  Закони, прийняті  Верховною Радою України,  грубим  

порушенням розділу 3 ст.22 Конституції України, в  інтересах  окремих 

громадян та їхніх  політичних партій  і  громадських  організацій,   

програмні  документи  яких,  передбачають  участь  останніх, через  своїх   

представників у   безпосередньому  створенні  органів  управління  

центральних органів  державної  виконавчої, законодавчої та судової  влади,  

шляхом  штучного  обмеження  конституційних  прав  виборців  

територіальних громад Українського народу Національної держави Україна, 

встановлених  положеннями  ст.5, ст.7, ст.13  та  ст.143  Конституції 

України. 

/ В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України  забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./    

 

Стаття 55 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються  Закони, прийняті  Верховною Радою 

України, грубим  порушен-ням  положень  ст. 8  Конституції України  від  28 

червня 1996р. 

 

Стаття 56 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська 

не поширюються  Закони, прийняті  Верховною Радою України, грубим 

порушен-ням  положень ст.3 «Загальні засади цивільного законодавства» та  

п.1 та розділом 2 п.2 ст.4 «Акти цивільного законодавства України» ЦК 

України. 

 

Стаття 57 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються  Закони, прийняті  Верховною Радою 

України,  грубим  порушенням  розділу 3  ст. 22 Конституції України,  в  

інтересах  окремих громдян та їхніх політичних партій і громадських 

організацій, з метою обмеження конституційних  прав  територіальних 
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громад  Українського народу Національної держави Україна, встановлених 

положеннями ст.5, ст.7, ст.8, ст.13, ст. 22, ст.71, ст.76, ст.141, ст.143 та 

ст.156 Конституції України. 

/ В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України  забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./    

 

Стаття 58 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються  Закони, прийняті  Верховною Радою України,  грубим   

порушен-ням  ст.5,  ст.8,  ст.13,  розділу 3  ст. 22 та  ст.156  Конституції 

України;  та  Розділом  1 «Самовизначення Української нації» Декларації 

«Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року; та ст. 324 

«Право власності Українського народу» ЦК України,  які  обмежують, 

підміняють  та  обмежують   конституційні  права  Українського народу  

Національної  держави  Україна,  безпосередньо,  на  всю   ДЕРЖАВНУ 

ВЛАДУ. 

 

Стаття 59 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються  Закони,  прийняті  неконституційним 

складом   «Верховної Ради України», створеним  24 серпня 1991р.  шляхом   

державного заколоту  групи   Народних депутатів  Української  Радянської 

Соціалістичної Республіки,  представників не Українського народу та 

Росіян, з метою  припинення  Національної держави – Україна ( 

Національної ДЕРЖАВИ Українського народу)  та створення  ними  

інтернаціональної  «Самостійної української держави – Україна», належної 

«Росіянам, Євреям, Білорусам, Молдаванам, Полякам, Болгарам, Угорцям, 

Кримським татарам, Румунам, Грекам, Гагаузам та іншим» 

/ В підтвердження -  1)  АКТ проголошення незалежності України від 24 

серпня 1991 року Верховної ради України ,  2) Постанову Президії Верховної 

Ради України від 26 серпня 1991р. № 1442-12 «Про Зверення Президії 

Верховної Ради України до громадян України всіх національностей», та на 

«Фотознімок на першій сторінці газети «Урядовий Кур»єр» № 38-39(43-44) 

за грудень 1991 року,  шляхом порівння  з 1) Постановою Верховної Ради 

Української  Радянської Соціалістичної Республіки від 24 серпня 1991 року 

№ 1427-12; 2)Розділом 1 «Самовизначення української нації» Декларації 

«Про державний суверенітет України» від 16.07.1990 року № 55; та 3) 

Рішенням  Конституційного  суду України  від 5 жовтня 2005 року № 6-рп 

/2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що «Конституція України  

забороняє узурпацію належного виключно українському народові права 

визначати і змінювати конституційний лад в Україні  самою  державою, її 

органами та її посадовими особами./  



 23 

 

Стаття 60 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються Закони,  прийняті  неконституційним 

складом   «Верховної Ради України»,  створеним   24 серпня 1991р.  

РОСІЯНАМИ та громадянами інших національностей (меншинами), у  

відсутність  призначення  та  проведення  виборів  «народних депутатів – 

України»  першого скликання. 

/ В підтвердження  - 1)  АКТ проголошення незалежності України від 24 

серпня 1991 року Верховної ради України,  2) Постанова Президії Верховної 

Ради України від 26 серпня 1991р. № 1442-12 «Про Зверення Президії 

Верховної Ради України до громадян України всіх національностей», 3) 

Відомості Верховної Ради (УРСР) України та  4) Рішення Конституційного  

суду України  від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким 

встановлено – що «Конституція України  забороняє  узурпацію  належного 

виключно українському народові права визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні  самою  державою, її органами та її 

посадовими особами/.  

 

Стаття 61 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються  Закони,  прийняті  неконституційним складом  

Верховної Ради України, сформованим  26 березня 1998 року політичними  

партіями  Росіян, Євреїв та громадянами інших національностей (меншин),  

грубим  порушенням  розділу 3 ст. 22, ст.71, ст.76  та  ст.156  Конституції 

України, в супереч:  1) Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 

1991р. № 1468-12 «Про заборону дільності Компартії України», та 2) 

Розділу 1 «Самовизначення Української нації» та 4-го речення Розділу 2 

«Народовдаддя» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 

липня 1990 року № 55,  якає є  основою нової  Конституції України  та  її  

нових законів. 

    / В підтвердження  - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./  

 

Стаття 62 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються   положення  розділу 2  ст.19 «Статут територіальної 

громади села,  селища, міста» Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  в частині права  реєстрації Статуту органами  «Міністерства 

юстиції України»,  оскільки останній:  1)  не відноситься  до  державних 

органів  виконавчої влади  Національної держави -Україна,   2) не 

створювались   в   період  24 серпня 1991 року по 1  січня   2004 року, у тому 
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числі  юридичною особою публічного  права  Указом Президента України та 

4)  не  відносится  до  державного органу   виконавчої  влади,  належного,   

на  правах  власності Українському  народу. 

/ В підтвердження - 1) Державний реєстр юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців України, в частині  інформації  про АКТ, на підставі 

якого створено юридичну особу, 2) Рішення Конституційного  суду України  

від 5 жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено, 

що «Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./  

 

Стаття 63 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються  Закони,  прийняті неконституційним складом 

Верховної Ради України,  штучно сформованим  в період   липень – серпень  

1994 року  та  10  грудня  1995 року  політичними  партіями  Росіян, Євреїв та 

громадянами інших національностей (меншин)  в супереч:  1) Розділу 1 

«Самовизначення Української нації» та 4-го речення Розділу 2 

«Народовдаддя» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 

липня 1990 року № 55,   яка є  основою нової  Конституції України  та її 

нових законів;   2) Указу  Президії Верховної Ради України  від 30 серпня 

1991 року № 1468-12  «Про заборону дільності Компартії України» та 3) у 

відсутність Закону України «Про політичні партії»,  прийнятого вперше  5 

квітня 2001р.  Законом № 2365-ІІІ.  

/ В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./  

 

Стаття 64 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюється  Закон «Про політичні партії»  від 5 квітня 

2001р. № 2365-ІІІ,  прийнятий  неконституційним складом Верховної Ради 

України, сформований  26 березня 1998 року  політичними партіями 

Росіян, Євреїв та громадянами інших національностей (меншинами) в 

супереч:  1) розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції України;  2)  Розділу 1 

«Самовизначення Української нації» та 4-го речення Розділу 2 

«Народовдаддя» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 

липня 1990 року № 55,  яка є  основою нової Конституції України  та  її 

нових законів;   3) Указу Президії Верховної Ради України  від 30 серпня 

1991 року № 1468-12  «Про заборону дільності Компартії України»  та  у  

відсутність  26 березня 1998 року,  1) Закону  «Про політичні партії»,  

принятого  уперше,  5 квітня 2001р.,  згідно Закону  № 2365-ІІІ,  та  2) 

доказів створення  та існування  «Міністерства юстиції України», - 
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безпосереднього, на той час,   їх  реєструючого  державного органу  

виконавчої  влади.   

/ В підтвердження -  1) Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 

Українському народові права характеризувати і змінювати 

конституційний лад в Україні  самою  державою, її органами та її 

посадовими особами і 2) Закон  «Про політичні партії» від 5 квітня 2001р.  

№ 2365-ІІІ,/  

 

Стаття 65 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються положення  розділу 2  ст.19 «Статут територіальної 

громади села,  селища, міста» Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  прийняті неконституційним складом Верховної Ради України, 

сформованим 26 березня  2002р.  політичними  партіями Росіян, Євреїв і 

інших націоальностей (меншин), грубим  порушенням  розділу  3  ст. 22, ст. 

72, розділу 1 ст.76  та  ст.156 Конституції України,  в супереч:  1) Розділу 1 

«Самовизначення Української нації» та 4-го речення Розділу 2 

«Народовдаддя» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 

липня 1990 року № 55,  якає основою нової Конституції України  та її нових 

законів;  та  2) Указу Президії Верховної Ради України  від 30 серпня 1991 

року № 1468-12  «Про заборону дільності Компартії України». 

/ В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./  

 

Стаття 66  

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються Закони,  прийняті неконституційним складом  

Верховної Ради України, сформований  26 березня  2002р.  політичними  

партіями  Росіян, Євреїв та громадянами інших національностей  (меншин),  

грубим  порушенням  розділу  3  ст. 22, ст.71, розділу 1 ст.76  та  ст.156  

Конституції України,  в супереч:  1) Розділу 1 «Самовизначення Української 

нації» та 4-го речення Розділу 2 «Народовдаддя» Декларації «Про державний 

суверенітет України» від 16 липня 1990 року № 55,  якає основою нової 

Конституції України  та її нових законів;  та  2) Указу Президії Верховної 

Ради України  від 30 серпня 1991 року № 1468-12  «Про заборону дільності 

Компартії України». 

/ В підтвердження - Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 
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українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами./  

 

Стаття 67 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються Закони, прийняті  грубим  порушенням  розділу  3  ст. 22, 

ст.71, розділу 1 ст.76  та  ст.156  Конституції України неконституційним 

складом  Верховної Ради України, сформованим  26 березня  2006р. 

політичними  партіями Росіян, Євреїв та інших національностей в супереч:  

1) Розділу 1 «Самовизначення Української нації» та 4-го речення Розділу 2 

«Народовдаддя» Декларації «Про державний суверенітет України» від 16 

липня 1990 року № 55, якає основою нової Конституції України та її нових 

законів; 2) Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991 року 

№ 1468-12 «Про заборону дільності Компартії України»; 3) п.1 ст.2 

«Учасники цивільних правовідносин»,  п.1 ст.80 «Поняття юридичної особи»  

та  ст.324 «Право власності Українського народу» Цивільного Кодексу 

України; 4) Рішенню  Конституційного суду України від 5 жовтня  2005 року 

у справі № 1-5/2005;  та  5)  Рішенню  Конституційного суду України від 30 

вересня 2010 року у справі № 1-45/2010 «Про визнання неконституційним» 

ЗУ «Про внесення змін до Конституії України»  від 8 грудня 2004р. № 2222; 

/ В  підтвердження - 1) Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами;   2) 

Рішення Конституційного суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 

1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до 

Конституії України»  від 8 грудня 2004р. № 2222; 3) положення ст.37 та 

ст.156  Конституції України. /  

 

Стаття 68 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються  Закони,  прийняті  грубим  порушенням  розділу  3  ст. 22, 

ст.71, розділу 1 ст.76  та  ст.156  Конституції України - неконституційним 

складом   Верховної Ради України сформованим  28  жовтня   2008 року,  

політичними партіями  Росіян, Євреїв та  інших національностей меншин  

супереч: 1)Указу Президії Верховної Ради України від 30.08.1991р. № 1468-

12 «Про заборону дільності Компартії України»; 2) Розділу 1 

«Самовизначення Української нації» та 4-го речення Розділу 2 

«Народовдаддя» Декларації «Про державний суверенітет України» від 

16.07.1990 року № 55,  якає основою нової Конституції України  та  її нових 

законів; 3) п.1 ст.2 «Учасники цивільних правовідносин»,  п.1 ст.80 «Поняття 

юридичної особи» ст.324 «Право власності Українського народу» Цивільного 

Кодексу України; 4) Рішенню  Конституційного суду України від 5 жовтня 

2005 року у справі № 1-5/2005; та 5) Рішенню  Конституційного суду 
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України від 30.09.2010р. у справі № 1-45/2010 «Про визнання 

неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до Конституії України»  від 8 

грудня 2004р. № 2222. 

/ В  підтвердження -  1) Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами;   2) 

Рішення Конституційного суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 

1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до 

Конституії України»  від 8 грудня 2004р. № 2222; та  3) положення ст.37 та 

ст.156  Конституції України. /  

 

Стаття  69 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються Закони, прийняті грубим  порушенням  розділу 3  ст. 22 та  

ст.156  Конституції України,   -  неконституційним складом  Верховної 

Ради України сформованим  28 жовтня  2012 р.  політичними  партіями 

Росіян, Євреїв та інших національностей меншин,   в супереч: 1) Указу 

Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991р. № 1468-12 «Про 

заборону дільності Компартії України»; 2) Розділу 1 «Самовизначення 

Української нації» та 4-го речення Розділу 2 «Народовдаддя» Декларації 

«Про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року; 3) п.1 ст.2 

«Учасники цивільних правовідносин»,  п.1 ст.80 «Поняття юридичної особи», 

ст.324 «Право власності Українського народу» Цивільного Кодексу України; 

4) Рішенню  Конституційного суду України від 5 жовтня 2005 року у справі 

№ 1-5/2005; та 5) Рішенню  Конституційного суду України від 30 вересня  

2010р. у справі № 1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про 

внесення змін до Конституії України»  від 8 грудня 2004р. № 2222. 

/ В  підтвердження -  1) Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами;   2) 

Рішення Конституційного суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 

1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до 

Конституії України»  від 8 грудня 2004р. № 2222; та  3) положення ст.37 та 

ст.156  Конституції України. /  

 

Стаття  70 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська 

не поширюються Закони,  прийняті грубим  порушенням  розділу  3  ст. 22 

та  ст.156  Конституції України,  -  неконституційним складом  Верховної 

Ради України,   який сформованим  26 жовтня 2014р.  політичними 

партіями Росіян, Євреїв та інших національностей меншин в супереч:  1) 
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Указу Президії Верховної Ради України від 30 серпня 1991р. № 1468-12 

«Про заборону дільності  Компартії України»; 2) Розділу 1 

«Самовизначення Української нації» та 4-го речення Розділу 2 

«Народовдаддя» Декларації «Про державний суверенітет України» від 

16.07.1990 року; 3) п.1 ст.2 «Учасники цивільних правовідносин»,  п.1 ст.80 

«Поняття юридичної особи» , ст.324 «Право власності Українського 

народу» Цивільного кодексу України; 4) Рішенню  Конституційного суду 

України від 30 вересня 2010р. у справі №1-45/2010 «Про визнання 

неконституційним»  ЗУ «Про внесення змін до Конституії України»  від 8 

грудня 2004р. № 2222; та 5) Рішенню  Конституційного суду України від 5 

жовтня 2005 року у справі № 1-5/2005. 

/ В  підтвердження -  1) Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами;   2) 

Рішення Конституційного суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 

1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до 

Конституії України»  від 8 грудня 2004р. № 2222; та  3) положення ст.37 та 

ст.156  Конституції України. / 

  

Стаття  71 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюється Закон України «Про добровільне об"днання 

територіальних громад»,  прийнятий    грубим  порушенням   розділів 1 та 2 

ст.4 «Акти цивільного законодавства України» Цивільного Кодексу України,  

ст.8, розділу  3  ст. 22, ст.143  та  ст.156  Конституції України,  -  

неконституційним складом  Верховної Ради України, який сформований 26 

жовтня 2014р. політичними партіями Росіян, Євреїв та інших 

національностей меншин,  в супереч:   1) Указу Президії Верховної Ради 

України від 30 серпня 1991р. № 1468-12 «Про заборону дільності Компартії 

України»; 2) Розділу 1 «Самовизначення Української нації» та 4-го речення 

Розділу 2 «Народовдаддя» Декларації «Про державний суверенітет 

України» від 16 липня 1990 року; 3) п.1 ст.2 «Учасники цивільних 

правовідносин»,  п.1 ст.80 «Поняття юридичної особи»,  ст.324 «Право 

власності Українського народу» Цивільного Кодексу України; 4)  Рішенню  

Конституційного суду України від 30 вересня 2010р. у справі №1-45/2010 

«Про визнання неконституційним»  ЗУ «Про внесення змін до Конституії 

України» від 8 грудня 2004р. № 2222; та 5) Рішенню  Конституційного суду 

України від 5 жовтня 2005 року у справі № 1-5/2005. 

/ В  підтвердження -  1) Рішення Конституційного  суду України  від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп /2005 Справа № 1-5/2005, яким встановлено – що 

«Конституція України забороняє узурпацію належного виключно 

українському народові права визначати і змінювати конституційний лад в 

Україні  самою  державою, її органами та її посадовими особами;   2) 



 29 

Рішення Конституційного суду України від 30 вересня 2010 року у справі № 

1-45/2010 «Про визнання неконституційним» ЗУ «Про внесення змін до 

Конституії України»  від 8 грудня 2004р. № 2222; та  3) положення ст.37 та 

ст.156  Конституції України. /    

        

 Стаття  72 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються  Закони, прийняті  Верховною Ради України, грубим  

порушенням  п.1 та розділу 2 п.2 ст.4 «Акти цивільного законодавства 

України» та  ст.324 «Право власності Українського народу» Цивільного 

Кодексу  України,  ст.8  та ст.13 та ст.22  Конституції України.  

 

Стаття  73 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються Закони, прийняті  Верховною Ради України 

грубим  порушенням  п.1 та розділу 2 п.2 ст.4 «Акти цивільного 

законодавства України» ст.324 «Право власності Українського народу» 

Цивільного Кодексу  України;  та  ст.8, ст.13, ст.22, ст.140, ст.141, ст.142 та 

ст.143 Конституції України.  

 

Стаття  74 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються  Закони,  прийняті   органами  не утвореної   

в  період  24 серпня 1991р. по 28 червня 1996р. юридичної особи публічного 

права з найменуванням  «Верховна Рада України»,  за обставин  та  у спосіб, 

встановлених  положеннями ст.38 «Припинення державних організацій, що є 

юридичними особами», ст.23 «Поняття юридичної особи» розділом  ст.28 

«Утворення юридичних осіб» Цивільного Кодексу Української РСР. 

 

Стаття  75 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються  Закони,  прийняті   органами  не утвореної   

в  період  28 червня 1996р. по 1 січень 2004 року юридичної особи 

публічного права з найменуванням  «Верховна Рада України»,  за обставин  

та  у спосіб, встановлених  положеннями ст.38 «Припинення державних 

організацій, що є юридичними особами», ст.23 «Поняття юридичної особи», 

розділом ст.28 «Утворення юридичних осіб» Цивільного Кодексу Української 

РСР. 

 

Стаття  76 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються  Закони,  прийняті   органами  не утвореної   в  період  1 

січня 2004р. до дати прийняття цього Статуту,   юридичної особи  публічного 

права з найменуванням  «Верховна Рада України», у спосіб,  встановлений  
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розділом  3 п.2 ст.81 «Види юридичних осіб» та за ознаками, встановленими 

п.1 ст.80 «Поняття юридичної особи» Цивільного Кодексу  України. 

/Згідно яких юридичною особою є організація створена і зареєстрована 

у встановленому законом порядку. 

В підтвердження  відсутності  вищенаведеного-Витяг  № 445407 від 

28.08. 2014 року Державної реєстраційної служби України, згідно якого, в 

єдиному державному реєстрі юридичних осіб України,   записів з назвою 

«Верховна рада України»  не значиться /     

 

Стаття  77 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  

не поширюються  Закони,   засвідчені  не чинними  Президентами України,  

особи  яких   у  якості  «Президента  України»   незаконно   виникли   після  

24 серпня 1991 року,  -   в період з 5 грудня 1991 року  та  1 січня 2005 року:   

1) у відсутність  призначення  на  1.01.1991 рік  перших  виборів «Президента 

України»,  2) на   підставі  не існуючого  Закону УРСР «Про вибори 

Президента України» від 5 липня 1991 року № 1297-12 та  3) у відсутність  

доказів їх призначення    5 липня 1991 року  безпосередньо  «Верховною 

Радою України» і  доказів   їх (виборів Президента України)  проведення  1 

грудня 1991 року.   

 

Стаття  78 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються  Закони,  засвідчені  не чинними  

Президентами України,  особи  яких   у   якості   «Президента  України»    

виникли   після  24 серпня 1991 року,  -   в період з  5 грудня 1991 року  по  1 

квітня 1999 року  у  не  встановлений законом  спосіб: 1) у відсутність  

самого  Закону України   з   призначення   на  1 грудня 1991 року  перших  

виборів «Президента України»,  2)  на  підставі  не існуючого  в  природі  

Закону УРСР «Про вибори Президента України» від 5 липня 1991р. № 1297-

12  та  3) у відсутність  доказів   складання  ПРИСЯГИ саме  Українському 

народу ( - на адресу єдиного власника Національного багатства України), 

встановленої положеннями  ст.4  Закону Української РСР «Про Президента  

Української РСР» від 5  липня  1991 року № 1295-12  та складеної  іншої   

ПРИСЯГИ   ПРЕЗИДЕНТА,  встановленої  законом України, якої  не існує  до  

цього часу.  

/ В підтвердження - 1) Фотознімок  на першій сторінці Газети 

«Урядовий кур»єр» №38-39( 43-44) від грудня 1991року, на якому громадянин 

УРСР Крачук Л.М.  приймає  «присягу» на примірнику  Конституції 

України,  якої на той час ще не існувало в природі,  2) Не засвідчений  АКТ 

проголошення незалежності України від 24.08.1991року від імені 

нествореної  на той час  та ще  до цього часу «Верховної Ради Україн» в 

частині  створення держави з назвою «Самостіна  українська держава – 

Україна" та 3) Постанови Президії Верховної Ради України від 26 серпня 
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1991року № 1442-12 «Звернення Президії Верховної Ради України до 

громадян України всіх національностей», шляхом  порівняння останніх, -   

1) з Законом  України  «Про доповнення до Закону Української РСР 

«Про вибори Президента Української РСР» від 9 жовтня 1991 року № 1639, 

2) з Законом  Української РСР «Про Президента Української РСР» від 

5.07.1991 року № 1295-12,  3) з Законом Української РСР «Про вибори  

Президента Української РСР» від 5.07.1991 року № 1297-12,   4) з 

Постановою  Верховної Ради Української РСР від 5.07.1991 року № 1299-12 

«Про призначення вибрів Президента Української РСР  на 1 грудня 1991р.» 

та 5) з Постановою Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 року 

№ 1427-12 « Про проголошення незалежності України».  

 

Стаття  79 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються  Закони,  засвідчені  не чинними  

Президентами України,  особи  яких  в період   5 грудня 1991 року  та  19 

липня 1994 року,  незаконно   вступили  на  посаду  «Президента  України»,  

грубим  порушенням  Закону Української РСР «Про Президента Української 

РСР»  від 5.07.1991 року № 1295-12  та  Закону Української РСР «Про вибори  

Президента Української РСР»  від 5.07.1991 року № 1297-12, шляхом 

перевищенням повноважень при складанні присяги  ПРЕЗИДЕНТА,  не 

встановленої  Законом України,  не на адресу  Українському народу,  2) на  

примірнику  «Конституції України»,  якої до  1 грудня 1991р. - не було». 

/ В підтвердження - 1) Закон України «Про доповнення до Закону 

Української РСР «Про вибори Президента Української РСР» від 9 жовтня 

1991 року № 1639; 2) Закон Української РСР «Про Президента Української 

РСР» від 5.07.1991 року № 1295-12;  3) Закон Української РСР « «Про вибори  

Президента Української РСР» від 5.07.1991 року № 1297-12,  та 4) 

Постанову Верховної Ради Української РСР від 5.07.1991 року № 1299-12 

«Про призначення вибрів Президента Української РСР  на 1 грудня 1991р.»  

        

Стаття  80 

На територіальну громаду Українського народу   міста Івано-

Франківська  не поширюються Закони, засвідчені не чинними  

Президентами України,  -  які   незаконно  обирались  в  період  1 січня 2005  

та  10 січня 2010 роки, грубим порушенням  п.12 «Перехідних положень» 

Конституції України,  з  використанням  не чинного  1) Рішення від 3.12.2004  

року та 2) Ухвали від 14 січня 2005 року  «Верховного суду України «Про 

призначення повторних виборів Президента України», НЕЗВАЖАЮЧИ,  що 

останній,  остаточно  припинив  своєї існування 29.06.2001 року, у виконання  

положень п.12 «Перехідних положень» Конституції України,  та залишається  

нествореним  до цього часу, після  1.01.2004 року, у спосіб, встановлений  

положеннями ст.8 «Порядок утворення судів» Закону України «Про 

судоустрій України», та розділом 3 п.2 ст.81 «Види юридичних осіб» 

Цивільного Кодексу України, -  розпорядчим АКТом засновника, 
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встановленого  положеннями 1) п.23 ст.106 «Президент України» 

Конституції України.   

/ В підтвердження - 1)  положення розділу 1 п.12 перехідних положень 

Конституції України  від 28.06.1996р.,  згідно яких  «Верховний суд України»,   

29 червня 2001 року,  остаточно  припинив  своє  існування, 2) положення  

п.23 ст.106 «Президент України» Конституції України, 3) положення ст.8 

«Порядок утворення судів» та ст.68 «Печатка судів України» Закону 

України «Про судоустрій в Україні»; 4) положення розділу 3 п.2 ст.81 «Види 

юридичних осіб» ЦК України,  та 5)  Витяг від 22 серпня 2014 року № 

19193207 Державної Реєстрапційної служби України, згідно якого, а) 

засновником Верховного суду України, після 7 лютого 2002 року,  

«виступає»  не створена  до цього часу «Верховна Рада України», б) яким не 

підтверджено,  відомості  та статус  відомостей юридичної особи, з 

найменуванням «Верховний суд України», в) яким не підтверджується 

державна реєстрація юридичної особи з найменуванням «Верховний суд 

України»,  яку було створено, шляхом перетворення;  г) якому, не відома  

сама  назва  Установчого документа «Верховного суду України» , та д) 

якому не відомо  про розпорядчий  АКТ, на підставі якого було створено 

юридичну особу з найменуванням «Верховний судУкраїни».     

 

Стаття  81  

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються   судові  рішення  місцевих,  апеляційних  та  

вищих  СУДІВ,  які  виникли  після  29 червня 2001р. у відсутність  

письмових  доказів  їх  створення, у спосіб, встановлений  ст.8 Закону 

України «Про судоустрій України»,  у  відсутність письмових доказів  

відповідного  подання Голови  «Верховного суду України» та  Міністра 

юстиції України на  адресу Президента України.    

 

Стаття  82  

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються   судові  рішення  місцевих,  апеляційних  та  

вищих  СУДІВ України,  які  після   28 червня 1996р.   не  створювались  у 

спосіб,  встановлений  п.23 ст.106 Конституції України  та  сьогодні  

незаконно  існують:  в  супереч   положенням  ст. 68 «Печатка судів 

України» ЗУ «Про судоустрій України»,  у відсутність  письмових  доказів  

їх  створення   юридичними  особами, у спосіб,  встановлений  положеннями 

розділу 3 п.2 ст.81 «Види юридичних осіб» Цивільного кодексу України, за 

відповідним Указом  чинного Президента України. 

 

Стаття  83  

На територіальну громаду Українського народу   міста Івано-

Франківська  не поширюються   судові  рішення  місцевих,  апеляційних  та  

вищих СУДІВ,   які після  1 січня 2004р.  незаконно  існують: у відсутність 

письмових  доказів  їх створення  юридичними  особами  публічного права,  
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у спосіб  встановлений  положеннями розділу 3 п.2 ст.81 «Види юридичних 

осіб» Цивільного Кодексу  України, за безпосереднім  Указом чинного 

Президента України.    

 

Стаття  84  

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська   не поширюються   судові  рішення  місцевих,  апеляційних  та  

вищих СУДІВ,  які  після  1 січня 2004р.  незаконно   існують у відсутність  

ознак юридичної особи публічного права,  встановлених положеннями  ст.80  

«Поняття юридичної особи» Цивільного Кодексу України, незаконно 

існують у відсутність ознак ОРГАНІЗАЦІЇ або УСТАНОВИ  державних 

органів   судової  влади  Національної держави - Україна. 

 

Стаття  85 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська  не поширюються    судові  рішення   місцевих,  апеляційних  

та  вищих  СУДІВ,  постановлених  СУДДЯМИ,   які  незаконно   існують  у 

відсутність   письмових доказів  їх першого  призначення  СУДДЕЮ  

(України),  у спосіб,  встановлений  положеннями   останнього речення 

розділу 2 ст. 9 «Обрання ( призначення) суддів» Закону України  «Про статус  

суддів» або другим реченням ст.22 «Порядок призначення ( обрання ) суддів 

до місцевого суду Закону України «Про судоустрій України».    

 

Стаття  86 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська   не поширюються   судові  рішення  СУДДІВ  місцевих,  

апеляційних  та  вищих СУДІВ, які існують у відсутність письмових доказів 

ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІ,   встановле-них  положеннями  ст.10 «Присяга судді» 

ЗУ «Про статус суддів» та ст.55 «Присяга судді» ЗУ «Про судоустрій  та  

статус суддів»,  належних  безпосередньо адміністрації  Президента України  

та  Президенту України.  

 

Стаття  87 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська   не поширюються   судові  рішення  СУДДІВ  1) місцевих,  2) 

апеляційних  та  3) вищих СУДІВ,  установи  яких не  відносяться  до  

державних   органів   судової  влади  Національної держави – Україна. 

 

Стаття  88 

На територіальну громаду Українського народу  міста Івано-

Франківська   не поширюються   судові   рішення  СУДДІВ  місцевих,   

апеляційних  та  вищих СУДІВ,  які  стали  «громадянами України»  грубим  

порушенням  положень  Розділу 4 «Громадянство Української РСР» 

Декларації «Про державний суверенітет України» від 16.07.1990 року - у 
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відсутність  письмових доказів   офіційної   відмови   від  громадянства  

Української РСР ( -  Національної держави – Україна). 

 

Стаття  89  

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська   

не поширюються   нормативні  та  розпорядчі  акти  місцевих державних  

органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  які   після  

1.01.2004р.   виникли   та існують  у місті Івано-Франківськ,  у відсутність  

ознак  ОРГАНІЗАЦІЇ  або УСТАНОВИ  державних органів виконавчої  влади  

та місцевого самоврядування Національної держави - Україна,  встановлених 

положеннями  ст.80  «Поняття юридичної особи»  Цивільного Кодексу 

України. 

 

Стаття  90 

Територіальна громада  Українського народу  міста Івано-Франківська,  

для  подолання   наслідків   незаконної  діяльності   в  період 24 серпня 

1991р.  по  26 жовтня 2014 рік  неконституційного  складу   Верховної  

ради  України,      керу-ючись   положеннями  ст.5, ст.13, та ст.37  

Конституції України,    залишає   за  собою  конституційне  право   

безпосереднього   припинення   у  межах  своєї  адміністративної території  

міста Івано-Франківська у спосіб, встановлений  цим  Статутом,    всіх  до  

одного  місцевих  осередків   політичних  партій,   які  протягом  24 років  

безпосередньо  приймали  участь  у незаконному формуванні    

неконституційного складу  Верховної Ради України,   та  її постановленні  

неконституційними  законами,  здійснювали  узурпацію    державної  

влади  та  конституційних прав Українського  народу,  з метою  

припинення  тієї  частини  неконституційного  складу Верховної ради 

України,  яка   безпосередньо   виникла   за  результатами  її  

неконституційних  виборів  до «Верховної Ради України»  та  які  

безпосередньо  відбулись  у  місті Івано-Франківськ.   

 

Стаття  91 

Територіальна громада  Українського народу міста Івано-Франківська,  

для  подолання   наслідків   незаконної  діяльності   в  період 24 серпня 

1991р.  по  26 жовтня 2014р.   місцевих   осередків   політичних  партій,   

які   безпосередньо   прийняли   участь  у  незаконному   створені   

неконституційного складу  Верховної Ради України  та   в   узурпації   

державної  влади  Українського  народу, залишає  за  собою  

конституційне право  безпосереднього   припинення, у спосіб,  

встановлений цим Статутом,  тієї  частини  повноважень  Президента 

України,  встановленої  положеннями  ст.102 та ст.106 Конституції України, 

яка  безпосередньо  у нього  виникла  підчас  та  за  результатами  його  

виборів  у  місті Івано-Франківську. 

                                                           === 
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РОЗДІЛ   3  

«Праравова основа Статуту територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська і система безпосереднього державного 

управління  терито-ріальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська   та органи їх управління”. 

 

Стаття  92 

Державне управління адміністративною територією міста Івано-

Франківськ  здійснюється  безпосередньо  територіальною громадою 

Українського народу  міста Івано-Франківська  тільки  у  межах   положень  

ст.5,  ст.13, та  розділу 4  ст.124 Конституції  України і   через   утворені   

нею  місцеві   державні  органи  влади – Комітети.  

 

Стаття  93 
Створення  місцевих  державних  органів  влади  міста Івано-

Франківська,  встановлених положеннями  ст.5, ст.6 та  розділом  4 ст.124 

Конституції України,  безпосередньо  належить  територіальній громаді 

Українського  народу  міста Івано-Франківська,   шляхом  скликання   їх   

установчих зборів. 

 

Стаття  94 

Найвищим  в  місті Івано-Франківськ місцевим  державним  органом   

влади територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська,  

згідно  по-ложень  другого  речення  першого  розділу ст.5  Конституції 

України  є   Комітет  виборців  територіальної  громади  Українського  

народу   міста Івано-Франківська    

 

Стаття  95 

Переважне  право  висунення  у місцеві  державні  органи  влади  та  у  

органи місцевого самоврядування міста Івано-Франківська, з правами 

встановленими поло-женнями розділу 4 ст.140 Конституції України,   

безпосередньо   належить  жите-лям  територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська   - громадянам України з правами,  

встановленими  положенням  ст.13  Конституції України,  ст.324 «Право 

власності Українського народу» Цивільного Кодексу України, ст. 327 "Право 

комунальної власності"ЦК України та Розділом 1 «Самовизначення 

Української нації» Декларації «Про державний суверенітет України» від 

16.07.1990 року. 

 

Стаття  96 

Право висунення у місцеві  державні органи влади та у органи 

місцевого самоврядування міста Івано-Франківська та Івано-Франківської 

області Національної держави - Україна з правами, встановленими 

положеннями розділу 4 ст.140 Конституції України, відповідно до положень 

другого речення першого розділу «Самовизначення української нації» 
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Декларації «Про державний сувере-нітет України» від 16.07.1990 року,  

також  поширюється   на  громадян України  інших  національностей  у 

випадку 1)  якщо   останні   постійно  проживають  у місті Івано-

Франківськ,  2) не мають за  кордоном  власних національних держав, 3) 

мають статус народних представників територіальної  громади  

Українського народу міста Івано-Франківська, 4) на підставах, встановлених 

цим Статутом, безпосередньо представляють   п"ятдесят  і  більше  жителів  

Українського народу  міста Івано-Франківська, та  5) мають, у своєму  

паспорті  «громадянина  України»,  відповідну  відмітку  про особисте  

національне  походження,  підтвер-джене  документами. 

 

Стаття  97 

Переважне  право   висунення  у  державні  органи   виконавчої  та  

судової  влади  міста Івано-Франківська  та  Івано-Франківської області  

Національної держави – Україна,  на  посаду:  1) голови  районної  державної 

адміністрації; 2) голови облас-ної державної адміністрації; 3) міського і 

районного прокурора, 4) прокурора Івано-Франківської області; 5) судді 

місцевого суду; 6) судді  апеляційного суду Івано-Франківської області, 

згідно з  положеннями  ст.13 Конституції України,  другого речення першого 

розділу «Самовизначення української нації» Декларації «Про державний 

суверенітет України» від 16 липня 1990 року,  та  ст.324  «Право власності 

Українського народу» ЦК України, безпосередньо належить тільки   

жителям  територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська. 

  

Стаття  98 

Правовою основою Статуту територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська     є:   1) Декларація «Про державний 

суверенітет України» від 16 липня 1990 року; 2) Європейська Хартія «Про 

місцеве самоврядування» від 15 жовтня 1985 року ( підписана 6 листопада 

1996 році  та ратифікована Законом України  № 452/97-ВР від 15 липня 

1997 року), набрала чинності для України 01.01.1998 року; 3) Конституція 

України від 28 червня 1996 року,  з змінами,  внесеними, у спосіб, 

встановлений ст.156 Конституції України; та 4) Закони України, прийняті 

конституційним складом Верховної Ради України, встановлені  

положеннями розділу 1 ст.76 Конституції України,  у складі  100 відсотків  

таких  народних  депутатів  України,   які,  безпосередньо  та  всі до одного  

за своїм   національним   походженням  є  представниками Українського 

народу  Націо-нальної держави – Україна,  з  правами,   встановленими  

положеннями  ст.13 Конституції України та юридичною відповідальністю за 

прийняті рішення,  які суперечать конституційним правам  Українського 

народу,  його  національній   державності  та   національним інтересам. 

 

Стаття  99 
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Між черговими та позачерговими  зборами  виборців територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська безпосереднє 

державне управління  адміністративною територією міста Івано-

Франківська  покладається   на   місцеві  державні органи  влади  

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська –  

Комітети. 

  

Стаття  100 

Місцеві   державні  органи влади  територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська – Комітети,  створюються її 

безбалансовими  відділен-нями,  які  мають  свої  круглі  гербові  печатки  з  

своїми  найменуваннями. 

 

Стаття  101 

Місцеве самоврядування територіальної громади Українського народу  

міста Івано-Франківська безпосередньо покладається на  представницькі  та  

виконавчі  органи  місцевого  самоврядування Українського народу  міста 

Івано-Франківська та  Івано-Франківської області,  встановлені  положеннями  

четвертого  розділу ст.140  Конституції України. 

Стаття 102 

Створення місцевих державних органів влади територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська -  Комітетів,  та  прийняття   

їх   установчих  положень  покладається  на   ініціативну  групу  жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська, об'єднаних  спільними 

інтересами,  та  реалізується  скликанням   їх   установчих  зборів. 

 

Стаття  103 

Голова територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська приз-начається   безстроково   установчими  зборами 

територіальної громади Україн-ського народу  міста Івано-Франківська з 

числа єдиного спільного кандидата  ініці-ативної групи  жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська,  об'єднаних спільними 

інтересами, створеної у спосіб,  встановлений  цим  Статутом.   

 

Стаття  104 
У разі створення територіальною громадою Українського народу міста 

Івано-Фран-ківська місцевих представницьких та виконавчих органів 

місцевого самовряду-вання, голова територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франків-ська  займає   посаду  голови  міста Івано-

Франківська та  згідно  з положеннями  останнього  речення  другого розділу 

ст.141 Конституції України,  головує  в  засі-данні  виконавчого комітету  

міста Івано-Франківська .  

 

Стаття  105 
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У разі призначення  голови територіальної громади Українського народу   

міста Івано-Франківська  зборами  виборців  територіальної громади  

Українського наро-ду  міста Івано-Франківська  на  посаду  голови Івано-

Франківської міської Ради,   місцеві   вибори  з  цього  питання  не 

проводяться.  

 

Стаття  106 

Посада голови територіальної громади Українського народу  міста 

Івано-Франків-ська,  так само, як голови Івано-Франківської міської ради, 

припиняється рішен-ням зборів виборців територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська, за  наступних обставин: 

1) самовідводу за станом здоров»я ; 

2) раптової смерті; 

3) виявлення йому недовіри зборами виборців територіальної  громади 

Українсько- го народу міста Івано-Франківська за обставин грубого 

порушення  положень цього нового Статуту. 

 

Стаття  107  

Забезпечення конституційних прав жителів територіальної громади  

Українського народу міста Івано-Франківська,  встановлених положеннями 

першого розділу ст.5,  четвертим розділом ст.124 та першою і  другою 

частиною ст.143 Конституції України,  покладається  на  систему  місцевих  

державних органів  влади  територ-іальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська,  встановлених  цим  статутом. 

 

Стаття  108                       

Система місцевих державних органів влади територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська встановлена цим Статутом, 

складається  з наступ-них  її  сигментів: 

1. Голова територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська; 

2. Територіальна громада Українського народу  міста Івано-

Франківська; 

3.  Ініціативна  група жителів  Українського народу  міста Івано-

Франківська,   об'єднаних  спільними інтересами; 

4.  Комітет виборців територіальної громади  Українського народу  міста 

Івано-Франківська; 

5. Комітет народних представників територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська ; 

6. Бюджетний комітет територіальної громади  Українського народу 

міста Івано-Франківська;  

7. Рахунковий комітет територіальної громади  Українського народу  

міста Івано-Франківська; 

8. Виконавчий комітет  внутрішніх справ  територіальної громади  

Українського народу міста Івано-Франківська ; 
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9. Комітет народних засідателів та присяжних територіальної громади  

Українського народу міста Івано-Франківська ; 

10. Надзвичайний комітет територіальної громади  Українського народу 

міста Івано-Франківська ; 

11. Комітет публічної друкованої інформації територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська . 

12. Вуличні комітети самоорганізації  населення  Українського народу  

міста Івано-Франківська  . 

13. Мікрорайонні комітети самоорганізації  населення  Українського 

народу  міста Івано-Франківська . 

                                                          === 

РОЗДІЛ  4                                         

„Право на місцеві ініціативи. Суб'єкти місцевих ініціатив 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

Право та порядок обговорення місцевих ініціатив. Порядок реалізації 

місцевих  ініціатив”. 

 

Стаття  109      

Право висунення  місцевих  ініціатив з питань  порядку  денного зборів  

виборців територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська безпосе-редньо належить  жителям  Українського народу міста 

Івано-Франківська, та оста-нніми  реалізується,  через:  1) збори  

ініціативної  групи  жителів  Українського народу  міста Івано-Франківська,   

об'єднаних  спільними  інтереса-ми, 2) через збори  жителів  вуличних 

Комітетів самоорганізації  населення  Українського народу  міста Івано-

Франківська  та  3) через збори  жителів  Комітетів  саморга-нізації 

населення  Українського народу мікрорайонів  міста Івано-Франківська . 

 

Стаття   110 

Право висунення  місцевих ініціатив  з питань,   які   стосуються  

безпосередньої  адреси  місця  проживання  жителів Українського народу 

міста Івано-Франківська належить  зборам  жителів  вуличних  Комітетів  

самоорганізації  населення  Українського народу  міста Івано-Франківська . 

 

Стаття   111 

Право обговорення  проектів  місцевих  ініціатив з питань,  які  

стосуються  безпо-середньої  адреси  місця  проживання  жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська,   належить  безпосередньо  

зборам  жителів  міста відповідних  вуличних  Комітетів самоорганізації 

населення Українського народу  міста Івано-Франківська.  

 

Стаття   112 

Право  обговорення  проектів  місцевих  ініціатив  жителів 

територіальної грома-ди Українського народу міста Івано-Франківська,  які  

стосуються   конституційних  та основних прав Українського народу  
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Національної держави Україна, належить: 1)  черговим та позачерговим  

зборам  ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-

Франківська, об"єднаних спільними інтересами; 2) черговим і позачерговим 

зборам Комітетів самоорганізації населення Українського народу  

мікрорайонів міста Івано-Франківська та 3) черговим  та позачерговим 

зборам виборців територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська . 

 

Стаття  113 

Результати обговорення проектів  місцевих ініціатив,  прийнятих 

черговими та позачерговими  ЗБОРАМИ:  1) ініціативної групи  жителів 

Українського народу  міста Івано-Франківська; 2) вуличних Комітетів 

самоорганізації населення Українського народу  міста Івано-Франківська та 

3)  Комітетів самоорганізації на-селення Українського народу мікрорайонів 

міста Івано-Франківська,  підлягають  розголошенню, через  друковані  

засоби публічної  інформації територіальної гро-мади  Українського народу 

міста Івано-Франківська. 

 

 Стаття  114 

Результати обговорення проектів місцевих ініціатив черговими та  

позачерговими   зборами   жителів  територіальної  громади Українського  

народу  міста Івано-Франківська або черговою та позачерговою сесією  

місцевих депутатів  міста Івано-Франківська,  підлягають  публічному   

розголошенню не  пізніше   за   п'яти  діб   до  дати   наступних   

вищевказаних   таких   зборів  або наступної  такої  сесії  місцевих  депутатів. 

 

Стаття  115 

Місцеві ініціативи, з питань: 1) висунення кандидатів  або  єдиного  

кандидата  на посаду голови територіальної громади Українського народу  

міста Івано-Франківська; 2) прийняття нового Статуту територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська; 3) внесення  змін  у 

діючий Статут території громади Українського народу міста Івано-

Франківська та з інших питань,  встановлених  цим статутом,  належать 

безпосередньо жителям територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська і реалізуються:  1) через  чергові  та позачергові  збори   

жителів  вуличних   Комітетів  самоорганізації  населення  Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2) через  чергові  та позачергові  збори  

Комітетів самоорганізації населення  Українського народу  мікрорайонів 

міста Івано-Франківська та 3) через чергові та позачергові  збори  

ініціативної  групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська, 

об"єднаних  спільними  інтересами,  за участі  п"ятидесяти   та  більше  

осіб  їх  учасників. 

 

Стаття  116 
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Обговорення  проектів   місцевих ініціатив  з питань:  1) висунення  

кандидатів або єдиного кандидата  на посаду голови територіальної громади 

Українського народу   міста Івано-Франківська, 2) прийняття нового Статуту 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська,  3) 

внесення  змін  у діючий Статут території громади Українського народу  

міста Івано-Франківська  та з  інших питань  проводяться   черговими та 

позачерговими  зборами  1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська, об"єднаних спільними інтересами,  2) 

зборами вуличних комітетів  самооргані-зації населення Українського 

народу  міста Івано-Франківська та  3) Комітетами самоорганізації населення  

Українського народу  мікрорайонів   міста Івано-Франківська  протягом  

тридцяти  діб від  дати   поширення  таких  місцевих  ініціатив   у 

місцевих  засобах  друкованої  публічної  інформації  міста Івано-

Франківська. 

  

Стаття  117 

З проектами  місцевих ініціатив  на  адресу  територіальної  громади  

Українсь-кого народу  міста Івано-Франківська  можуть   також  звертатись 

1) державні  органи  виконавчої  та  судової  влади міста Івано-Франківська  і 

Івано-Франківсь-кої  області та  2) Івано-Франківської обласна рада і  3) 

місцеві державні органи влади територіальної громади Українського народу   

міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  118 

Проекти  місцевих  ініціатив  жителів територіальної громади 

Українського наро-ду  міста Івано-Франківська , які  пройшли обговорення, 

вносяться  на адресу  1) голови територіальної громади  Українського 

народу  міста Івано-Франківська та 2) місцевого державного органу влади 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська з 

найменуванням «Комітет виборців територіальної громади Українського 

народу, після  його створення. 

 

Стаття  119 

Розголошення  проектів  місцевих  ініціатив  прийнятих  1) 

ініціативною  групю  жителів Українського народу міста Івано-Франківська, 

об"єднаних спільними інте-ресами, 2) вуличними Комітетами  

самоорганізації населення Українського народу міста Івано-Франківська та 

3) Комітетами самоорганізації  населення Українського народу мікрорайонів 

міста Івано-Франківська, покладається: 1) на саму ініці-ативну  групу  

жителів  Українського народу  міста Івано-Франківська,  яка  безпо-середньо  

виступила  з такими місцевими ініціативами та  2) на органи  управління  

всіх  вищевказаних Комітетів  самоорганізації  населення  міста Івано-

Франківська,  які  розглядали  проекти  місцевих  ініціатив   та  їх  приймали.    

 

Стаття  120 
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Докази   обговорення  місцевих ініціатив  черговими та  позачерговими 

зборами  жителів  органів самоорганізації  населення  Українського народу   

міста Івано-Франківська  або  черговими та  позачерговими  зборами  

ініціативної групи  жителів  Українського народу  міста Івано-Франківська ,  

об"єднаних  спільними  інтересами  є невід"ємним  додатком  до  протоколу  

вищевказаних   зборів,  та  підлягають  приєднанню  до нього. 

 

Стаття   121 

Прийняття  нового Статуту  територіальної  громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська,  внесення  змін  та  доповнень  до нього,   

покладається   на   установчі та чергові збори  територіальної  громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська.  

 

Стаття  122  

Скликання  установчих зборів  територіальної громади  Українського 

народу   міс-та Івано-Франківська, покладається 1) на ініціативну групу 

жителів Українського народу  міста Івано-Франківська  або  2) на  «Комітет 

виборців територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська, після  його  створення.   

 

Стаття  123 

Протокол  установчих зборів  територіальної громади  Українського 

народу  міста Івано-Франківська , з прийнятими у ньому  рішеннями, 

засвідчується   головуючим  та  секретарем  вищевказаних  зборів. 

 

Стаття  124 

Статут  територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська , прийнятий установчими зборами територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська, засвідчується головою 

територіальної громади Українсь-кого народу міста Івано-Франківська, з 

прикладенням  її   круглої  гербової   печатки. 

 

Стаття  125 

Легалізація нового Статуту територіальної громади Українського народу  

міста Івано-Франківська  покладається  безпосередньо  на голову 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська  та на 

головуючого  і  секретаря   установчих зборів  територіальної  громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська ,  якими  було  прийнято  

новий  Статут. 

 

Стаття  126 

Легалізація нового Статуту територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська здійснюється, спільною нотаріально посвідченою 

заявою голови територіальної громади Українського народу міста Івано-
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Франківська головуючого  та  секретаря  установчих зборів  територіальної  

громади  Українського народу  міста Івано-Франківська,  у  наступні  адреси: 

1) Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській 

області; 2) Івано-Франківське міське управління юстиції Івано-Франківської 

області; 2) Івано-Франківська обласна рада; 3) Прокуратура Івано-

Франківської області; 5) Управління Міністерства внутрішніх справ України  

у  Івано-Франківській області.  

 

Стаття   127  

До заяви головуючого  та  секретаря  установчих зборів  територіальної  

громади Українського народу міста Івано-Франківська,  з повідомленням  

«Про прийняття нового Статуту  територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська», підлягають приєднанню належно завірені 

копії наступних документів: 

1. Протокол  установчих зборів  територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська  ; 

2. Примірник  нового Статуту  територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська ; 

3. Лист реєстрації  учасників  установчих  зборів територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська  ; 

4. Протокол лічильної комісії  установчих зборів  територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська . 

 

Стаття  128 

Рішення  чергових  та  позачергових  зборів  територіальної  громади  

Українського народу міста Івано-Франківська, які вступили в силу  в межах  

адміністративної  території  міста Івано-Франківська  є обов'язкові та 

остаточні   для  всіх  суб'єктів цивільного права, державних органів влади і 

місцевого самоврядування,   безпосередньо   яких   вони  стосуються. 

 

Стаття  129 

Відкриття виконавчого провадження прийнятих рішень чергових та 

позачергових зборів  територіальної громади  Українського народу міста 

Івано-Франківська, покладається  на  Комітет  виборців  територіальної 

громади Українського народу   міста Івано-Франківська,  та  здійснюється  

безпосередньо  його  постановою. 

 

Стаття  130     

Процес  виконавчого провадження  прийнятих  рішень  чергових та 

позачергових  зборів територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська, встановлюється установчими положеннями Комітету 

виборців територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська. 

 

Стаття  131 
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Постанови  Комітету виборців територіальної  громади  Українського 

народу  міста Івано-Франківська  „Про відкриття виконавчого 

провадження»  на  рішення  чергових  та позачергових  зборів  

територіальної громади  Українського народу міста Івано-Франківська 

набувають чинності негайно та  підлягають  поширенню  місцевими  

засобами   публічної  друкованої  інформації  територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська. 

  

Стаття  132 

Положення нового Статуту територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська поширюється на всю адміністративну  

територію   міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  133 

Положення нового Статуту територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська   є  обов”язковими  для  всіх  суб'єктів  

конституційного   права   міста Івано-Франківська ,   у  тому   числі  для    

державних   органів   виконавчої  та   судової влади  міста Івано-Франківська  

та Івано-Франківської області  Націо-нальної держави – України.  

 

Стаття  134 

Положення  Статуту  територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська,  зміни  та  доповнення  до нього,  повинні  відповідати 

положенням 1) Декларації «Про державний суверенітет України» від 

16.07.1990 року; 2) Європейській  Хартії «Про місцеве самоврядування» від 

15.10.1985 року ( підписаної  6.11.1996 році  та  ратифікованої   Законом 

України  № 452/97-ВР від 15.07.1997 року); 3) Конституції України від 

28.06.1996 року; 4) Змінам Конституції України, встановлених  положеннях 

Розділу ІІІ «Вибори. Референдум» Конституції України, які набули чинності, 

у спосіб, встановлений ст.156 Конституції України та 4) Законам України,  

прийнятих  конституційним  складом  Верховної Ради України згідно 

розділу  1 ст.76 Конституції України та сформованого з  представників 

Українського народу  Національної держави – Україна, з правами, 

встановленими  положеннями  ст.13  Конституції України,  прийнятої  28 

червня  1996 року.  

 

Стаття  135  

Тлумачення положень Статуту територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська  покладається на 1) голову територіальної 

громади Українського народу   міста Івано-Франківська  та  2) голову  

Комітету виборців територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська. 

 

Стаття  136 
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Найвищим  органом  безпосереднього  управління  міста Івано-

Франківська  є  збори   територіальної громади  Українського народу  міста 

Івано-Франківська та надалі збори  виборців територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  137 

Місцем скликання та проведення зборів 1) ініціативних груп  жителів 

Українського народу  міста Івано-Франківська; 2) жителів вуличних 

комітетів самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та  3)   виборців  територіальної  громади  Українського народу  

міста Івано-Франківська   повинні бути спеціально обладнані технічними 

засобами фіксування процесу веде-ння вищевказаних зборів відповідні 

приміщення комунальної власності  терито-ріальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська, за адресою місцезнаходження юридичної 

особи: вул. Грушевського, будинок 21, зал 321 у  місті Івано-Франківськ, 

76000, Україна. 

 

Стаття  138  

Забезпечення  чергових та  позачергових  зборів  1) виборців  

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська; 2) 

органів самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська   та 3) ініціативної групи жителів Українського народу міста 

Івано-Франківська з відповідними та спеціально обладнаними  

приміщеннями покладається  на  органи управління  саме  тієї  ініціативної  

групи  жителів  територіальної  громади Українського народу   міста Івано-

Франківська,  якою   безпосередньо  було  ініційовано  вищевказані  чергові  

або  позачергові   збори та  на  Комітет  виборців територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська,  після  його створення. 

                                                             === 

РОЗДІЛ  5    
 „Право  та  порядок скликання зборів ініціативної групи жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська. Порядок реєстрації їх 

учасників. Порядок голосування та порядок  набрання сили  їх  рішень”. 

 

Стаття  139 

Жителі територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська мають  право  ініціювати  та висувати  місцеві  ініціативи  з 

будь-якого  питання.   

 

Стаття  140 

Висунення місцевих ініціатив з питань безпосереднього управління: 1) 

адмініс-тративною територією міста Івано-Франківська;  2)  місцевим  

бюджетом; 3) місце-вими галузевими комунальними підприємствами  

покладається   на   ініціативну групу жителів Українського народу міста 

Івано-Франківська,  об'єднаних  спільними  інтересами. 
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Стаття 141  

Право скликання зборів  ініціативної  групи  жителів  Українського 

народу  міста Івано-Франківська   об'єднаних спільними  інтересами  з  будь - 

якого питання  мають  жителі  територіальної  громади  Українського народу 

міста Івано-Франківська,  об'єднані  спільними  інтересами.  

 

Стаття  142 

Ініціативною групою  жителів  Українського народу  міста Івано-

Франківська  об'єднаних спільними інтересами  та   надалі   Ініціативна група  

жителів  Українсь-кого народу  міста Івано-Франківська,  визнається  

п'ятдесят  та  більше  жителів  територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська,  об'єднаних  спільними  інтересами. 

 

Стаття  143 

Ініціативна група жителів Українського народу міста Івано-Франківська  

створюється  установчими  зборами  п'ятидесяти  і  більше  жителів  

територі-альної громади Українського народу міста Івано-Франківська,  

об'єднаних  спільними інтересами. 

 

Стаття  144 

Органи  управління ініціативної групи жителів Українського народу  

міста Івано-Франківська, об'єднаних спільними інтересами,  складаються  з  

1) голови  ініціативної групи  та  членів  її   активу,  склад   якого  

призначається  установчими зборами і може уточнюватися черговими 

зборами  ініціативної  групи  жителів  Українського народу  міста Івано-

Франківська  . 

 

Стаття  145 

Кількість  членів  активу  ініціативної  групи  жителів  Українського 

народу  міста Івано-Франківська     та   його склад  встановлюється  рішенням  

установчих зборів, уточнюється рішенням чергових зборів такої  

ініціативної  групи,  з  числа  безпосередніх  учасників таких  зборів.   

 

Стаття  146 

Реєстрація учасників установчих, чергових та позачергових  зборів  

ініціативної  групи  жителів Українського народу міста Івано-Франківська, 

об'єднаних спільними інтересами проводиться реєстраційною комісією  

організаторів  таких  зборів,  за наявності  у  їх  прибулих  учасників  1) 

паспорту громадянина України,  2) доказів  державної реєстрації у ньому,  

адреси  місця   їх  постійного  проживання  у  міста Івано-Франківська  та 3) 

доказів  їх   належності  до Українського народу Національної держави 

Україна. 

 

Стаття  147 
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Реєстраційна  комісія   установчих  зборів  ініціативної   групи  жителів 

Українського народу  міста Івано-Франківська ,  створюється   з  трьох  та  

більше  учасників  таких  зборів,   які  безпосередньо  виступили  з  

ініціативою  скликання   та   проведення   таких  зборів. 

 

Стаття  148 

Право участі  та голосування  на  установчих, чергових та  

позачергових  зборах ініціативної  групи  жителів Українського народу 

міста Івано-Франківська  ,  мають тільки  зареєстровані   учасники  таких  

зборів. 

Стаття  149 

Голосування на установчих, чергових та позачергових зборах   

ініціативної  групи  жителів  Українського народу міста Івано-Франківська   

є прямим і відкритим та здійснюється у  відповідний  порядок,  встановлений 

Установчими  положеннями такої   ініціативної  групи. 

 

Стаття  150 

Порядок голосування  на  установчих,  чергових  та  позачергових  

зборах  ініціативної  групи  жителів  Українського народу  міста Івано-

Франківська ,  повинен  бути  послідовним  та  передбачати наступне,  з  

числа  зареєстрованих  учасників  таких  зборів, спочатку  встановити   ту  

кількість   їх   учасників,   які  не підтримують  питання поставлене  на  

голосування і  тільки  потім,  встановити  ту  кількість  учасників  таких  

зборів,  які  підтримують  питання  поставлені  на голосування. 

 

Стаття  151 

Доказами  підтвердження  дійсності  та безпосереднє  волевиявлення  

учасників установчих, чергових та позачергових  зборів  ініціативної  групи  

жителів Українського народу міста Івано-Франківська, є спеціальні  бюлетені  

для  відкритого голосування, у які самі учасники таких зборів  безпосередньо 

вносять відомості  про  результати кожного свого голосування та у кожному 

його випадку, його дійсність підтверджують власним  підписом. 

 

Стаття   152 

Виготовлення спеціальних бюлетенів для відкритого голосування  в  

установчих,  чергових  та  позачергових  зборах  ініціативної  групи   

жителів Українського народу  міста Івано-Франківська , покладається  на  

реєстраційну  комісію  організаторів  таких  зборів,  та  здійснюється  

належними  їй  технічними  засобами під  час  реєстрації   їх учасників,   

прибулих   в  засідання  таких       вищевказаних  зборів. 

 

Стаття  153 

Призначення  реєстраційної комісії  установчих,  чергових  та   

позачергових  зборів  ініціативної групи жителів Українського народу  міста 

Івано-Франківська , покладається  на  самих  організаторів  таких  зборів.  
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Стаття   154 

Виготовлення спеціальних  бюлетенів  для  відкритого голосування  в  

установчих, чергових, та позачергових зборах ініціативної  групи  жителів 

Українського народу  міста Івано-Франківська,  здійснюється  з  першої,  

другої  та  одинадцятої  сторінки  паспорту  громадянина України учасників  

вищевказаних  зборів,  які   пройшли   реєстрацію. 

 

Стаття  155 

Засвідчення  протоколу  установчих, чергових  та позачергових   зборів  

ініціативної  групи жителів  міста Івано-Франківська  з  прийнятими  у них  

рішеннями,  покладається   на  головуючого  та  на  секретаря   таких  

зборів. 

 

Стаття  156 

Рішення установчих, чергових  та  позачергових  зборів ініціативної  

групи жителів Українського народу  міста Івано-Франківська   набувають 

чинності  після  засвідчення  їх  протоколу  головуючим та секретарем  

таких  зборів  та  після  приєднання   до  їх  протоколу  наступних  його 

невід'ємних додатків: 1) Бюлетенів відкритого голосування   всіх  до одного  

зареєстрованих  учасників  таких зборів з доказами їх волевиявлення; 2) 

листа  реєстрації  прибулих  учасників   у  вищевказані  збори та  3) 

протоколу лічильної комісії вищевказаних зборів  з  результатами  

голосування   їх  учасників.   

 

Стаття  157 

Головуючим у зборах ініціативної групи жителів Українського народу   

міста Івано-Франківська  призначається  голова   ініціативної групи   або  

його  довірена  особа  з   числа  членів   активу   такої    ініціативної групи. 

 

Стаття  158 

Секретарем  чергових  та  позачергових  зборів ініціативної  групи  

Українського народу  жителів міста Івано-Франківська  призначається  один  

із  членів  активу   такої   ініціативної групи. 

 

Стаття  159 

Голова  ініціативної групи жителів Українського народу  міста Івано-

Франківська протягом  десяти  діб,    від дати  проведення  її   установчих 

зборів,  зобов'язаний   провести  її  легалізацію,   яка  полягає   в  

повідомленні  про  її  створення  та  про  ціль  об'єднаних   інтересів  її  

учасників,  на  адресу: 1) Прокуратури  міста Івано-Франківська;  2) 

Прокуратури Івано-Франківської області; 3) Івано-Фран-ківського міського 

відділу  внутрішніх справ   Міністерства внутрішніх справ України у Івано-

Франківській області; 4) Івано-Франківське міське управління юстиції в 

Івано-Франківській області; 5) Державної адміністрації міста Івано-

Франківської області та  6) Івано-Франківської обласної ради.                                                              
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РОЗДІЛ  6                                           === 

 Право та порядок скликання зборів вуличних  та мікрорайонних 

Комітетів  самоорганізації населення Українського народу  міста Івано-

Франківська . Порядок реєстрації їх учасників. Порядок голосування та 

набрання сили їх рішень”. 

 

Стаття  160 

Право скликання установчих зборів жителів вуличних та 

мікрорайонних  Коміте-тів самоорганізації населення Українського народу 

міста Івано-Франківська покладається  на  ініціативні групи  жителів  

Українського народу  міста Івано-Франківська, об'єднаних спільними 

інтересами,  у  складі   п'ятнадцяти  та  більше  осіб,   які   проживають  у 

межах  однієї  вулиці  або  мікрорайону  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  161 

Право скликання   чергових  та  позачергових  зборів  жителів  вуличних  

та мікро-районних  Комітетів самоорганізації  населення  Українського 

народу міста Івано-Франківська, об'єднаних спільними інтересами,  

покладається   на  учасників    попередніх   таких   вищевказаних   зборів. 

Стаття  162 

Реєстрація  учасників  установчих, чергових та позачергових  зборів   

жителів вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення 

Українського народу міста Івано-Франківська , покладається  на 

реєстраційну комісією таких  зборів  з  числа  їх  організаторів  та  

здійснюється  за  наявності  у  прибулих   учасників  таких зборів  1) 

громадянського паспорту та  2) доказів  у ньому  державної реєстрації  адреси   

місця  їх   постійного проживання  у   місті Івано-Франківськ,  у межах  

однієї  вулиці   або   мікрорайону.  

 

Стаття  163 

Реєстраційна  комісія  установчих, чергових та позачергових  зборів 

жителів вуличного та мікрорайонного  Комітету самоорганізації населення 

Українського народу міста Івано-Франківська,  складається  з трьох  та 

більше  осіб  організаторів таких вищевказаних зборів безпосередньо,  яким  

належить  ініціатива   їх  скликання.    

 

Стаття  164 

Право на  волевиявлення та голосування  в засіданні  установчих, 

чергових та позачергових зборах жителів вуличного та мікрорайонного 

Комітету самоорганізації  населення Українського народу  міста Івано-

Франківська ,   мають  тільки   зареєстровані  учасники таких вищевказаних 

зборів. 

 

Стаття  165 
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Голосування в  установчих, чергових та позачергових зборах жителів 

вуличного та мікрорайонного Комітету самоорганізації населення 

Українського народу міста Івано-Франківська  є  прямим  та  відкритим  і  

здійснюється   у відповідний порядок, який  відповідає  порядку,  

встановленому їх  установчими положеннями  та  положеннями  цього  

Статуту. 

 

Стаття  166 

Порядок голосування в установчих, чергових та позачергових зборах 

жителів ву-личного та мікрорайонного  Комітету самоорганізації  населення 

Українського на-роду міста Івано-Франківська, є відповідно послідовним та 

передбачає з числа зареєстрованих учасників таких вищевказаних  зборів, 

спочатку  встановити  1) ту  кількість  їх  учасників,  які не підтримують  

питання  поставлене  на голосування і тільки потім 2) встановити ту кількість 

їх учасників, які підтримують  питання  поставлене  на голосування у таких  

зборах. 

 

Стаття  167 

Доказами,  що підтверджують дійсність волевиявлення учасників 

установчих, чергових та позачергових зборів жителів  вуличного та  

мікрорайонного  Комітету самоорганізації  населення Українського народу  

міста Івано-Франківська є спеці-альні бюлетені,  у які  самі  учасники  таких 

зборів  безпосередньо вносять   відо-мості  про результати  кожного свого  

голосування  у таких  зборах   та   його  дійсність у кожному  його випадку 

підтверджують  власним  підписом. 

 

Стаття   168 

Виготовлення спеціальних бюлетенів для відкритого голосування 

учасників уста-новчих, чергових та позачергових зборів жителів вуличного 

та мікрорайонного   

Комітету самоорганізації  населення Українського народу міста Івано-

Франківська, покладаються на реєстраційну комісію організаторів таких 

зборів та  здійснюється  фіксація належними  їм  технічними  засобами 

безпосередньо  під  час  реєстрації  їх   учасників,  прибулих  для участі  у  

таких  вищевказаних  зборах. 

 

Стаття   169 

Виготовлення  спеціальних  бюлетенів  для  відкритого голосування  

учасників   установчих, чергових та позачергових зборів жителів вуличного 

та мікрорайонного Комітету самоорганізації  населення Українського народу 

міста Івано-Франківська ,  здійснюється  з  ксерокопії   першої,  другої  та  

одинадцятої  сторінки  паспорту громадянина України,  який безпосередньо 

належить зареєс-трованому  учаснику  таких  зборів. 

 

Стаття  170 
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Засвідчення  протоколу  установчих, чергових та позачергових  зборів  

жителів  вуличного та мікрорайонного  Комітету самоорганізації населення 

Українського народу міста Івано-Франківська,  з  результатами  голосування   

їх учасників,  покладається   на  головуючого  та  на  секретаря  таких  

вищевказаних  зборів. 

 

Стаття  171 

Рішення  чергових та позачергових зборів жителів вуличного та 

мікрорайонного Комітету самоорганізації  населення Українського народу  

міста Івано-Франківська набувають чинності  після  затвердження  

протоколу  таких   вищевказаних зборів головою вуличного або 

мікрорайонного Комітету самоорганізації населення Українського народу 

міста Івано-Франківська з  прикладенням,  належних  їм  гербових печаток та  

головою територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська, а в подальшоиу головою Комітету виборців територіальної 

громади Українського народу, після  його створення. 

                                                        === 

РОЗДІЛ   7                                         

„Право та порядок скликання зборів  територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська. Порядок реєстрації їх 

учасників. Порядок голосування у таких зборах  та порядок набрання сили їх 

рішень ”. 

 

Стаття  172 

Право скликання  установчих  зборів  територіальної  громади 

Українського народу міста Івано-Франківська покладається  на відповідну 

ініціативну групу   жителів  Українського народу міста Івано-Франківська  у 

складі  п'ятидесяти  та більше осіб об'єднаних  спільними  інтересами,  яка  

була  створена  та  легалізо-вана у спосіб,   встановлений  її установчими 

положеннями та цим Статутом. 

 

Стаття  173 

Право  скликання   чергових  та  позачергових  зборів  територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська  покладається  на  

учасників  та  організаторів   попередніх   таких   вищевказаних  зборів. 

 

Стаття 174 

Реєстрація учасників установчих, чергових та позачергових  зборів 

територіальної громади  Українського народу міста Івано-Франківська 

покладається на реєстраційну комісією організаторів таких вищевказаних  

зборів. 

 

Стаття 175 

Реєстрація  прибулих  учасників  установчих, чергових та позачергових  

зборів територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська   



 52 

здійснюєть-ся  за  наявності  у прибулих  учасників  таких  вищевказаних  

зборів  1) паспорту громадянина  України  та  2)  доказів  державної 

реєстрації у ньому  адреси  місця  постійного проживання  самого  учасника  

таких  вищевказаних зборів у місті Івано-Франківську. 

 

Стаття 176 

Рестраційна комісія  установчих, чергових та позачергових  зборів 

територіальної громади  Українського народу  міста Івано-Франківська   

складається  з  трьох  та  більше  осіб  організаторів  таких  вищевказаних  

зборів.  

 

Стаття  177 

Право участі та голосування в установчих, чергових та позачергових 

зборах тери-торіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська, мають  тільки   зареєстровані  учасники  таких зборів у спосіб, 

встановлений  цим Статутом.    

 

Стаття  178 

Голосування  в  установчих, чергових та позачергових зборах 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська   є  

прямим  та  відкритим і  здійснюється   у відповідний  порядок,  

встановлений  цим  Статутом. 

 

Стаття  179 

Порядок голосування в установчих, чергових та позачергових зборах 

територіаль-ної громади  Українського народу  міста Івано-Франківська є 

відповідно послідов-ним та передбачає з числа зареєстрованих  учасників  

таких вищевказаних  зборів спочатку встановити  ту  кількість  їх  учасників,  

яка  не підтримує  питання  порядку денного  таких  зборів  поставлене  на 

голосування  і  тільки  потім,  встановити  ту  кількість  їх   учасників,  яка  

підтримує    питання  поставлене  на  голосування. 

 

Стаття  180 

Доказами, що підтверджують дійсність волевиявлення учасників 

установчих, чергових та позачергових зборів територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська є спеціальні бюлетені  для  

відкритого голосування  у  які  безпосередньо їх учасники власноручно 

вносять результати кожного свого  голосу-вання і його  дійсність  

підтверджують  своїм  підписом, у кожному його  випадку. 

 

Стаття   181 

Виготовлення  спеціальних бюлетенів  для  відкритого  голосування  

учасників установчих, чергових та позачергових зборів територіальної 

громади Українсь-кого народу  міста Івано-Франківська,  покладаються  на  

саму  реєстраційну комісію  таких  зборів  та  здійснюється  належними  їм  
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технічними  засобами,  безпосередньо під  час реєстрації  їх учасників,  

прибулих   для    участі   у  вищевказаних  зборах. 

 

Стаття   182 

Бюлетені для  відкритого голосування  учасників   установчих, 

чергових та позачергових зборів територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська виготовляються  з  ксерокопій  першої,  

другої та одинадцятої сторінки паспорта громадянина України,  який  

пройшов реєстрацію  учасника  таких  вищевказаних  зборів. 

 

Стаття  183 

Засвідчення протоколу установчих, чергових та позачергових зборів 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська  з  

результатами  голосування  їх  учасників  покладається  на  головуючого  та  

секретаря  таких  вищевказаних  зборів. 

 

Стаття  184 

Рішення  установчих, чергових та позачергових  зборів територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська  набувають  

чинності  після  засвідчення  їх  протоколу  головуючим  та  секретарем  

вищевказаних зборів,  після  приєднання  до  нього  його  невідємних  

письмових  додатків,   встановлених  цим  статутом,  які  підтверджують  

результати  відкритого голосування  всіх  учасників  вищевказаних  зборів. 

 

Стаття  185 

Виготовлення  копій  протоколів  установчих, чергових та позачергових  

зборів територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська 

та підтвердження їх відповідності оригіналу покладається  на  голову 

територіальної  громади  Українського народу  міста Івано-Франківська   або  

на  голову  Комітету виборців територіальної громади  Українського народу  

міста Івано-Франківська, після його створення. 

 

Стаття 186  

Встановлення результатів голосування  установчих, чергових та 

позачергових зборів територіальної  громади  Українського народу міста 

Івано-Франківська  покладається  на  лічильну комісію  вищевказаних  

зборів,  склад  якої  призна-чається  рішенням  зареєстрованих   учасників  

таких  вищевказаних зборів. 

 

Стаття  187  

Відкриття  виконавчого провадження прийнятих рішень чергових та 

позачергових зборів  територіальної громади Українського народу  міста 

Івано-Франківська  покладається  на  голову територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська, а в подальшому на Комітет 

виборців територіальної громади Українського народу  міста Івано-
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Франківська після його створення і здійснюється його  відповідною 

постановою.   

 

Стаття  188 

Постанова Комітету виборців територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська  «Про відкриття виконавчого провадження»  

прийнятого  рішення   черговими  та  позачерговими зборами   

територіальної громади  Українського народу  міста Івано-Франківська  

підлягає  1)  публікації  у місцевих друкованих  засобах публічної інформації  

міста Івано-Франківська  та  2) направленню   на  адреси  осіб,   

безпосередньо  яких  остання   стосується.  

 

Стаття  189 

Постанова Комітету виборців територіальної громади Українського 

народу   міста Івано-Франківська  «Про відкриття виконавчого провадження 

рішення»  чергових  та позачергових зборів територіальної громади  

Українського народу міста Івано-Франківська  може бути  зупинена  

Постановою голови територіальної громади Українського народу   міста 

Івано-Франківська. 

 

Стаття  190 

Підставою для  зупинення  дії Постанови Комітету виборців 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська  «Про 

відкриття виконавчого провадження рішення чергових або позачергових 

зборів територіальної громади  Українського народу  міста Івано-

Франківська є  1) грубі   порушення   порядку  скликання  та  проведення  

таких  вищевказаних зборів,  встановлених  цим  Статутом та 2) існування  у  

рішеннях  вищевказаних  зборів   конфлікту  інтересів  безпосередньо  у  їх  

організаторів  та  учасників. 
 

Стаття  191 

Комітет виборців територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Фран-ківська у випадку зупинення його Постанови «Про відкриття 

виконавчого провад-ження рішення чергових та позачергових зборів 

територіальної громади  Україн-ського народу міста Івано-Франківська» 

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ вдруге скликати  вищевка-зані  збори та  їх  новим  рішенням 

підтвердити,  або  спростувати   законність  їх  попередніх  рішень. 

                                                             === 

РОЗДІЛ  8 

„Регламент та порядок проведення:  1) зборів ініціативної  групи 

жителів  Українського народу міста Івано-Франківська»; 2) зборів жителів 

вуличного та мікрорайонного Комітету  самоорганізації населення 

Українського народу міста Івано-Франківська та 3) зборів виборців 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська”. 
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Стаття  192 

Процес реєстрації  прибулих учасників ЗБОРІВ: 1) ініціативної групи  

жителів Українського народу  міста Івано-Франківська; 2) жителів  

вуличного та мікрорайонного  Комітету самоорганізації населення 

Українського народу міста Івано-Франківська та 3) жителів територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська і процес їх 

проведення, підлягає технічному фіксуванню фото - відео та 

звукозаписувальними  приладами, які  безпосередньо належать  

організаторам  таких  вищевказаних  зборів. 

 

Стаття 193 

Перед початком засідання ЗБОРІВ:  1) ініціативної групи  жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська; 2) жителів  вуличного та 

мікрорайонного  Комі-тету самоорганізації населення Українського народу 

міста Івано-Франківська  та 3) територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська,  на відповідального представника 

організаторів таких вищевказаних зборів поклада-ється  запропонувати їх 

учасникам першочергово  призначити:  1) головуючого у зборах;  2) 

секретаря  зборів  та  3) лічильну комісію  вищевказаних  зборів. 

 

Стаття 194 

Основною вимогою до кандидатів  на  посади головуючого та 

секретаря  ЗБОРІВ:   1) ініціативної  групи  жителів Українського народу; 2)  

жителів вуличного та мікрорайонного  Комітету самоорганізації населення 

Українського народу  міста Івано-Франківська та 3) територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська  є безпосередня   їх  

повна  обізнаність  про  порядок  ведення  засідання  вищевказаних  зборів,   

встановлений  цим Статутом. 

 

Стаття   195 

У випадку  участі у ЗБОРАХ: 1) ініціативної групи  жителів 

Українського народу   міста Івано-Франківська; 2) жителів вуличного та 

мікрорайонного  Комітету самоорганізації населення Українського народу 

міста Івано-Франківська та 3) територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська запрошених осіб, з числа  посадових та службових 

осіб органів державної виконавчої та судової влади  і місцевого 

самоврядування  міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області,  

створюється  президія  таких  вищевказаних  зборів,  у складі з запрошеними  

особами. 

 

Стаття   196  

Склад президії ЗБОРІВ 1) ініціативної групи жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська, 2) жителів вуличного та мікрорайонного  

Комітету самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) територіальної громади Українського народу міста 
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Івано-Франківська разом з запрошеними особами оголошується  присутнім  

учасникам  таких   вищевказаних  зборів  та  вноситься  до  його  протоколу. 

 

Стаття   197 

Засідання ЗБОРІВ: 1) ініціативної групи  жителів Українського народу 

міста Івано-Франківська; 2) жителів  вуличного та мікрорайонного  

Комітету самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська  та  3) територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська та  їх ПРОТОКОЛИ ведуться  державною мовою. 

 

Стаття   198   

На головуючого ЗБОРІВ 1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  вуличного та мікрорайонного  

Комітету самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська  та 3) територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська  покладається: 1) ведення таких зборів з дотриманням  

регламенту їх проведення  і прийнятим порядком денним та 2) проведення у 

них  відкритого голосування тільки  у спосіб, встановлений цим статутом. 

 

Стаття  199  

На головуючого ЗБОРІВ 1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2) жителів  вуличного та мікрорайонного  

Комітету самоорга-нізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) терито-ріальної громади Українського народу  міста 

Івано-Франківська покладається  повідомити  учасників  таких зборів  «про 

загальну кількість зареєстрованих  їх  учасників  та  про  існування  

необхідного кворуму  для  їх  відкриття і проведення  та  після чого відкрити  

засідання  таких,  вищевказаних  зборів. 

 

Стаття  200   

На головуючого ЗБОРІВ 1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  вуличного та мікрорайонного  

Комітету самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська покладається повідомити   їх  учасників  „ про порядок 

денний”  вищевказаних  зборів та  встановити  питання  необхідні  для  

розгляду  в частині  різне   порядку  денного,  таких вищевказаних  зборів. 

 

Стаття  201 

На головуючого ЗБОРІВ 1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  вуличного та мікрорайонного  

Комітету самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська  покладається  повідомити учасників  таких  зборів:   1) 
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про  осіб  доповідачів  у таких зборах та  2) про запрошених  осіб  у такі 

збори.  

 

Стаття  202 

На головуючого ЗБОРІВ 1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2) жителів вуличного та мікрорайонного 

Комітету самоорга-нізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська  покладається за участю  учасників  таких зборів, 

встановити   регламент,  порядок  та  черговість  виступів  учасників  таких 

зборів з  питань,  затвердженого  їх   порядку  денного. 

 

Стаття  203 

На головуючого ЗБОРІВ 1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  вуличного та мікрорайонного  

Комітету самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська покладається встановити  регламент, порядок та 

черговість  оголошення  реплік  учасниками  таких зборів,  після  кожного  

виступу  запрошених осіб  та  призначе-них  осіб   доповідачів,  з  питань  

порядку  денного  вищевказаних  зборів. 

 

Стаття  204 

На головуючого ЗБОРІВ 1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  вуличного та мікрорайонного  

Комітету самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська покладається після кожного поставленого  на розгляд  

питання  порядку  денного  таких  зборів,   проводити  постійне  нагадування  

їх  учасникам  про необхідність записуватись  у секретаря  вищевказаних  

зборів   для   виступу. 

 

Стаття  205  

На секретаря  ЗБОРІВ  1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  вуличного та мікрорайонного  

Комітету самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська  покладається: 1) ведення протоколу  таких  зборів  та  2)  

реєстрація  таких  їх  учасників, які  безпосередньо  виявили  бажання   

записатися  для виступу,  після  виступу  призначених  осіб  доповідачів  та  

запрошених  осіб. 

 

Стаття  206 

На головуючого ЗБОРІВ  1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  вуличного та мікрорайонного  
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Комітету самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська покладається після  кожного поставленого на розгляд  

питання  порядку  денного  таких  зборів здійснення  контролю:  1)  за  

черговістю   виступів  зареєстрованих  учасників  таких  зборів;  2)  за  

кількістю часу   їх   виступів  по суті  та  3)  за  кількістю  часу  

проголошення  ними  реплік після   кожного    виступу   1) запрошених  осіб,  

2)  осіб, безпосередніх  учасників  таких зборів та 3) осіб  призначених  

доповідачів. 

 

Стаття  207 

На голосування  учасників ЗБОРІВ: 1) ініціативної групи  жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  вуличного та 

мікрорайонного  Комітету самоорганізації населення Українського народу 

міста Івано-Франківська та 3) територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська   ставляться  тільки  обговорені  та  прийняті   

питання   порядку денного таких  вищевказаних  зборів. 

 

Стаття   208 

За вичерпаності порядку денного ЗБОРІВ:  1) ініціативної групи  

жителів Українського народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  

вуличного та мікрорайонного  Комітету самоорганізації населення 

Українського народу міста Івано-Франківська та 3) територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська  на головуючого таких зборів,  

покладається  повідомити   їх  учасників  про необхідність:  1) перевірити  

ще раз  результати  їх  голосування   у  бюлетенях   для  відкритого  

голосування та  2) усунути  допущені  там  недоліки  або  пропущення  

голосування з  якогось питання порядку  денного,  розглянутого  зборами.  

 

Стаття   209 

За вичерпності порядку денного ЗБОРІВ: 1) ініціативної групи  жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  вуличного та 

мікрорайонного  Комітету самоорганізації населення Українського народу 

міста Івано-Франківська та 3) територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська на головуючого таких зборів  покладається  

повідомити  їх  учасників  про  їх  обов'язок  надати  лічильній  комісії   

таких  вищевказаних зборів  належно  ними  заповнені  бюлетені  для  

відкритого  голосування  з  доказами, безпосередньбого  їх  волевиявлення,  

по кожному  розглянутому  питанню порядку  денного таких зборів. 

 

Стаття  210 

На секретаря  ЗБОРІВ:  1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2) жителів вуличного та мікрорайонного 

Комітету самоорга-нізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) терито-ріальної громади Українського народу міста 
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Івано-Франківська покладається: 1) здійснити порівняння  кількості  

отриманих бюлетенів  для  відкритого голосування з кількістю  

зареєстрованих  учасників таких  вищевказаних зборів та  2) повідомити  їх  

результати учасникам,   таких  вищевказаних  зборів. 

 

Стаття  211 

На  головуючого  ЗБОРІВ  1) ініціативної групи  жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська; 2) жителів вуличного та мікрорайонного 

Комітету самоорганізації населення Українського народу міста Івано-

Франківська та 3) територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська покла-дається: 1) запропонувати  їх  безпосереднім  

учасникам  повернути  лічильній  комісії попередньо  отримані  бюлетені  

для  відкритого голосування з метою проведення остаточних підрахунків їх  

результатів голосування та з  приводу цього 2) оголосити  в засіданні  

вищевказаних  зборів відповідну  коротку  перерву. 

 

Стаття   212 

На лічильну комісію ЗБОРІВ 1) ініціативної групи жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська, 2) жителів вуличного та 

мікрорайонного Комітету са-моорганізації населення Українського народу 

міста Івано-Франківська та 3) тери-торіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська покладається 1) оголосити остаточні 

результати проведеного голосування у таких зборах по кожному питанню 

порядку денного, 2) отримати від їх учасників пропозиції  сто-совно порядку 

денного наступних вищевказаних зборів та пропозиції місця,  дати   і  часу   

їх   проведення,  а  після  цього  3) закрити  засідання  таких  зборів.    

 

 Стаття  213 

Докази  технічного фіксування проведених ЗБОРІВ: 1) ініціативної 

групи  жителів Українського народу міста Івано-Франківська; 2) жителів 

вуличного та мікрорайонного  Комітету самоорганізації населення 

Українського народу міста Івано-Франківська та 3) територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська  є  не від'ємною  частиною   

протоколу  всіх   вищевказаних  таких  зборів. 

 

Стаття  214 

Протокол  засідання  ЗБОРІВ  1) ініціативної групи  жителів 

Українського народу міста Івано-Франківська; 2)  жителів  вуличного та 

мікрорайонного  Комітету самоорганізації населення Українського народу 

міста Івано-Франківська та 3) територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська  та  його  невід'ємні  додатки: 1) Лист реєстрації 

учасників таких зборів; 2) Бюлетені відкритого голосування з результатами  

персонального голосування та 3) Протокол лічильної комісії з результатами 

загального голосування  всіх учасників вищевказаних зборів, підлягають 1) 

закладенні  у  відповідну папку разом з усіма  невід'ємними  додатками, 2) 
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внесенню у  відповідний   реєстр   вищевказаних  зборів та  3) безстроковому  

зберіганню. 

                                                         === 

РОЗДІЛ  9 

„Комітет виборців територіальної громади Українського народу  

міста Івано-Франківська  та його повноваження”. 

 

Стаття  215 

Комітет виборців територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Фран-ківська та  його  органи  управління  створюються  його   

установчими  зборами. 

 

Стаття  216 

Установчі  збори  Комітету  виборців  територіальної громади 

Українського народу   міста Івано-Франківська  скликаються   ініціативною  

групою  жителів Українсь-кого народу міста Івано-Франківська об'єднаних  

спільними  інтересами. 

 

Стаття  217 

Комітет виборців територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська є головним  виконавчим  органом місцевої  державної  

влади  територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська 

. 

 

Стаття  218 

Комітет виборців територіальної громади Українського народу  міста 

Івано-Франківська   створюється  її  без балансовим відділенням  та  має   

власну круглу гербову печатку з найменуванням „Комітет виборців 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська ”. 

 

Стаття  219 

Комітет виборців територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська свою діяльність у містs Івано-Франківськ,  здійснює  у  

межах   своїх  Установчих положень. 

 

Стаття  220 

Установчі положення «Комітету виборців територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська» приймаються його 

установчими  зборами.  

 

Стаття  221 

Установчі положення «Комітету виборців територіальної громади 

Українського  народу міста Івано-Франківська» затверджуються головою 

територіальної гро-мади Українського народу  міста Івано-Франківська з 

прикладенням  її  круглої  гербової печатки. 
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Стаття  222 

Голова Комітету виборців територіальної громади Українського народу   

міста Іва-но-Франківська призначається  рішенням  установчих    зборів. 

 

Стаття  223 

Органи  управління  Комітету виборців територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська та надалі  Комітет,  мають 

наступний склад : 

1. Голова  Комітету. 

2. Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Архіваріус Комітету. 

 

Стаття  224 

Органом управління Комітету виборців територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська  є  засідання  Ради  його  

постійних  членів  у  якому  ведеться   протокол. 

 

Стаття  225 

Скликання засідання Ради Комітету виборців територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська та головування у ньому 

покладається  на  голову  Комітету. 

 

Стаття  226 

Ведення протоколу засідання Ради  Комітету виборців територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська покладається   на  

секретаря Комітету. 

 

Стаття  227 

Право участі в засіданні Ради Комітету виборців територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська  та голосування у ньому 

мають тільки Члени Ради цього Комітету, які призначаються  установчими  

зборами. 

 

Стаття  228 

Рішення Ради  Комітету виборців територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська набувають   чинності   у  випадку,   якщо  

їх було прийнято у скликаному  засіданні  Ради  цього Комітету та за 

результатами  відкритого  голосування   простої  більшості  присутніх   її 

Членів. 

 

Стаття  229 

Рішення Ради Комітету виборців територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська  оформлюється  його  Постановою 

Комітету. 
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Стаття  230 

Постійними  Членами  Ради  Комітету виборців територіальної громади 

Українсь-кого народу   міста Івано-Франківська, в  обов'язок    яких   входить    

безпосередня   їх   участь  в засіданні його  Ради є  наступні  особи: 

1.Голова Комітету. 

2.Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Радники  Комітету. 

 

Стаття   231 

Радниками  Комітету  виборців територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська  призначаються   три   та  більше  осіб,   з 

числа   жителів   територіальної  громади  Українського  народу,   які   мають  

вищу  юридичну  освіту  та   відповідний стаж  роботи  у  державних  органах  

виконавчої  та  судової  влади і  місцевого  самоврядування  Національної 

держави  Україна. 

 

Стаття  232 

Право  призначення  Радниками   Комітету  виборців  територіальної  

громади Українського народу  міста Івано-Франківська  належить  голові  

територіальної громади  Українського  народу  міста Івано-Франківська. 

Стаття  233 

Затвердження  списку  призначених  Радників  Комітету виборців 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська 

здійснюється Постановою  голови  Комітету  виборців територіальної  

громади Українського народу міста Івано-Франківська   

 

Стаття  234 

Кількість Радників  Комітету виборців територіальної громади 

Українського на-роду  міста Івано-Франківська  не може  перевищувати 

кількість діючих постій-них  Членів  цього  Комітету.  

 

Стаття   235 

 Установчою діяльністю Комітету виборців територіальної громади 

Українського народу   міста Івано-Франківська є наступне: 

1. Скликання,  організація  та   проведення  зборів  виборців  

територіальної грома-ди Українського  народу  міста Івано-Франківська ; 

2. Забезпечення приміщеннями  та технічними засобами  фіксування  

зборів: 1) ви-борців  територіальної громади Українського  народу міста 

Івано-Франківська  та 2) зборів  жителів  вуличних  Комітетів самоорганізації  

населення Українського  народу  міста Івано-Франківська;  

4. Введення  реєстрів  вищевказаних  зборів; 

5.  Публікація  прийнятих  рішень   зборами   1)  виборців  

територіальної 
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громади Українського народу  міста Івано-Франківська  та  2) вуличних  

Комітетів  самоор-ганізації населення Українського народу  міста Івано-

Франківська; 

6. Відкриття  виконавчих  проваджень  прийнятих   рішень  зборами   

виборців те-риторіальної громади  Українського народу  міста Івано-

Франківська ; 

7. Зберігання  та  архівація  документальних   доказів   скликання    та   

проведення    зборів   1)  виборців територіальної  громади   Українського 

народу   міста Івано-Франківська та   2)  вуличних  Комітетів  самоорганізації 

населення Українського народу  міста Івано-Франківська; 

8.  Призначення   перевірок   виконання рішень   зборів   виборців 

територіальної громади  Українського  народу  міста Івано-Франківська  

органами   державної виконавчої і судової влади та місцевого 

самоврядування   міста Івано-Франківська  та Івано-Франківської  області; 

9. Створення  комісій  з  перевірки  виконання рішень  зборів  виборців 

територіальної громади  Українського  народу   міста Івано-Франківська   

органами  державної  виконавчої  і  судової влади  та  органами  місцевого 

самоврядування  міста Івано-Франківська, Тисминецького району та  Івано-

Франківської області. 

 

Стаття  236 

Фінансове забезпечення  установчої діяльності  Комітету виборців 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська 

здійснюється через  пред-ставницький рахунок територіальної громади 

Українського  народу  міста Івано-Франківська, який  відривається  в  

Управлінні  державного  казначейства   міста Івано-Франківська.                     

 

РОЗДІЛ 10                                       ===                                                                                 

„Комітет народних представників територіальної громади Українського 

народу    міста Івано-Франківська" 

 

Стаття   237 

Комітет народних представників територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська  та  його  органи  управління  створюється    

його  установчими  зборами. 

 

Стаття  238 

Установчі збори  Комітету  народних представників територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська скликаються 

ініціативною групою  жителів  Українського народу  міста Івано-

Франківська,   порядок  створення  яких,  встановлено цим Статутом. 

 

Стаття 239 

Комітет  народних  представників  територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська є  органом   народовладдя  територіальної   



 64 

громади  міста Івано-Франківська, на який цим Статутом покладається  

проведення  реєстрації   активної частини жителів міста Івано-Франківська, 

які  прийняли  у свій  обов'язок  на засадах положень статті 1000 «Договір 

доручення» ЦК України підчас проведення  1) зборів ініціативної групи 

жителів Українського народу міста Івано-Франківська і 2) зборів виборців 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська,  

представляти   права 50-ти  та  більше   жителів  Українського народу міста 

Івано-Франківська,  у якості його народного представника.     

 

Стаття  240 

Комітет  народних представників територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська  за своїми повноваженнями  є  наступним,     

головним  виконавчим  органом  місцевої  державної  влади  територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська, після  Комітету 

виборців територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська. 

 

Стаття  241 

Комітет народних представників  територіальної громади Українського 

народу   міста Івано-Франківська створюється  її  безбалансовим 

відділенням  та  має   круглу гербову печатку  з  найменуванням „Комітет 

народних представників територіальної громади Українського народу  міста 

Івано-Франківська ”. 

 

Стаття  242 

Комітет  народних представників територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська  свою установчу  діяльність  у місті Івано-

Франківськ, здійснює  у  межах   своїх  Установчих положень. 

 

Стаття   243 

Установчі  положення  Комітету народних представників 

територіальної громади Українського  народу  міста  Івано-Франківська 

приймаються   його установчими  зборами.  

 

Стаття  244 

Установчі положення Комітету  народних представників 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська 

затверджуються головою територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська з прикладенням її круглої  гербової печатки. 

 

Стаття  245 

Голова  Комітету народних представників  територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська призначається рішенням 

установчих зборів.  
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Стаття   246 

Органи управління Комітету  народних представників  територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська та надалі Комітет, 

мають наступний склад : 

1. Голова  Комітету. 

2. Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Реєстратор  Комітету. 

 

Стаття  247 

Вищим органом управління Комітету народних представників 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська  є  

засідання  Ради  Коміте-ту народних представників територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська ,  у  якому  ведеться   

протокол. 

 

Стаття  248 
Скликання засідання Ради Комітету народних представників 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська та 

головування у ньому,  покладається  на  голову  цього  Комітету. 

 

Стаття  249 

Ведення протоколу засідання Ради Комітету народних представників   

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська  

покладається   на  секретаря  цього Комітету. 

 

Стаття  250 

Право участі в засіданні Ради Комітету народних представників  

територіальної громади Українського народу   міста Івано-Франківська  та 

голосування у ньому, мають Члени Ради Комітету,  які  призначаються  його  

установчими  зборами. 

 

Стаття  251 

Рішення Ради Комітету народних представників територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська  набувають   чинності  

у  випадку,  якщо  їх  було  прийнято  у  скликаному  засіданні  Ради  цього 

Комітету,  та за  результатами  відкритого  голосування  простої більшості 

присутніх  в  засіданні  Членів  його  Ради. 

 

Стаття  252 

Прийняте Рішення Ради Комітету народних представників 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська, 

оформлюється  Постановою цього Комітету, яку підписує  Голова цього 

Комітету. 
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Стаття  253 

Постійно діючими Членами Ради Комітету народних представників 

територіаль-ної громади Українського народу   міста Івано-Франківська,  в  

обов»язок    яких   входить    безпосередня   їх   участь  в  засіданні  Ради  є  

наступні  особи: 

1. Голова  Комітету. 

2.Заступник голови Комітету. 

3.Секретар Комітету. 

4. Радники  Комітету  з  правових  питань. 

 

Стаття   254 

Радниками  Комітету  народних представників  територіальної громади 

Українсь-кого народу  міста Івано-Франківська,  призначаються   три   та  

більше  осіб,   з числа  жителів   територіальної  громади  Українського  

народу  міста Івано-Фран-ківська,   які  мають  вищу  юридичну  освіту  та  

відповідний стаж   роботи   у  державних  органах  виконавчої  та  судової  

влади,  та  місцевого  самоврядування  Національної держави  Україна. 

 

Стаття  255 

Право призначати  Радників Комітету народних представників    

територіальної  громади Українського народу міста Івано-Франківська  

безпосередньо  належить  голові   територіальної громади  Українського  

народу  міста Івано-Франківська.   

 

Стаття  256 

Затвердження  списку  призначених  Радників  Комітету народних 

представників    територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська, здійснюється Постановою Комітету народних представників    

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  257 

Кількість  Радників  Комітету народних представників    територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська не може   

перевищувати   кількість   діючих  постійних  членів   Ради Комітету. 

 

Стаття   258 

 У своїй  діяльності Комітет  народних представників   територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська  керується  

положеннями  ст.1000  «Договір доручення» ЦК України.  

Звання  народного представника  міста Івано-Франківська  жителями  

міста  Івано-Франківська набуваються у спосіб, встановлений статтею 1000 

«Договір доручен-ня» ЦК України  та  на  підставі  50-ти  та більше  

договорів-доручень,  укладених  з  особами  виборців  міста Івано-

Франківська. Присвоєння  звання «Народний пред-ставник територіальної 
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громади Українського народу міста Івано-Франківська"  покладається  на  

Комітет народних  представників  міста  Івано-Франківська.  

 

Стаття   259 

Установчою  діяльністю  Комітету народних представників   

територіальної гро-мади Українського народу   міста  Івано-Франківська є 

наступне: 

1. Організація у місті  Івано-Франківськ корпусу народних 

представників терито-ріальної громади Українського народу  міста  Івано-

Франківська у спосіб, встановлений  ст. 1000  „ Договір доручення „ ЦК 

України,  шляхом  створення  постійно діючого  дипозитарію  

представницьких прав виборців територіальної громади  Українського 

народу  міста  Івано-Франківська. 

2. Оптимізація, за рахунок народних представників територіальної 

громади Українського народу  міста  Івано-Франківська,   зборів  виборців 

територіальної громади Українського народу міста  Івано-Франківська для 

забезпечення: 1) участі у зборах територіальної громади Українського 

народу  міста  Івано-Франківська максимальної  кількості  її  жителів ( з 

правами  виборців ) та 2) можливості  отримання  максимального обсягу  їх  

волевиявлення. 

3. Реєстрація народними представниками жителів територіальної 

громади Українського народу міста  Івано-Франківська, які у спосіб, 

встановлений статтею 1000 „Договір доручення” ЦК України стали  на 

законних підставах   повіреними особами 50-ти та більше виборців 

територіальної громади   Українського народу міста  Івано-Франківська . 

4. Створення депозитарію представницьких прав виборців 

територіальної громади   Українського народу   міста  Івано-Франківська. 

5. Створення  реєстру  народних представників територіальної громади  

Українсь-кого народу   міста  Івано-Франківська  та  його обслуговування. 

6. Відкриття депозитарних рахунків представницьких прав 

зареєстрованим канди-датам  народних  представників  територіальної 

громади  Українського народу  міста  Івано-Франківська та їх 

обслуговування. 

7. Щонедільної публікації у друкованих засобах публічної інформації  

міста  Івано-Франківська відомостей  про стан  Реєстру народних 

представників територіальної громади  Українського народу міста  Івано-

Франківська та безпосередньо належної  їм  кількості  представницьких прав 

її виборців, утворених у спосіб,  встановлений положеннями статті 1000 „ 

Договір доручення” ЦК України. 

8. Виготовлення посвідчень «народний представник» територіальної 

громади  Українського народу міста  Івано-Франківська з  обсягом   кількості 

представ-ницьких  прав  її  виборців. 

9. Організація урочистих заходів з прийняття присяги   призначених   

народними представниками жителів територіальної громади Українського 

народу  міста  Івано-Франківська. 
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10. Ведення особистих справ  народних представників територіальної 

громади  Українського народу міста  Івано-Франківська . 

 

Стаття   260 

Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету народних 

представників   територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська здійсню-ється через представницький рахунок територіальної 

громади Українського  народу  міста  Івано-Франківська,  який  відривається  

в  Управлінні  державного  казначейства  міста  Івано-Франківська. 

 

РОЗДІЛ  11                                           === 

« Бюджетний  комітет   територіальної громади Українського народу 

міста     Івано-Франківська » 

 

Стаття  261 

Безпосереднє право розпорядження коштами місцевого бюджету  

територіальної громади Українського народу міста  Івано-Франківська з 

правами, встановленими  положеннями розділу 5 ст.6 «Територіальні 

громади» ЗУ «Про місцеве самоврядування»,  відповідно до положень  ст.5 та 

ст.143 Конституції України, ст.324 «Право власності українського народу» 

та ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України,  належить  

територіальній громаді  Українського народу   міста  Івано-Франківська. 

 

Стаття 262 

Безпосереднє розпорядження коштами місцевого бюджету 

територіальної громади  міста  Івано-Франківська  здійснюється тільки  

рішеннями зборів виборців територіальної громади Українського народу  

міста  Івано-Франківська. 

 

Стаття  263 

Безпосереднє виконання  рішень  зборів  виборців територіальної 

громади Українського народу  міста  Івано-Франківська в частині 

розпорядження  коштами  місцевого бюджету  міста  Івано-Франківська  

покладається  на  Бюджетний комітет  територіальної громади 

Українського народу  міста  Івано-Франківська. 

 

Стаття  264 

Установчі збори  Бюджетного комітету територіальної громади 

Українського народу  міста  Івано-Франківська скликаються  ініціативною 

групою  жителів  Українського народу міста  Івано-Франківська, порядок  

створення  якого,  встановлено цим Статутом. 

 

Стаття  265 

Бюджетний  комітет  територіальної громади Українського народу  

міста  Івано-Франківська  за своїми повноваженнями є  наступним,   
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головним виконавчим  органом  місцевої  державної  влади  територіальної 

громади Українського народу  міста  Івано-Франківська, після Комітету   

народних представників територіальної громади Українського народу міста  

Івано-Франківська . 

 

Стаття  266 

Бюджетний  комітет  територіальної громади Українського народу  

міста  Івано-Франківська створюється  її  безбалансовим відділенням  та  має   

власну  круглу  гербову печатку з найменуванням «Бюджетний  комітет  

територіальної громади Українського народу  міста  Івано-Франківська ». 

 

Стаття  267 

Бюджетний  комітет  територіальної громади Українського народу   

міста  Івано-Франківська  свою  діяльність  у  міста  Івано-Франківська 

здійснює  у  межах   своїх  Установчих положень. 

 

Стаття  268 

Установчі положення Бюджетного комітету територіальної громади 

Українського народу  міста  Івано-Франківська  приймаються   його  

установчими  зборами.  

 

Стаття  269 

Установчі положення Бюджетного комітету територіальної громади 

Українського народу затверджуються головою територіальної громади 

Українського народу територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська з прикладенням її  круглої  гербової печатки. 

 

Стаття  270 

Голова Бюджетного комітету територіальної громади Українського 

народу    територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська призначається  рішенням  установчих   зборів.  

 

Стаття  271 

Органи управління  Бюджетного комітету  територіальної громади 

Українського народу   територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська та надалі  Комітет,  мають наступний склад : 

1. Голова  Комітету. 

2. Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Голова планової комісії. 

5. Голова бюджетної  комісії. 

6. Державний  реєстратор. 

 

Стаття  272 
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Вищим органом управління Бюджетного комітету територіальної 

громади Українського народу територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська  є  засідання   його Ради,  у  якому  ведеться   

протокол. 

 

Стаття  273 

Скликання засідання Ради Бюджетного комітету територіальної 

громади Українського народу  народних представників територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська та головування у 

ньому,  покладається  на  голову  Комітету. 

 

Стаття  274 

Ведення протоколу засідання Ради Бюджетного комітету  

територіальної громади Українського народу територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська  покладається   на  секретаря  

цього Комітету. 

 

Стаття  275 

Право участі в засіданні Ради Бюджетного комітету територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська та голосування у 

ньому мають  Члени Ради  цього Комітету, які  призначаються  установчими  

зборами  Комітету. 

 

Стаття  276 

Рішення Ради Бюджетного комітету територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська   набувають   чинності  у  

випадку,  якщо  їх  було  прийнято  у  скликаному  засіданні   Ради  цього 

Комітету  та  згідно   результатів   відкритого  голосування  простої  

більшості  присутніх  в засіданні  Членів Ради. 

 

Стаття  277 

Прийняте Рішення Ради Бюджетного комітету територіальної 

громади Українського народу  міста  Івано-Франківська оформлюється  

Постановою цього Комітету,  яку  підписує  Голова Комітету. 

 

Стаття  278 

Постійно діючими членами Ради Бюджетного комітету  

територіальної громади Українського народу міста  Івано-Франківська є  

наступні посадові  особи: 

1. Голова Комітету. 

2. Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Голова планової комісії. 

5. Голова бюджетної  комісії. 

6. Державний  реєстратор. 
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7.  Голова територіальної громади  Українського народу  міста  Івано-

Франківська. 

8.  Голова  Комітету виборців територіальної громади  Українського 

народу міста  Івано-Франківська . 

9. Радники  Комітету  з  правових, економічних та фінансових  питань з 

правом до-радчого голосу.  

 

Стаття   279 

Радниками Бюджетного комітету територіальної громади Українського 

народу  міста  Івано-Франківська ,  призначаються   три   та   більше  осіб,   з 

числа  жителів  територіальної  громади  Українського  народу  міста  Івано-

Франківська,  які  мають  вищу  юридичну,  економічну та  фінансову освіту,  

відповідний  стаж   роботи   у  державних  органах  виконавчої  та  судової  

влади у державних банківських та  фінансових установах та місцевого  

самоврядування  Національної держави  Україна. 

 

Стаття  280 

Право призначати Радників Бюджетного комітету територіальної 

громади Українського народу  міста  Івано-Франківська   безпосередньо 

належить  голові територіальної громади Українського  народу міста  Івано-

Франківська. 

 

Стаття  281 

Затвердження списку призначених Радників Бюджетного комітету  

територіаль-ної громади Українського народу  міста Івано-Франківська та 

уповноважених на постійній основі представників 1) головних розпорядників 

коштів місцевого бюджету та 2) розпорядників коштів місцевого бюджету 

нижчого рівня міста Івано-Франківська, здійснюється  Постановою  

Бюджетного комітету  територі-альної громади Українського народу  

міста  Івано-Франківська. 

 

Стаття  282 

Кількість Радників Бюджетного комітету територіальної громади 

Українського народу  міста  Івано-Франківська,  не може   перевищувати   

кількість   діючих  постійних  членів  Ради  цього Комітету. 

 

Стаття   283 

Бюджетний комітет територіальної громади Українського народу   міста  

Івано-Франківська  є  реєструючим,  організуючим,  регулюючим   та  

контролюючим   органом   місцевої  державної  влади  територіальної  

громади Українського народу  міста  Івано-Франківська ,    всіх   допустимих 

,  можливих  та  існуючих   джерел   бюджетних  доходів,  які   плануються, 

створюються,  існують та  приховується  у  межах адміністративної  

території   міста  Івано-Франківська. 
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Стаття  284 

Учасниками бюджетного процесу територіальної  громади   міста  

Івано-Франківська є органи та посадові особи  місцевих державних органів  

та  органів  місцевого самоврядування,   які   на території   міста  Івано-

Франківська    мають  бюджетні повноваження  та   безпосередньо  несуть  

відповідальність за свої  дії  на  кожній стадії  бюджетного процесу . 

 

Стаття  285 

Бюджетними повноваженнями  в межах  адміністративної території  

міста  Івано-Франківська  визнаються  права  і  обов'язки   учасників  

бюджетних  правовід-носин,  які  документально підтверджуються.     

 

Стаття  286 

Доходами місцевого бюджету територіальної громади Українського 

народу  міста  Івано-Франківська є: 1) податкові надходження; 2) неподаткові 

надходження; 3) операції з капіталом та 4) трансферти. 

 

Стаття  287 

Бюджетними надходженнями  територіальної громади  Українського 

народу міста  Івано-Франківська є: 1) місцеві податки, 2) місцеві  збори, 3) 

обов'язкові  платежі,  4) доходи  місцевих  комунальних  установ та  5)  

доходи  місцевих галузевих комунальних  підприємств. 

 

 Стаття  288 

Установчою діяльністю Бюджетного комітету територіальної громади 

Українського народу міста  Івано-Франківська є наступне : 

1) Зведення проектів  бюджетних  планів   поточного періоду  місцевих 

державних органів влади територіальної громади Українського народу  

міста  Івано-Франківська,  встановлених цим Статутом. 

2) Розроблення  планів  своєї  діяльності. 

3) Розроблення проектів кошторису поточного періоду, затверджених 

бюджет-них планів  місцевих державних органів влади територіальної 

громади  Українського народу  міста  Івано-Франківська , встановлених цим 

Статутом. 

4) Отримання  бюджетних   призначень ( У тому числі,  через 

затвердження  їх  у рішенні  про місцевий бюджет). 

5) Доведення у встановленому порядку до розпорядників бюджетних 

коштів  нижнього рівня ( -  одержувачів бюджетних коштів) відомостей 

про обсяги асигнувань. 

6) Забезпечення   управління  бюджетними асигнуваннями. 

7) Затвердження   кошторисів   розпорядників  бюджетних  коштів  

нижнього рівня. 

8) Здійснення внутрішнього контролю  за повнотою надходжень, 

отриманих розпорядниками бюджетних коштів  нижнього рівня і 



 73 

одержувачами бюджетних  коштів та  витрачанням  ними  бюджетних 

коштів;  

9) Отримання звітів  про використання коштів від розпорядників 

бюджетних коштів нижнього  рівня  та  одержувачів коштів. 

10) Дослідження ефективності  використання розпорядниками  

бюджетних коштів  нижнього  рівня   та   їх   одержувачами   коштів. 

11) Державна реєстрація  юридичних осіб  публічного права  з 

найменуваннями:  місцевих державних органів влади та місцевого 

самоврядування;   комунальних  установ  та  галузевих комунальних установ; 

соціальних установ  та організацій, громадських організацій та політичних  

партій та  органів  державної  виконавчої  та судової  влади  міста  Івано-

Франківська  та  Івано-Франківської області  Національної держави - Україна. 

12) Державна реєстрація  юридичних осіб  приватного та  публічного  

права  з статусом   прибуткових  та   не прибуткових  підприємств, установ і  

організацій   та  фізичних  осіб  підприємців.         

 

Стаття   289 

Фінансове забезпечення установчої діяльності Бюджетного комітету 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська 

здійснюється через предс-тавницький рахунок територіальної громади 

Українського  народу  міста  Івано-Франківська в  Управлінні  державного  

казначейства   міста  Івано-Фран-ківська. 

 

                                                            === 

РОЗДІЛ  12                                           

«Рахунковий комітет територіальної громади Українського народу  

міста  Івано-Франківська  та його повноваження” 

 

Стаття  290 

 

Рахунковий комітет  територіальної громади Українського народу  міста  

Івано-Франківська   в  місті Івано-Франківськ  є  постійно діючим  органом  

контролю   1) державних органів  виконавчої, судової  влади  та  місцевого 

самоврядування,  та  2) місцевих  державних  органів  влади   територіальної 

громади Українського народу міста  Івано-Франківська. 

 

Стаття  291  

Рахунковий комітет територіальної громади Українського народу міста  

Івано-Франківська  за  своїми повноваженнями є  наступним,   головним 

виконавчим  органом  місцевої  державної  влади  територіальної громади 

Українського народу  міста  Івано-Франківська, після Бюджетного 

комітету  територіальної громади Українського народу  міста  Івано-

Франківська. 

 

Стаття  292 
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Рахунковий комітет  територіальної громади Українського народу  міста  

Івано-Франківська  створюється  її  без балансовим відділенням  та  має   

власну   круглу гербову печатку, з найменуванням „ Рахунковий  комітет  

територіальної громади Українського народу   міста  Івано-Франківська  ». 

 

Стаття  293 

Рахунковий комітет  територіальної громади Українського народу   

міста  Івано-Франківська    свою  установчу  діяльність  у   місті  Івано-

Франківськ  здійснює,   у  межах   своїх  Установчих положень і цього 

Статуту. 

 

Стаття  294 

Установчі положення Рахункового комітету територіальної громади 

Українського народу  міста  Івано-Франківська  приймаються   його 

установчими  зборами.  

 

Стаття  295 

Установчі положення Рахункового комітету територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська, затверджуються головою 

територіальної громади Українського народу  міста  Івано-Франківська  з 

прикладенням її круглої  гербової печатки. 

 

Стаття  296 

Голова Рахункового комітету територіальної громади Українського 

народу міста  Івано-Франківська, призначається  рішенням установчих   

зборів цього Комітету.  

 

Стаття   297 

Органи  управління  Рахункового  комітету  територіальної громади 

Українського народу  міста  Івано-Франківська   та надалі  Комітет,  мають 

наступний склад : 

1. Голова  Комітету. 

2. Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Голова  планової  комісії Комітету. 

5. Голова  ревізійної  комісії  Комітету. 

6. Головні  контролери Комітету. 

7. Контролери Комітету. 

 

Стаття  298 

Вищим органом управління Рахункового комітету територіальної 

громади Українського народу   міста  Івано-Франківська  є  засідання    його 

Ради,  у  якому  ведеться   протокол. 

 

Стаття  299 
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Скликання засідання Ради Рахункового комітету територіальної громади 

Українсь-кого народу  міста  Івано-Франківська, та головування  в  ньому,  

покладається нана  голову  Комітету. 

 

Стаття  300 

Ведення протоколу засідання Ради Рахункового комітету 

територіальної громади Українського народу  міста  Івано-Франківська  

покладається   на  секретаря  Комітету. 

 

Стаття  301 

Право участі в засіданні Ради Рахункового комітету територіальної 

громади Укра-їнського народу   міста  Івано-Франківська  та голосування у 

ньому мають  Члени його Ради Комітету,  які  призначаються  установчими  

зборами  цього  Комітету. 

 

Стаття  302 

Рішення Ради Рахункового комітету територіальної громади 

Українського народу   міста  Івано-Франківська, набувають чинності, якщо 

їх було прийнято у  склика-ному  засіданні  Ради  та  за  результатами  

відкритого  голосування   простої  більшості  присутніх  в засіданні  Членів 

його Ради. 

 

Стаття  303 

Прийняте Рішення Ради Рахункового комітету територіальної громади 

Українського народу міста  Івано-Франківська  оформлюється  Постановою 

цього Комітету,  яку  підписує  Голова  Комітету. 

 

Стаття  304 

Постійно діючими  членами Ради Рахункового комітету  територіальної 

громади Українського народу  міста  Івано-Франківська,  з  правом   голосу  в 

засіданні  Ради,   є  наступні   його  посадові  особи: 

1. Голова Комітету. 

2. Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Голова планової комісії Комітету. 

5. Голова бюджетної  комісії Комітету. 

 

Стаття  305 

Право   участі  в  засіданні  Ради  Рахункового  комітету територіальної 

громади Українського народу   міста  Івано-Франківська,  з  правом  

дорадчого голосу,  поширюється  на  1) Голову  територіальної громади  

Українського народу міста  Івано-Франківська та 2) Голову Комітету 

виборців територіальної громади  Українського народу міста  Івано-

Франківська. 
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Стаття   306 

Радниками Рахункового комітету  територіальної громади Українського 

народу  міста  Івано-Франківська   призначаються   три   та  більше  осіб,   з 

числа  жителів  територіальної  громади  Українського  народу міста  Івано-

Франківська,   які  мають  вищу  юридичну,  економічну та  фінансову   

освіту  та  відповідний  стаж   роботи у державних органах виконавчої та 

судової влади і місцевого  самовряду-вання  Національної держави  -Україна. 

 

Стаття  307 

Право призначати Радників Рахункового комітету територіальної 

громади Українського народу міста  Івано-Франківська  належить  

безпосередньо голові територіальної громади Українського  народу  міста  

Івано-Франківська. 

 

Стаття  308 

Затвердження списку Радників Рахункового комітету територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська здійснюється 

прийнятою Постановою Рахункового комітету  територіальної громади 

Українського народу  міста  Івано-Франківська   

 

Стаття  309 

Кількість Радників  Рахункового комітету  територіальної громади 

Українського народу   міста  Івано-Франківська   не може   перевищувати   

кількість   діючих  постійних  членів  Ради  цього Комітету. 

 

Стаття  310 

Рахунковий   комітет  територіальної громади Українського народу  

міста  Івано-Франківська  здійснює  свою установчу   діяльність   самостійно 

та незалежно відбудь-яких  державних  органів  виконавчої та судової  

влади  в Івано-Франківській області,   юридичні  адреси   яких знаходяться  у 

місті  Івано-Франківськ. 

 

Стаття  311 

Рахунковий комітет територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Фра-нківська    є   контролюючим   органом   в місті  Івано-

Франківськ  всіх  до  одного  встановлених   законом  джерел   бюджетних  

доходів та  джерел   їх   наповнення. 

 

Стаття   312 

Рахунковий  комітет  територіальної громади Українського народу   

міста  Івано-Франківська  є  контролюючим   та   перевіряючим  органом   

всіх  до одного в  місті  Івано-Франківськ   державних  органів  виконавчої  

та  судової  влади і  місцевого самоврядування,   які   існують  у відсутність  

установчих  положень  та  у  відсутність   засновників,  встановлених  
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законом,   з  питань   законності  їх  фінансування  з державного бюджету  

Національної держави – Україна.  

 

Стаття   313 

На Рахунковий комітет територіальної громади Українського народу  

міста  Івано-Франківська   покладається   проведення  в  місті  Івано-

Франківськ,   комплекс-них  перевірок  всіх  до одного державних органів 

виконавчої  та  судової  влади і місцевого самоврядування,  з питань  1) 

законності  їх  створення  у  місті  Івано-Франківськ, 2) законості  їх 

створення  юридичними  особами  публічного права Національної держави - 

Україна, 3) законності  належних  їм   юридичних адрес,  4) законності  

самої  суб'єктності  їх засновників та 5) їх  належності  до  органів  

державної  влади  і місцевого  самоврядування  Національної держави – 

Україна. 

 

Стаття  314 

На Рахунковий  комітет  територіальної громади Українського народу  

міста  Івано-Франківська покладається   проведення  перевірок  всіх  до 

одного в  місті  Івано-Франківськ службових та посадових осіб державних  

органів  виконавчої  та судової  влади і місцевого самоврядування з питань,  

законності  1)  їх  повноважень,   діяти  від імені  державних  органів  

Національної держави -  Україна  та  2) їх права, на  фінансування коштами  

платників  податків  Національної  держави - Україна. 

Стаття  315 
На Рахунковий комітет територіальної громади Українського народу   

міста  Івано-Франківська покладається   проведення   перевірок   

повноважень  всіх  до одного  в  місті  Івано-Франківськ   посадових та 

службових  осіб  державних  органів  виконавчої  та  судової  влади і 

місцевого самоврядування, з питань законності їх повноважень та 

безпосереднє підтвердження письмовими доказами їх присяги,  на адресу 

Українського народу, з правами, встановленими положеннями ст.324 «Право 

власності Українського народу»  ЦК України.    

 

Стаття  316 
На Рахунковий комітет територіальної громади Українського народу  

міста  Івано-Франківська  покладається проведення   перевірок  всіх  до 

одного в  місті  Івано-Франківськ  державних  органів  виконавчої  та  

судової  влади і місцевого самоврядування,  з питань  1) законності   їх   

нормативних  актів,  рішень і  розпоряджень та 2)  їх  відповідності   

положенням  ЦК України та Конституції України, Декларації про суверенітет 

України.  

 

Стаття  317 
На Рахунковий комітет територіальної громади Українського народу 

міста  Івано-Франківська покладається  проведення  перевірок  всіх  до 
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одного в місті  Івано-Франківськ державних органів  виконавчої  та  судової  

влади і місцевого самоврядування з питання, застосування останніми  

тільки  такого законодавства України,  підчас  виготовлення належних  їм  

нормативних  актів,  рішень  та  розпоряджень, яке було прийнято  виключно 

1) конституційним складом Верховної Ради України та 2) основу якого 

складають  а) Декларація «Про державний суверенітет України» від 

16.07.1990 року, б)  Цивільний Кодекс України  та в) Конституція України  

від 28.06.1996р. 

 

Стаття  318 
 На Рахунковий комітет територіальної громади Українського народу 

міста  Івано-Франківська покладається  проведення  перевірок  всіх  до 

одного в  місті Івано-Франківськ,  приватизованих  державних  підприємств  

Української РСР, з  питання  1) законності    їх  приватизації та  2) доказів  

проведення  розрахунків,  безпосередньо  з територіальною громадою  

Українського народу  міста івано-Франківська, з правами, встановленими  

положеннями ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України.       

 

Стаття  319 
 На Рахунковий комітет територіальної громади Українського народу 

міста  Івано-Франківська покладається невідкладно повідомляти державні 

органи  виконавчої  та  судової  влади  і  місцеві  державні органи  влади 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська,  

встановлені цим Статутом,  про результати проведених перевірок та про 

виявлені порушення Конституційних  та  основних   прав  територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська,  встановлених 

положеннями ст.324 «Право власності Українського народу» ЦК України, ст. 

327 ЦК України "Право комунальної власності" ЦК України щодо  фактів  

привласнення  та  розтрати   її  державної власності,  безпосередньо  

створеної  Українським народом  в   місті Івано-Франківськ, ще  задовго,  до 

дати  16.07.1990 року. 

 

Стаття   320 

Установчою діяльністю Рахункового комітету територіальної громади 

Українського народу   міста Івано-Франківська  є наступне:1) Здійснення  

контролю  за  виконанням  в  місті Івано-Франківськ,  існуючими   

установами  та  організаціями  державної  виконавчої і судової  влади та  

місцевого самоврядування положень  ст.5, ст.10, ст.22, ст.71, розділу 4 ст.124 

та ст.143 Конституції України, у межах  положень ст.324 «Право власності 

Українського народу» ЦК України та Розділу 1 «Самовизначення  

Української нації» Декларації Верховної Ради  Української РСР «Про 

державний суверенітет України» від 16.07.1990р., яка є основою нової 

Конституції України  та  її нових законів України.  

2) Здійснення  контролю  за  належністю  в місті Івано-Франківськ 

існуючих 



 79 

 установ та організацій  державної  виконавчої  та  судової  влади і  

місцевого самоврядування до  державних  органів  виконавчої та судової  

влади  Національної держави – Україна.  

3) Здійснення  контролю  за  належністю в Івано-Франківській області 

посадових та службових осіб   існуючих   установ  та організацій  державної  

виконавчої  та  судової  влади і місцевого самоврядування за адресою в місті 

Івано-Франківськ,  безпосередньо до  посадових  та  службових  осіб   

державної   виконавчої  та  судової  влади,  та місцевого  самоврядування   

Національної держави – Україна: 

а) Створення  комісій   народного  контролю  з  перевірки  виконання  

річного    бюджету міста Івано-Франківська за відповідні періоди (2005-

2015р.р.) та  цільового  використання   бюджетних  коштів органами 

виконавчої, судової влади і місцевого самоврядування та контролюючих 

органів, які вели: 

 -  нагляд за ефективністю  використання  коштів місцевого 

бюджету  головними розпорядниками   коштів місцевого бюджету  та  

розпорядниками   коштів місцевого бюджету  нижчого рівня міста Івано-

Франківська; 

- нагляд  за ефективністю  управління   коштами  місцевого 

бюджету головними    розпорядниками   коштів місцевого бюджету  та   

розпорядниками   коштів місцевого бюджету  нижчого рівня міста Івано-

Франківська; 

- нагляд за адресним  та  цільовим  використанням   коштів 

місцевого бюджету головними розпорядниками коштів місцевого бюджету 

міста Івано-Франківська, підчас фінансування  розпорядників  коштів  

місцевого бюджету  нижчого рівня  міста Івано-Франківська,  призначених  

зборами   виборців міста Івано-Франківська. 

4) Здійснення  перевірок  за   існуванням  у  посадових та службових 

осіб установ  та  організацій  державної  виконавчої  та  судової  влади і 

місцевого самоврядування  міста Івано-Франківська письмових  доказів, 

встановлених законом,  які   підтверджують   складання  присяги,  на  адресу  

Українського народу, встановленого ст.324 «Право власності Українського 

народу» ЦК України.  

5)  Здійснення  контролю  за  адресними  надходженнямми   коштів  

місцевих податків  та зборів  до  місцевого бюджету територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська. 

6) Здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової 

частини місцевого бюджету територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська.   

7) Здійснення контролю за своєчасним витрачанням коштів 

місцевого бюджету територіальної громади Українського народу  міста 

Івано-Франківська,  за  об'сягами ,  структурою  та  цільовим  

призначенням. 
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8) Здійснення контролю  за  утворенням і погашенням внутрішнього і 

зовнішнього боргу  місцевого бюджету територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська . 

9) Здійснення контролю  за  ефективністю та  доцільністю  видатків     

місцевого бюджету,  бюджетних  запозичень,  валютних  та  кредитно 

фінансових  ресурсів  проведених окремими  місцевими державними 

органами влади територіальної громади  Українського народу міста Івано-

Франківська, та    окремими   її   комунальними,  соціальними   установами  і  

підприємствами.    

10) Здійснення  фінансових  перевірок   та   ревізій   місцевих   

державних органів  влади територіальної громади  Українського народу 

міста Івано-Франківська  та    її   комунальних,  соціальних  установ і 

галузевих підприємств,  з  питань цільового  використання коштів 

місцевого бюджету, згідно а) з   виданими  призначеннями  та  б) касових  

операцій,   з  готівкою  та  цінними паперами. 

11) Здійснення нагляду та контролю  за підготовкою  проектів  плану  

річного бюджету  міста   Івано-Франківська. 

12) Публікації  проектів  планування   річного  бюджету  територіальної 

громади Українського народу міста   Івано-Франківська   у місцевих 

друкованих засобах  публічної інформації  міста   Івано-Франківська,  з 

метою  їх  обговорення  жителя-ми  територіальної громади  Українського 

народу міста  Івано-Франківська .      

 13) Забезпечення  виконання  проектів  річного  бюджету міста Івано-

Франківська прийнятих  зборами  виборців територіальної громади  

Українського народу міста   Івано-Франківська. 

14) Звітування  про обсяги  виконання  річного бюджету міста   Івано-

Франківська зборам  виборців територіальної громади Українського народу 

міста   Івано-Франківська . 

15)  Публікації  звітів  про  обсяги  виконання  річного  бюджету  міста   

Івано-Франківська. 

 

Стаття   321 

Фінансове забезпечення установчої діяльності Рахункового комітету     

терито-ріальної громади Українського народу міста Івано-Франківська  

здійснюється через представницький рахунок територіальної громади 

Українського  народу  міста Івано-Франківська, який відкривається в 

Управлінні державного  казначей-ства  міста Івано-Франківська. 

                                                               === 

РОЗДІЛ   13 

„Комітет народних засідателів та присяжних територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська   та  його  

повноваження ”. 

 

Стаття  322 
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Комітет народних засідателів та присяжних територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська,  відповідно до положень ст.5  

Конституції України,   здійснює  свою   діяльність  виключно   в  межах  

положень  розділу 4 ст.124 Конституції України та  розділу 1 ст.7 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів». 

 

Стаття  323  

Основною діяльністю Комітету народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська, згідно  

з  положеннями  розділу 4 ст.124 Конституції України  та  розділу 1 ст.7 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» є забезпечення  

Українського народу,  його  конституційних прав, в частині його  

безпосередньої  участі  у  здійсненні   місцевого   правосуддя. 

 

Стаття  324 

Комітет народних засідателів та присяжних територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська  створюється    установчими 

зборами. 

 

Стаття  325 

 Скликання  та проведення  установчих зборів Комітету  народних 

засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська,  безпосередньо покладається на ініціативну 

групою жителів територіальної грома-ди Українського народу міста Івано-

Франківська та Комітет виборців територіаль-ної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська,  після  його створення. 

 

Стаття  326 

Комітет народних засідателів та присяжних територіальної громади  

Українського народу міста Івано-Франківська є місцевим державним 

органом влади територіальної громади Українського  народу  міста Івано-

Франківська.  

 

Стаття   327 

Комітет народних засідателів та присяжних територіальної громади  

Українського народу міста Івано-Франківська   має  свою  круглу гербову 

печатку, з найменуванням „ Комітет народних засідателів та присяжних  

територіальної  громади  Українського народу  міста Івано-Франківська”. 

 

Стаття  328 

Комітет народних засідателів та присяжних територіальної  громади 

Українського народу міста Івано-Франківська свою діяльність  здійснює,  у  

межах  своїх  Установчих положень. 

 

Стаття  329 
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Установчі положення Комітету народних засідателів та присяжних 

територіаль-ної  громади Українського народу міста Івано-Франківська 

затверджується  головою територіальної громади Українського народу   

міста Івано-Франківська з  прикладенням  її  гербової печатки. 

 

Стаття  330 

Органи управління Комітету народних засідателів  та присяжних 

територіальної громади  Українського народу  міста Івано-Франківська 

мають наступний склад: 

1) Голова Комітету; 

2) Заступник голови Комітету; 

3) Секретар Комітету; 

4) Головний Старшина народних засідателів та  присяжних Комітету; 

5) Голова Комісії  «з питань  досудового урегулювання  

адміністративних та цивільних спорів» Комітету. 

 

Стаття   331 

Голова Комітету народних засідателів та присяжних  територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська призначається 

рішенням Установчих зборів Комітету. 

 

Стаття  332 

Секретар Комітету народних засідателів та присяжних  територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська  призначається  

рішенням Установчих зборів Комітету. 

 

Стаття  333 

Заступник  голови  Комітету народних засідателів та присяжних  

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська   

призначається  рішенням Установчих зборів Комітету. 

 

Стаття  334 

Головний Старшина «Народних засідателів та присяжних»  Комітету  

народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська призначається рішенням Установчих зборів 

Комітету. 

 

Стаття  335 

Голова Комісії  «з питань  досудового урегулювання  адміністративних 

та цивільних спорів» Комітету народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська 

призначається  рішенням Установчих зборів Комітету. 

 

Стаття   336 
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Вищим органом управління Комітету народних засідателів та 

присяжних територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська  є засідання Ради Комітету народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

  

Стаття  337 

  

Скликання засідання Ради Комітету народних засідателів та 

присяжних територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська та  головування у ньому покладається на голову Комітету. 

 

Стаття  338 

Право участі у засіданні Ради Комітету народних засідателів та 

присяжних територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська та голосування  у  ньому  належить  постійно діючим  членам  

Ради Комітету. 

 

Стаття   339 

Рішення Ради Комітету народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська 

набуває чинності, у випадку, якщо його було прийнято в результаті 

відкритого голосування  простою більшістю  присутніх  в  засіданні  Ради  

постійно діючих його членів. 

 

Стаття   340 

Прийняте Рішення  Комітету народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська 

оформлюється відповідною Постановою Комітету,  яку підписує голова  

Комітету. 

 

Стаття  341 

Постійно діючими  членами  Ради  Комітету народних засідателів та 

присяжних територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська,   встанов-лених цим статутом,  є наступні  посадові особи: 

1) Голова Комітету; 

2) Заступник голови Комітету; 

3) Секретар Комітету; 

4) Головний Старшина народних засідателів та  присяжних Комітету; 

5) Голова Комісії  «з питань  досудового урегулювання  

адміністративних та цивільних спорів» Комітету. 

 

Стаття  342 

Право   участі  в  засіданні  Ради  Комітету народних  засідателів та 

присяжних територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська з правом дорадчого голосу, поширюється  на  1) Голову  
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територіальної громади  Українського народу міста Івано-Франківська та  2) 

Голову Комітету виборців територіальної громади  Українського народу  

міста Івано-Франківська. 

 

Стаття   343 

Радниками Комітету народних  засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська   

призначаються   три   та  більше  осіб, з числа жителів  територіальної  

громади  Українського  народу  міста Івано-Франківська,   які  мають  вищу  

юридичну  освіту  та  відповідний   стаж   роботи  у  державних  органах  

виконавчої  та  судової  влади,  державних  адвокатських  об'єднань  та  

місцевого  самоврядування   Національної держави  -Україна. 

 

Стаття  344 

Право призначати Радників Комітету народних  засідателів та 

присяжних територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська належить  безпосередньо  голові територіальної громади 

Українського  народу   міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  345 

Затвердження  списку  Радників Комітету народних  засідателів та 

присяжних  територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська здійснюєть-ся Постановою Комітету народних  засідателів та 

присяжних  територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська. 

 

Стаття  346 

Кількість Радників  Комітету народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська  не 

може   перевищувати   кількість   діючих   постійних  членів  Ради  цього 

Комітету. 

 

Стаття  347  

Комітет народних засідателів та присяжних територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська свою  установчу діяльність 

здійснює  самостійно  та  незалежно  від будь-яких  державних  органів   

виконавчої  та  судової  влади  Івано-Франківської  області,   юридичні  

адреси   яких,   знаходяться    у  місті Івано-Франківськ. 

   

Стаття  348 

Установчою діяльністю Комітету народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська  є  

наступне: 

1) створення корпусу народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська ; 



 85 

2) забезпечення  безпосередньої  участі територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська   у здійснені  місцевого 

правосуддя; 

3) складання списків народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу   міста Івано-Франківська  та їх 

публічне обговорення ; 

4) внесення  змін  у списки  народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська ; 

5) складання проекту присяги народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська  та 

його затвердження; 

6) організація та проведення  урочистих заходів з прийняття присяги 

народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська ; 

7) ведення особових справ народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська та 

внесення у них  відповідних відомостей; 

8) ведення  обліку   участі  народних засідателів та присяжних  

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська  у  

розгляді  цивільних,  адміністративних та кримінальних справах місцевого 

суду і апеляційного  суду  та   результатів   їх  голосування; 

10) організації  досудового  урегулювання  адміністративних та 

цивільних спорів  жителів територіальної громади Українського народу   

міста Івано-Франківська; 

11) ведення відповідного реєстру народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська ;  

12) проведення зборів народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська ; 

13) забезпечення  конституційних прав учасникам протилежних 

сторін судового Процесу,  встановлених положеннями розділу 4 ст. 124 та ст. 

129 Конституції України,  в частині, основних засад судочинства в Україні; 

11) забезпечення конституційних та  процесуальних прав учасникам 

протилежних сторін судового процесу, встановлених положеннями ст.7 

Закону України „ Про судоустрій та статус суддів”, на отримання 

судового рішення  тільки  законно утвореного суду; 

12) забезпечення виконання судом положень ст.7 Закону України „ Про 

судоустрій та статус суддів”, приєднанням  до матеріалів судового 

розгляду справи,  письмових доказів  суддів,  встановлених ст.22 «Порядок 

призначення ( обрання) суддів до місцевого суду Закону України «Про 

судоустрій в Україні», ст.9 «Обрання ( призначення) суддів» та розділом  3 ст. 

10  „Присяга судді” Закону України „ Про статус суддів” або ст.55 «Присяга 

судді» Закону України « Про судоустрій  та статус суддів»; 

13) забезпечення виконання судом положень ст.7 Закону України „ Про 

судоустрій та статус суддів”, приєднанням  до матеріалів судового 

розгляду справи,  письмових доказів  СУДУ,  встановлених положеннями ст. 
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8  „Порядок утворення судів” та ст.68 «Печатка судів України» Закону 

України „ Про судоустрій України” та  п. 23 ст. 106 Конституції України; 

14) забезпечення виконання судом положень ст.7 Закону України „ Про 

судоустрій та статус суддів”,  приєднанням  до матеріалів судового 

розгляду справи  письмових доказів СУДУ, встановлених  положеннями 

розділу 3 п.2 ст.81 «Види юридичних осіб», розділом 4 ст. 91 «Цивільна 

правоздатність юридичної особи», та розділом 2 ст.93 «Місцезнаходження 

юридичної особи» ЦК України; 

15) забезпечення виконання судом положень ст.7 Закону України „ Про 

судоустрій та статус суддів”,  приєднанням  до матеріалів судового 

розгляду справи,  письмових доказів СУДУ згідно Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», за адресами: вул. 

Грюнвальдська, буд. 11, вул. Шевченка, буд.47, вул. Шевченка, буд. 16, вул. 

Незалежності, буд. 46 та вул. Незалежності, буд. 150, за безпосередньою 

участю осіб  ОРЕНДОДАВЦІВ -  територіальних громад Українського 

народу міста Івано-Франківська та Тисминецького району Івано-

Франківської області. 

16) внесення  місцевих ініціатив до Комітету виборців територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська з питання, винесення 

недовіри суддям місцевого, апеляційного, господарського та 

адміністративного суду, за доказами порушення  присяги  судді,  обов'яків  

суду (суддів) та підроблення матеріалів судового розгляду справ, в  інтересах 

однієї з процесуальних сторін. 

 

Стаття  349 

Переважним правом висунення  та  призначення  на  посаду народного 

засідателя та присяжного територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська користуються  представники територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська та  її  народні представники. 

 

Стаття  350 

Народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська  розглядають  та  вирішують  судові  справи, 

у складі місцевого, апеляційного, господарського та адміністративного суду, 

спільно з професійними суддями  ( суддею ). 

 

Стаття  351 

Народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська,  під час  розгляду   судових  справ  у 

місцевому, апеляційному, господарському та адміністративному  суді  та  

підчас голосування  за  прийнятті рішення,   користуються  повноваженнями  

судді. 

 

Стаття  352 
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Переважним  правом  висунення у народні засідателі та присяжні 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська  

користуються  її жителі які  досягли  тридцятирічного віку  або отримали  

статус  її  народного представника . 

 

Стаття  353 

У народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська неможуть висуватись її жителі, які є 

діючими: 1)народними депутатами України; 2) членами Кабінету Міністрів 

України; 3) слідчими право-охороних органів МВС України; 4) прокурорами; 

5) суддями; 6)  військовослуж-бовцями; 7) працівниками апаратів судів; 8) 

адвокатами; 9) нотаріусами та 10) державними  службовцями. 

  

Стаття   354 
У народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського  

народу міста Івано-Франківська не можуть  висуватися  її  жителі,  які 

досягли  вісімдесяти  п'яти   років. 

 

Стаття  355 

У народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська не можуть  висуватися  їх  кандидати,   які 

не володіють державною мовою. 

 

Стаття  356 

У народні засідателі та присяжні територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська   перевага  надається  таким  її   жителям,   

які  мають  вищу  юридичну освіту  та  відповідний  за нею  стаж  роботи. 

 

Стаття  357 

 Місцева ініціатива  висунення   кандидатів   у народні засідателі та 

присяжні територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська належить зборам жителів вуличних та мікрорайонних 

комітетів самоорганізації населення міста Івано-Франківська і  реалізується, 

безпосередньо через Комітет народних засідателів та присяжних 

територіальної громади  Українського народу міста Івано-Франківська . 

 

Стаття  358     

Призначення кандидатами народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська та  

складання  їх списків, покладається  на  Раду Коміту народних засідателів  

та  присяжних територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська. 

 

Стаття  359 
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Списки кандидатів народних засідателів та присяжних територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська, які пройшли 

затвердження Комітетом народних засідателів та присяжних 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська,  

підлягають публікації у місцевих друкованих засобах  публічної  інформації  

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська.  

 

Стаття  360 

Списки  народних   засідателів  територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська, у разі необхідності, можуть  

переглядатись зборами виборців територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська  один  раз  протягом   двох  років. 

 

Стаття  361 

Списки  народних  присяжних  територіальної громади  Українського 

народу міста Івано-Франківська, у разі необхідності,  можуть  

переглядатись  зборами   виборців   територіальної  громади  Українського  

міста Івано-Франківська один  раз   протягом   двох  років. 

 

Стаття   362 

Внесення   змін  у  затверджені   списки  народних   засідателів  та   

присяжних  територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська здійснюється  у випадку  вибуття  одного  та  більше  народних  

засідателів  та присяжних, за обставин встановлених цим Статутом,  та 

підлягають перезатвердженню Комітетом народних засідателів та присяжних 

територіальної громади  Українського народу міста Івано-Франківська.   . 

 

Стаття   363 

З питання  перегляду списків  народних  засідателів  та  присяжних 

територіаль-ної громади Українського народу  міста Івано-Франківська,  

також  можуть  виступити  1) територіальне  управління  Державної судової 

адміністрації України в Івано-Франківській області та  2) Комітет  народних 

представників територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська . 

 

Стаття   364 

Підставою  для  припинення   діючих  народних  засідателів  та  

присяжних   територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська є  наступне: 

1. Порушення  присяги   народного засідателя та присяжного; 

2. Рішення  зборів  виборців  територіальної громади територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська про  недовіру 

окремим або  окремому  народному  засідателю  або   присяжному; 

3. Рішення  зборів  виборців  територіальної громади територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська про недовіру  всьому  
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складу  народних  засідателів  та  присяжних,  у  попередньо  затверджених  

списках;  

4. Припинення  у  осіб  народного  засідателя  та  присяжного  їх   

повноважень   

за   їх  власним бажанням,  згідно  поданої  заяви   на  адресу  голови  

Комітету народних  засідателів  та  присяжних  територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська  ; 

5. Обставини, за яких висунутий   кандидат  на посаду народного 

засідателя та  присяжного територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська  згідно  закону  або цього  статуту,  не міг  бути  

включеним  до   списків  народних  засідателів  та  присяжних,   які   

підлягали  затвердженню. 

 

Стаття  365 

Підставою  для  припинення   повноважень  народного  засідателя  або   

присяж-ного територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська є  наступне: 

1.Обставини,  за   яких  особа  народного  засідателя  та  присяжного,  

перебуває: 1) у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами; 2) у відпустці 

по догляду за дитиною;  3) у відпустці  по догляду  дітей  дошкільного чи 

молодшого шкільного віку, або утримує 4)  дітей  інвалідів, інших хворих або 

членів сім'ї похилого віку; 

2. Обставини,  за  яких  голова місцевого  або апеляційного суду  визнає 

поважними   підстави  на  які  безпосередньо  посилається  сама  особа  

народного засідателя  або  присяжного  територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття   366 

Порядок увільнення від виконання обов'язків народного засідателя та 

присяжного територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська  у конкретній судовій справі,  внаслідок  заявленому  йому   

відводу ( самовідводу), також встановлюється відповідним процесуальним 

законом. 

 

Стаття  367 

Народний засідатель та присяжний  територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська зобов»язаний вчасно 

прибути на запрошення  місцевого  суду  для  участі  в судовому засіданні.    

Неявка   в судове  засідання  без  поважних причин  вважається  

неповагою  до суду та порушенням  присяги  такою особою  народного  

засідателя  та присяжного. 

 

Стаття  368 

На народних засідателів та присяжних  територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська поширюються 1) гарантії  
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незалежності і недоторканості суддів,  встановлені законом,  на час 

виконання  ними  обов'язків зі здійснення правосуддя та  2) заходи безпеки, 

передбачені  законом. 

 

Стаття  369 

Призначені народні засідателі та присяжні  територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська набувають свої   

повноваження  після  складання  присяги   та   затвердження   їх  списків. 

 

Стаття  370 

Народні  засідателі  та присяжні  територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська складають присягу  перед  головою 

територіальної  громади  Українського народу  міста Івано-Франківська в 

урочистому засіданні Ради Комітету народних засідателів та присяжних  

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

 

Стаття   371 

Текст  присяги  народних  засідателів  та  присяжних територіальної  

громади Українського народу міста Івано-Франківська затверджується  

установчими зборами Комітету народних засідателів та присяжних  

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття   372 

Фінансове  забезпечення установчої діяльності  Комітету народних 

засідателів та присяжних територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська здійснюється через представницький рахунок 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська, який   

відкривається  в  Управлінні  державного  казначейства  міста Івано-

Франківська. 

 

                                                    === 

РОЗДІЛ  14    

«Комітет внутрішніх справ територіальної  громади Українського 

народу міста Івано-Франківська   та його повноваження » 

 

Стаття  373 

Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська  в   місті Івано-Франківськ  є  постійно  діючим  

місцевим  державним  органом  влади  територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська, на який покладається забезпечення та 

охорона  конституційних прав територіальній громаді Українського народу 

міста Івано-Франківська, встановлених положеннями ст.5 Конституції 

України та цим Статутом,  в безпосередньому управлінні аміністративною 

територією міста Івано-Франківська,  через місцеві державні органи влади – 

Комітети, встановлені  цим Статутом. 
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Стаття  374 

Основним завданням  Комітету  внутрішніх справ  територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська є 1) постійне 

підтримання  громадського порядку в місті Івано-Франківськ у спосіб, 

встановлений цим Статутом та  2) охорона безпосередніх та первинних 

державних прав територіальної громади  Українського народу міста Івано-

Франківська,   встановлених положеннями:  1) розділу 1 та 2 Деклараціїї 

«Про державний суверенітет України» від 16.07.1991р.; 2) ст. ст. 2, 324, 327 

Цивільного Кодексу України та 3) ст.5, ст.7, ст.8, ст.10, ст.13, ст.14, ст.19, 

ст.22, ст.71, ст.76, ст. 124, ст.143 та ст. 156  Конституції. 

 

Стаття  375 

На  Комітет внутрішніх справ  територіальної громади  Українського 

народу  міста Івано-Франківська для виконання  завдань, встановлених цим 

Статутом, покладається : 

1. Створення  правоохоронної  системи  в  місті Івано-Франківськ; 

2. Створення  місцевої  територіальної  міліції ; 

3. Створення  комісії  з  адміністративних  правопорушень; 

4. Створення  комісії  з  корупційних  правопорушень; 

5. Створення  комісії  з  надзвичайних  ситуацій. 

Стаття  376 

Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська за повноваженнями,  встановленими  цим Статутом 

є  наступним,  місцевим  державним органом  влади,  після  Комітету 

народних засідателів та присяжних територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  377 

Комітет внутрішніх справ територіальної громади  Українського 

народу  міста Івано-Франківська   створюється  її  без балансовим 

відділенням   та  має   власну   круглу   гербову печатку з  найменуванням 

«Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу   

міста Івано-Франківська ». 

 

Стаття  378 

Комітет внутрішніх справ територіальної громади  Українського 

народу  міста Івано-Франківська   свою  установчу  діяльність в  місті 

Івано-Франківськ  здійснює   у  межах  своїх  Установчих положень. 

 

Стаття  379 

Установчі положення Комітету внутрішніх справ територіальної 

громади  Українського народу  міста Івано-Франківська   приймаються   

його установчими  зборами.  

 

Стаття  380 
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Установчі  положення Комітету  внутрішніх справ територіальної 

громади  Укра-їнського народу міста Івано-Франківська затверджуються 

головою  терито-ріальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська з прикладенням її круглої  гербової печатки. 

 

Стаття  381 

Голова Комітету внутрішніх справ територіальної громади  

Українського народу міста Івано-Франківська призначається  рішенням 

установчих   зборів цього Комітету.  

 

Стаття   382 

Органи управління Комітету внутрішніх справ територіальної громади  

Українсь-кого народу  міста Івано-Франківська та надалі Комітет,  мають 

наступний склад : 

1. Голова  Комітету. 

2. Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Голова  слідчої комісії. 

5. Голова   комісії  з  громадської  безпеки. 

6. Голова  комісії  з  надзвичайних  ситуацій.  

 

Стаття  383 

Вищим органом управління Комітету  внутрішніх справ  територіальної 

громади  Українського народу міста Івано-Франківська  є  засідання   його 

Ради,  у  якому  ведеться   протокол. 

 

Стаття 384 

На Раду Комітету внутрішніх справ територіальної громади  

Українського народу   міста Івано-Франківська  покладається: 

1) призначення  та  звільнення  начальника  місцевої  територіальної 

міліції; 

2) призначення  та звільнення  начальників структурних  підрозділів 

місцевої  територіальної міліції; 

3) призначення та звільнення  дільничих інспекторів  місцевої 

територіальної міліції; 

4) внесення  пропозицій  та  місцевих ініціатив  щодо  їх  заохочення  

або  при-тягнення  до відповідальності; 

7) заслуховування  звітів  начальників  її  структурних  підрозділів  та  

дільничних інспекторів про стан боротьби з кримінальними, 

адміністративними правопорушеннями і місцевою організованою  

злочинністю  в  міста Івано-Франківськ, або в  окремих їх мікрорайонах;  

8) заслуховування  звітів  начальників  її  структурних  підрозділів  та  

дільничих   інспекторів про  стан  громадської безпеки та охорони  

громадського порядку  в  місті Івано-Франківськ, або в їх окремих 

мікрорайонах. 
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9) прийняття, за  результатами  засідання  Ради  Комітету,  

відповідного  рішення,  на  адресу  осіб,   яких  останнє  безпосередньо  

стосується. 

 

Стаття  385 

На Раду Комітету внутрішніх справ територіальної громади  

Українського народу   міста Івано-Франківська,  та надалі - Комітет,  

покладається:   

1) призначення  та  звільнення  головів   комісій  Комітету,  

встановлених  цим  Статутом; 

2) призначення та звільнення  дільничих  інспекторів  комісій Комітету, 

встановлених  цим  Статутом; 

3) заслуховування  звітів  головів  вищевказаних  комісій  Комітету  та  

їх  дільничих інспекторів; 

4) внесення  пропозицій  та  місцевих  ініціатив  щодо  заохочення 

головів  вищевказаних  комісій  Комітету та їх  дільничих  інспекторів,  або  

притягнення  до відповідальності; 

5) внесення відповідного  подання  на адресу  комісій  Комітету,  

встановлених  цим Статутом, про виявленні  адміністративні або 

корупційні   правопорушення; 

6) внесення  відповідного  подання  на адресу  місцевої територіальної 

міліції,  про необхідність   порушення кримінального провадження на 

викритті  факти кримінальних правопорушень, виявлених підчас розгляду в 

комісіях  адмініс-тративних   або  корупційних   справ; 

7) внесення  відповідного подання   на  адресу  міських  та  регіональних 

органів  Міністерства  черезвичайних  ситуацій України у  Івано-

Франківській області  про викриті  факти  та  їх обставини,  які   

потребують  негайного  та  відповідного  реагування; 

8) прийняття, за результатами засідання  Ради  Комітету,  відповідних  

рішень  на  адресу  службових та  посадових осіб  державних  органів  

виконавчої  та судової влади і місцевого  самоврядування,  яких ці рішення 

безпосередньо  стосуються. 

  

Стаття  386  

Скликання засідання Ради Комітету  внутрішніх справ територіальної 

громади  Українського народу міста Івано-Франківська та головування у 

ньому,  покладається  на  голову  Комітету. 

 

Стаття  387 

Ведення  протоколу засідання Ради Комітету внутрішніх справ 

територіальної громади  Українського народу  міста Івано-Франківська 

покладається на  секретаря  Комітету. 

 

Стаття  388 
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Право участі в засіданні Ради Комітету  внутрішніх справ 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська 

належить постійно діючим  членам  Ради Комітету. 

 

Стаття  389 

Рішення Ради Комітету  внутрішніх справ територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська набувають   чинності,   якщо   

їх  було  прийнято  у  скликаному  засіданні  Ради  та  за  результатами  

відкритого  голосування   простої  більшості  присутніх  в  засіданні  

постійно діючих  її  Членів. 

 

Стаття  390 

Прийняте Рішення Комітету внутрішніх справ територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська оформлюється  Постановою 

цього Комітету,  яку  підписує  Голова  Комітету. 

 

Стаття  391 

Постійно діючими  членами  Ради  Комітету  внутрішніх справ  

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська з 

правом голосу в  засіданні  Ради,   є  наступні   його  посадові  особи: 

1. Голова Комітету. 

2. Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Голова слідчої  комісії. 

5. Голова  комісії  з  громадської  безпеки. 

6. Голова  комісії  з  надзвичайних  ситуацій. 

 

Стаття  392 

Право   участі  в  засіданні  Ради  Комітету  внутрішніх справ  

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська з 

правом  дорадчого голосу, поширюється на Голову територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська,  на  Голову Комітету виборців 

територіальної громади  Українського народу  міста Івано-Франківська і на 

Начальника місцевої  територіальної  міліції. 

 

Стаття   393 

Радниками Комітету  внутрішніх справ  територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська    призначаються   три   та  

більше  осіб, з числа  жителів  територіальної  громади  Українського  народу 

міста Івано-Франківська,  які  мають  вищу  юридичну  освіту  та  

відповідний  стаж  роботи  у  державних  органах   виконавчої  і  судової  

влади,  слідчих  органах Міністерства внутрішніх справ України і Служби  

безпеки  України та  місцевого  самоврядування  Національної держави  -

Україна. 
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Стаття  394 

Право призначати Радників Комітету  внутрішніх справ  територіальої 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська  належить  

безпосередньо  голові територіальної громади Українського народу  міста 

Івано-Франківська. 

 

Стаття  395 

Затвердження списку Радників Комітету внутрішніх справ 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська 

здійснюється  Постановою Комітету  внутрішніх справ  територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська.  

 

Стаття  396 

Кількість Радників Комітету  внутрішніх справ  територіальної громади 

Українсь-кого народу міста Івано-Франківська  не може перевищувати   

кількість   діючих  постійних  членів  Ради  цього Комітету. 

 

Стаття  397 

Комітет  внутрішніх справ  територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська свою установчу діяльність, здійснює 

самостійно та    незалежно   від  будь-яких  державних  органів  виконавчої  

і  судової  влади  Івано-Франківської області, юридичні адреси яких, 

знаходяться    у   місті Івано-Франківськ.  

 

Стаття  398 

Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу  

міста Івано-Франківська здійснює правоохоронні функції: 1) з захисту 

конституційних   та  цивільних   прав  територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська та  її жителів; 2) захисту  

об'єктів  її  соціальної  та  комунальної власності; 3) захисту  її  джерел  

бюджетних доходів та їх коштів;  4) захисту  об'єктів її державного 

житлового фонду та 5) захисту  об'єктів рухомого і нерухомого майна, 

безхазяйного майна, які здійснює безпосередньо через органи  місцевої 

територіальної міліції, органи  Служби Безпеки України і прокуратури   

Івано-Франківської області та Генеральної прокуратури України.  

 

Стаття  399 

Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу  

міста Івано-Франківська є контролюючим та перевіряючим органом всіх  до 

одного  в  міста Івано-Франківська  державних  органів  виконавчої  та  

судової  влади і місцевого самоврядування, які незаконно виникли та  

незаконно  існують  у  відсутність  установчих  положень,  у  відсутність 

засновників і розпорядчих АКТів про їх створення,  встановлених  законом,  

та у відсутність юридичних адрес, з питань законності їх фінансування з 

державного бюджету  Національ-ної держави – Україна та законності  
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відкриття  їм  казначейських  рахунків у місцевих  установах  Державного 

казначейства  України.  

 

Стаття  400 

На Комітет  внутрішніх справ  територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська    покладається   проведення  комплексних  

перевірок   всіх   до одного,  державних органів виконавчої  та  судової  

влади і місцевого самоврядування, з питань: 1) законності  їх створення  у 

місті Івано-Франківськ;  2) законості  їх  створення  юридичними  особами  

публічного права Національної держави - Україна; 3) законності  надання  

їм  належні юридичні адреси;  4) законності  суб'єктності  їх  засновників та  

5) безпосередньої  належності   їх  засновників до органів державної влади 

та місцевого самоврядування   Національної держави – Україна. 

 

Стаття  401   

Місцева територіальна міліція в місті Івано-Франківськ 

створюється юридичною особою публічного права  Національної 

держави – Україна. 

 

Стаття  402 

Засновником  місцевої  територіальної  міліції  міста Івано-

Франківськ  є  безпосередньо територіальна громада Українського народу 

міста Івано-Франківська  

 

Стаття   403 

Статутні документи  місцевої  територіальної  міліції міста Івано-

Франківська    приймаються її установчими зборами, після  їх  обговорення  

зборами  ініціативної групи жителів  територіальної  громади  Українського 

народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття   404 

Організація та проведення установчих зборів місцевої  

територіальної  міліції  міста Івано-Франківська  та  прийняття її 

статутних документів, покладається на засновника Комітету 

внутрішніх справ територіальної громади Українського народу  міста 

Івано-Франківська – на  Ініціативну групу жителів територіальної 

громади  Українського народу міста Івано-Франківська з урахуванням, 

особивостей, встановлених положеннями розділу 14, ст. 382  цього 

Статуту, у створені  її  органів управління.            

 

Стаття  405 

Статутною  діяльністю  місцевої  територіальної міліції  міста 

Івано-Франківська  є  наступне: 
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1) забезпечення  охорони  конституційних прав жителів територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська;  

2) боротьба  зі злочинністю  та  корупцією у міста Івано-Франківська; 

3) охорона громадського порядку; 

4) забезпечення громадської безпеки ; 

5) боротьба  з антидержавною  діяльністю  та  її  викликами; 

6) боротьба  з  масовими  заворушеннями  та  відкрити  проявами  

сепаратизму; 

7) виявлення та затримання порушників громадської безпеки,  учасників  

масових  заворушень  та  учасників  антидержавних  акцій; 

8) примусове супроводження затриманих порушників громадського 

порядку,  учасників масових заворушень  та  антидержавних акцій   до  суду  

та  до місця  їх  утримання; 

9) виведення  з  місця   масових  заворушень  неповнолітніх,  

поранених  та  постраждалих  жителів  територіальної громади  

Українського народу міста Івано-Франківська,   організації  їх  захисту,  

надання  їм  першої медичної  допомоги  та  направлення  до медичних  

закладів  невідкладної  допомоги; 

10) виявлення,  розкриття та розслідування  злочинів, та  розшук осіб, 

які їх вчинили; 

11) забезпечення  безпеки дорожнього руху у місті Івано-Франківськ ; 

12) захист  усіх  видів  власності  від  злочинних посягань; 

13) виконання, у межах  своїх  статутних  положень,  кримінальних  

покарань та адміністративних  стягнень; 

14) профілактика різних правопорушень та участь у наданні  соціальної  

та правової  допомоги  жителям  територіальної громади  Українського 

народу міста Івано-Франківська ; 

15) сприяння місцевим державним органам влади територіальної 

громади  Українського народу міста Івано-Франківська у виконанні їх  

установчих  обов»язків  та  завдань,  захист  їх  посадових осіб та  

приміщень. 

16) проведення  паспортизації  жителів територіальної громади 

Української нації  міста Івано-Франківська, з урахуванням вимог  цього 

Статуту та  здійснення контролю за дотриманням правил паспортної 

системи громадянами  України інших національностей, на адміністративній  

території міста Івано-Франківська;  

17) здійснення контролю за дотриманням  еміграційного  

законодавства України,   в  місті Івано-Франківськ,  громадянами  

України  інших  національностей  від  Українського народу. 

 

Стаття   406 

Кандидатами  на  посаду   начальника  місцевої  територіальної 

міліції міста Івано-Франківська висуваються жителі територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська, які  досягли  

тридцяти  п'ятирічного  віку,   вільно  володіють  державною мовою,  мають 
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статус  народного представника,  встановлений  цим Статутом,  мають  

вищу  юридичну освіту  та  відповідний  стаж  роботи  у  правовохороних   

органах  міліції  на  посаді   не  нижче  начальника  районного відділу  УВС  

МВС України.     

   

Стаття  407 
Порядок формування особистого складу співробітників місцевої  

територіаль-ної міліції міста Івано-Франківська безпосередньо 

встановлюється  її  Статутом. 

 

Стаття  408  

Посадові особи органів управління місцевої територіальної міліції  

міста Івано-Франківська  та  її  співробітники,  набувають  свої 

повноваження, після складання присяги, текст якої  затверджується  

рішенням  Ради Комітету народних представників територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  409     

Підставою для  припинення  повноважень  посадових  осіб  органів  

управління Комітету внутрішніх справ територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська та окремого складу 

співробітників місцевої терито-ріальної міліції  міста Івано-

Франківська,  є  наступне: 

1. Порушення  присяги  народного  представника   територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

2. Порушення присяги співробітника місцевої територіальної міліції  

міста Івано-Франківська; 

3. Виявлення недовіри зборами виборців територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська,  на адресу   членів Ради 

Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська та окремим  посадовим   особам  і  

співробітникам  територіальної міліції міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  410 

Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету внутрішніх 

справ терито-ріальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська,  здійснюється через представницький рахунок 

територіальної громади Українського  народу  міста Івано-Франківська, 

який   відкривається  в  Управлінні  державного  казначейства міста 

Івано-Франківська . 

 

Стаття  411 

Фінансове забезпечення статутної діяльності місцевої територіальної 

міліції міста Івано-Франківська,  здійснюється  через представницький 

рахунок територіальної громади Українського народу  міста Івано-
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Франківська, який відкривається в Управлінні державного казначейства  

міста Івано-Франківська.  

 

                                                            ====  

РОЗДІЛ  15 

«Надзвичайний комітет територіальної  громади Українського народу 

міста Івано-Франківська  та його повноваження » 

 

Стаття  412 

Надзвичайний комітет територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська,  відповідно положенням  ст.5  Конституції 

України,   є  постійно-   діючим  місцевим  державним  органом  влади. 

 

Стаття  413  

На надзвичайний комітет територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська,  покладається наступне : 

1. Подолання  двадцяти  п"ятирічних  наслідків   відкритих  посягань   

Росіян,   які проживають  за  межами  України і співчуваючим   їм   

громадянам   України   інших  національностей та  їхніх політичних  

партій:   1) на  державну  територію  Національної держави – Україна; 2) 

на державну мову Українського народу; 3) на національну  державність  

Українського  народу, 4)  на  національну  скарбницю Українського народу; 

5) на національний  бюджет Українського  народу; 5) на  національну  

економіку Українського народу;  та 5)  на  його Конституцію України,  

прийняту 28.06.1996 році. 

2. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян і окремих 

громадян України  інших  національностей  та  їхніх політичних  партій  на  

позбавлення  Українського народу: його національної державності,  його 

державної мови,  його державної  історії,  його національної культури,  його 

Національної держави – Україна та  її державної  території.  

3. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян і окремих 

громадян України  інших  національностей  та  їхніх політичних  партій  на  

штучне  припинення  прав Українського народу, в частині, його 

безпосереднього управління: національним  багатством, національним 

бюджетом, національним банком та Національною державою – Україна,  за  

належних  йому  національних   державних  органів  законодавчої,  

виконавчої  та  судової  влади. 

4. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та   окремих 

громадян України  інших  національностей  та  їхніх політичних  партій     

на  припинення  права  територіальної  громади  Українського  народу міста 

Івано-Франківська безпосередньо  управляти  власною адміністративною 

територією, через  належні  їй  ( народні )  місцеві  державні органи   

виконавчої та судової  влади  та  місцевого самоврядування,  встановлені  

положеннями  ст.5, ст.124 та ст.143 Конституції України. 
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5. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян і окремих 

громадян України  інших  національностей  та  їхніх політичних  партій     

на  припинення  права  територіальної громади  Українського народу міста 

Івано-Франківська на створення безпосередньо  нею  власних  місцевих   

державних   органів   влади   та місцевого самоврядування, встановлених 

положеннями ст.5, ст. 124 та ст.143  Конституції України. 

6. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян і окремих 

громадян України  інших  національностей  та  їхніх політичних  партій  на  

припинення  права  територіальної  громади Українського народу міста 

Івано-Франківська безпосередньо висувати   своїх  жителів:  у  народні  

депутати України, у народні  депутати  Івано-Франківської області  та  у 

місцеві  народні депутати Івано-Фраківської  міської ради. 

7. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян і окремих 

громадян України  інших  національностей  та  їхніх політичних  партій  на 

позбавлення конституційного права  територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська безпосередньо  висувати  своїх  жителів  до 

місцевих  держав-них  органів  виконавчої  та  судової  влади міста Івано-

Франківська і області та  у  місцеві   органи  місцевого  самоврядування 

міста Івано-Франківська і області. 

8. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян   і    окремих 

громадян України  інших  національностей  та  їхніх політичних  партій,   

безпосередньо  причетних  до  створення  24.08.1991р.  на  державний 

території Національної держави – Україна,абстракної  інтернаціональної 

держави, з назвою «Самостійна українська держава – України». 

/ В підтвердження - Постанова Верховної Ради України від 26.08.1991р. 

№ 1442-12,  та  не  засвідчений    АКТ  «проголошення незалежності 

України»  від 24.08.1991р. «Верховної ради України», Постанова Верховної 

Ради Української РСР від 24.08.1991р. № 1427-12 « Про проголошення 

незалежності України»./  

9. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та  окремих 

громадян України  інших  національностей  та  їхніх політичних  партій,  

причетних  до створення  24.08.1991р.  на  державній території Національної 

держави – Україна, абстрактної інтернаціональної «Самостійної  

української держави – України».  

/В підтвердження - Фотознімок  на першій сторінці  Газети  

«Урядовий Кур"єр»,  випуск № 38-39 (43-44) за грудень 1991р. / 

10. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які  

в  інтересах  іншої  держави  з назвою -  Російська Федерація, оскільки після  

24.08.1991р. замість призначення  на 1.12.1991р.  виборів  «Президента 

України», шляхом підроблення - обрали Президента Української РСР, згідно 

Закону УРСР «Про вибори  Президента Української РСР»  № 1297-12 від 

5.07.1991р., здійснили  захоплення найвищої державної  посади  

Національної держави –Україна,     посади  її  - Президента України. 
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/ В підтвердження - Закон УРСР «Про вибори Президента Української 

РСР» від 5.07.1991р. № 1297-12 , Постанова  Верховної Ради Української 

РСР від 5.07.1991р., №1299-12 «Про призначення виборів Президента 

Української РСР» на 1.12.1991р., Фотознімок,  на першій сторінці  Газети  

«Урядовий Кур"єр»,  випуск № 38-39 (43-44) за грудень 1991р./ 

11.  Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які   

в інтересах  іншої  держави  з назвою -  Російська Федерація,  в період  1990 

- 1993 р.р.,  безпосередньо   приймали  участь  у  роззброєнні  військових 

частин  національної   гвардії   збройних  сил  Національної  держави – 

Україна  та   у  незаконній   передачі   вилучених  озброєнь  збройним силам   

іншої  держави з назвою -  Російська Федерація, з метою позбавлення  

Українського народу та його Національної держави –Україна, можливостей 

захисту своєї незалежності.   

12.  Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян, та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які, 

в інтересах іншої  держави  з назвою – Російська Федерація,  після  

24.08.1991р., безпосередньо приймали участь у зниженні міжнародного 

статусу  Національної держави – Україна,   шляхом  позбавлення України  

її   постійного  членства   у   Раді   Безпеки  Організації Об"єднаних Націй,  

а   припинення    отже і припинення її   права  ВЕТО,  щодо   Резолюцій  

Ради Безпеки  ООН,  постановлених  в  інтересах  Російської Федерації. 

13.  Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,   

які,  в інтересах  іншої  держави,   з назвою -  Російська Федерація,  

24.08.1991р.,  прийняли  безпосередню  участь  у  захопленні  будівлі  

Національного банку –України,  з метою: 1) припинення  національного 

бюджету та національної економіки Національної держави – Україна; 2)  

позбавлення  національних  засобів  існування  та  розвитку  Українського  

народу  та  3) позбавлення  національних   джерел   фінансування   

державних  органів  законодавчої, виконавчої та судової влади  Національної 

держави – Україна та Українського народу,  шляхом  їх  ЗАХОПЛЕННЯ та 

ПРИВЛАСНЕННЯ державних органів виконавчої, судової та законодавчої влади, 

які не належать на правах власності Українському народу та його 

Національній державі- Україна. 

14. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які, 

в  інтересах   іншої  держави,  з  назвою -  Російська Федерація,  

26.03.2006р.,  грубим порушенням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 

Конституції України,  -  шляхом сформування неконституційного  складу  

Верховної ради України, здійснили  четверте захоплення  законодавчого  

органу  державної  влади  Національної держави – Україна,  з метою  

приховати,  незаконне  вилучення  з   її  національного бюджету,  в період 

з 26.03.2002р. по  28.10.2008р.,   30 млрд. 895 млн. 350 тис. 360 грн.,  
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витрачених  на  незаконне  забезпечення  статутної  діяльності  їх політичних 

партій. 

15. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які,  

в інтересах  іншої  держави  з назвою -  Російська Федерація,  26.03.2002р., 

грубим порушен-ням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції 

України, шляхом   сформуван-ня неконституційного  складу Верховної 

ради України,  здійснили  четверте захоплення  законодавчого  органу  

державної  влади  Національної держави – Україна,  грубим порушенням   

положень  другого  речення  ст. 2  та  ст.156 Конституції України і метою 

припинити Закон України «Про вибори депутатів місцевих рад та 

сільських , селищних міських голів» № 14/98 –ВР від 14.01.1998р., а замість 

останнього,  у  неконституційний спосіб і грубим порушенням положень 

ст.5,  ст.13,  ст.22, ст.37, ст.71, ст.76  та  ст.156 Конституції України,  

прийняли  новий  Закон України « Про вибори депутатів Верховної ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських , селищних та 

міських голів»  від 6.04.2004р. № 1667-4. Щоб за його допомогою,  

припинити у місті Симферополь з районним поділенням, його державне 

управління, безпосередньо територіаль-ними громадами Українського 

народу його районів, з метою створення  інтерна-ціонального  МІСЬКОГО 

«місцевого самоврядування»  РОСІЯН та громадян України  інших  

національностей, щоб останнім підготувати незаконний вихід  Кримської 

області  Національної держави – Україна  до  складу  іншої держави,  з 

назвою -  Російська Федерація. 

16. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які,  

в  інтересах  іншої  держави  з назвою -  Російська Федерація,  в  період   з 

26.06.1994р. по 19.07.1994р.,   шляхом  підроблення Закону УРСР № 1297-12 

від 5.07.1991р.,  в друге,  здійснили  захоплення найвищої державної  

посади  Національної держави –Україна, найвищої посади  її  - Президента 

України. 

/ В підтвердження - Закон УРСР «Про вибори Президента Української 

РСР» від 5.07.1991р. № 1297-12 Постанова  Верховної Ради Української РСР 

від 5.07.1991р., №1299-12 «Про призначення виборів Президента Української 

РСР» на 1.12.1991р., Фотознімок,  на першій сторінці  Газети  «Урядовий 

Кур»єр»,  випуск № 38-39 (43-44) за грудень 1991р./ 

17. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян, та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які,  

в  інтересах  іншої  держави,  з назвою -  Російська Федерація,  в  період з 

19.07.1994р. по 20.01.2005 рік,  шляхом  підроблення Закону УРСР «Про 

вибори Президента Української РСР» № 1297-12 від 5.07.1991р., в третє, 

здійснили  захоплення найвищої державної  посади  Національної держави 

–Україна, найвищої  посади  її  - Президента України. 

18. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які, 
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в  інтересах  іншої  держави  з назвою -  Російська Федерація,  в  період  з  

23.01.2005 по 20.01.2010 рік,  шляхом підроблення 1) Закону УРСР «Про 

вибори Президента України» № 1297-12 від 5.07.1991р. та  2) Рішення 

Верховного суду України від 20.01.2005р., в четверте,  здійснили  

захоплення найвищої  державної  посади  Національної держави –Україна, 

найвищої  посади  її - Президента України. 

/ Положення п.12 «Перехідних положень» Конституції України, після 

припинення 29.06.2001р. існування  Верховного суду України/, 

19.  Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян, та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій, які,  

в інтересах  іншої  держави  з  назвою -  Російська Федерація,  30.09.2010р.,  

грубим порушен-ням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції 

України,  -  шляхом сформування  неконституційного  складу  міських  та 

обласних  Рад, у містах з районним поділенням,  таких  як  місто  Черкаси,  

місто Київ, місто Вінниця та  місто  Львів і інших міст України з районним 

поділенням, грубим порушенням  положень  розділу 4 ст.2 «Основні засади 

місцевих виборів» Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських 

голів» від 6.04.2004р. № 1667-4, - шляхом закінченого злочину,  міських 

голів  вищевказаних  міст  обласних центрів,  встановлений  положеннями  

ст.157 «Перешкоджання здійсненню виборчого права», ст.109 «Дії, 

спрямовані на захоплення державної влади» та ст.111 «Державна зрада» 

Кримінального Кодексу,  в перше  не проводили  вибори   місцевих депутатів  

до  районних рад всіх вищевказаних міст з районним поділенням,  з метою 

захоплення  та  припинення  безпосереднього  державного  управління  

територіальних громад Українського народу  районів вищевказаних міст,  

належними їм  адміні-стративними  територіями, з статусом  

адміністративних одиниць. 

20.  Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян, та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які,  

в інтересах  іншої  держави  з назвою -  Російська Федерація,  28.09.2008р., 

грубим порушен-ням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції 

України, - шляхом сформованого позачергового  неконституційного  складу  

Верховної ради Укра-їни,  в п"яте  здійснили  захоплення  законодавчого  

органу  державної  влади  Національної держави – Україна, з метою 

10.07.2010р.  прийняти новий  Закон України «Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних міських голів» № 2487-7,  щоб вже за його допомогою,  перейти до 

реалізації  плану незаконного виходу  Кримської області  Національної 

держави – Україна,  до  складу  іншої держави,  з назвою -  Російська 

Федерація. 

21.  Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які,  

в інтересах  іншої  держави  з назвою -  Російська Федерація  28.10.2012р., 

грубим порушенням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції України, 
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- шляхом сформованого неконституційного складу  Верховної ради 

України, вшосте здійснили  чергове  захоплення  законодавчого  органу  

державної  влади  Національної держави – Україна. 

22. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які,  

в  інтересах  іншої  держави  з  назвою Російська Федерація  26.03.2014р.,  

шляхом державної зради  та  державним  заколотом,  здійснили  незаконну  

передачу  частини   держаної  території  Національної держави – Україна,  

з  назвою  Кримська область,   до  складу  іншої  держави  з назвою  

Російська Федерація,  та цим нанесли Національній  державі – Україна,  та  її  

Українському і  Кримсько - татарському народу  непоправних    втрат  їх   

національної  державності  та  національному  розвитку у  межах  належних  

їм   державних   та   національних  територій. 

23.  Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,  які   

в інтересах  іншої  держави,   з  назвою -  Російська Федерація  25 травня 

2014 р.  грубим порушенням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 Конституції 

України сформованим  неконституційним  складом  міських  та обласних  

Рад  у містах  обласних центрів  з  районним поділенням  Національної 

держави - Україна,  таких  як  місто Черкаси, місто Київ, місто Вінниця,  

місто Львів та інших міст України,  грубим  порушенням  положень  розділу 

3 ст.2 «Основні засади місцевих виборів» Закону України «Про вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних міських голів» від 10.07.2010р. № 2487-7 -   шляхом 

закінченого злочину міських голів  вищевказаних  міст обласних центрів,  

встановлений  положеннями  ст.157 «Перешкоджання здійсненню виборчого 

права», ст.109 «Дії, спрямовані…на захоплення державної влади», та ст.111 

«Державна зрада» Кримінального Кодексу України,  вдруге таємно  не 

проводили  вибори   місцевих  депутатів  до  районних рад   всіх   

вищевказаних міст з район-ним поділенням в Україні. 

24. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій,   

які,  в інтересах  іншої  держави  з назвою -  Російська Федерація  

28.10.2014р. грубим порушенням положень розділу 1 ст.76 та ст.156 

Конституції України, -   сформованим  неконституційним  складом   

Верховної ради України,   в сьоме,  здійснили  таємне  захоплення  

законодавчого  органу  державної  влади Національної держави – Україна  з 

метою:  1) тримати    під своїм впливом  процес  переходу  Кримської області  

Національної держави – Україна до Російської Федерації  та  2) одночасно  

підготувати  для   наступного  переходу  до  її  складу  Донецької  та 

Луганської  областей Національної держави Україна. 

25. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян та окремих 

громадян України  інших  національностей  і  їхніх політичних  партій, які,  

в інтересах  іншої  держави  з назвою Російська Федерація, після 

неконституційного захоплення  28.10.2014р. законодавчого  органу 
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державної влади Національної держави – Україна, наступним  

неконституційним  Законом  України «Про добровільне об"єднання 

територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 157-8,  намагались   

приховати  та  незаконно  виправдати,  вищевказаний  закінчений  злочин   

міських голів  вищевказаних міст з районним поділенням обласних центрів 

Національної держави – Україна, встановлений положеннями ст.157 

«Перешкоджання здійсненню виборчого права», ст.109 « Дії, спрямовані 

……на захоплення державної влади», та ст.111 «Державна зрада»  

Кримінального Кодексу  України,   за епізодами   з  непроведенням  виборів   

місцевих  депутатів   до  районних  рад  вищевказаних міст,  щоб  останнім, 

за рахунок  штучного міського місцевого самоврядування, штучних міських 

інтернаціональних територіальних громад  інших  національностей  і  їхніх 

політичних  партій,   таємно   підготувати  наступний   вихід   інших  

областей  Національної Держави  Україна  до  складу  Російської Федерації.   

26. Подолання  наслідків  безпосередніх  замахів  Росіян,  та громадян  

інших  національностей  міських голів  міст  обласних центрів  з районним 

поділенням  Національної держави  -  Україна,   а  саме  1) міста  Вінниці,  2) 

міста Черкаси, 3) міста Києва, 4) міста Львова і інших міст України,  які  

прикриваючись  неконституційними Законами України 1) «Про вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних міських голів» від 10.07.2010р. № 2487-7 та  «Про 

добровільне об"єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 року № 

157-8,  за  допомогою  власних   політичних  партій,  та замаху   на  

вищевказаний  злочин,   ведуть  ретельну  підготовку  до   третього  епізоду 

не проведення 25.10.2015р. вищевказаних виборів місцевих депутатів   у 

районах  вищевказаних  міст  з  районним  поділенням, присвоєння 

стратегічним містам (Бурштин) статусу обласного центру  Національної 

держави – Україна,  з метою усунути безпосереднє управління  

вищевказаними містами з районним  поділенням і в містах обласних центрів  

Національної держави – Україна,  територіальними громадами Українського 

народу та останнім  створити  підґрунтя псевдоукраїнським  та  

антиукраїнським  інтернаціональним силам Росіян та інших національних 

меншин,  для  «добровільного»   виходу   всіх  вищевказаних  територій   

обласних   центрів  до  складу  державної  території  Російської Федерації. 

 

Стаття  414 

На надзвичайний комітет територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська,  покладається   усунення  штучних 

перешкод  з боку  Росіян     та окремих громадян України  інших  

національностей, представників  національних меншин України  та  їх  

політичних партій,   конституційним правам територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська встановлених  положеннями  

ст.5, ст.8, ст.10, ст.13, ст.22, ст.71, 72, розділу 1 ст.76, ст.143 Конституції 

України,  та  ст.324 «Право власності Українського народу», ст.326 «Право 

державної власності» та ст.327 «Право комунальної власності» Цивільного 
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Кодексу України, щодо безпосереднього управління власною 

адміністративною територією міста Івано-Франківська та  належною 

частиною  національної  скарбниці,  яка знаходиться  безпосередньо  у  

межах міста Івано-Франківська   Національної держави - Україна, на які 

можуть зазіхати Росіяни чи громадяни інших національних менших, та:  

1. Захист  національної  державності   територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська  ; 

2. Захист   національної  скарбниці  територіальної  громади 

Українського народу міста Івано-Франківська;   

3. Захист  у місті  Івано-Франківськ  безпосередньої  державної  влади   

територі-альної громади  Українського народу міста Івано-Франківська; 

4. Захист   народовладдя  територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська;      

5. Припинення у місті Івано-Франківськ  самопроголошених  

юридичних осіб приватного та публічного права  з  найменуваннями  

«державних» органів  вико-навчої  та судової влади і місцевого 

самоврядування та  ліквідації  наслідків  їх  неконституційної  діяльності. 

6. Припинення у місті Івано-Франківськ місцевих осередків юридичних 

осіб публі-чного права з найменуваннями політичних партій, програмні 

документи яких передбачають привласнення у місті Івано-Франківськ 

безпосередньої  державної влади територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська,  у  представницьких та виконавчих органах 

місцевого самоврядування міста  Івано-Франківськ,  та  ліквідації   наслідків  

їх  неконституційної  діяльності.     

7. Припинення  у місті  Івано-Франківськ  неконституційних  1) 

нормативних АКТів, 2) неправосудних  судових рішень та  постанов,  

ухвалених і постановлених самопроголошеними юридичними особами 

публічного та приватного права з найменуваннями  «державних» органів 

виконавчої та  судової влади  і місцевого самоврядування  міста  Івано-

Франківська та Івано-Франківської області, зареєстрованих за адресою в місті 

Івано-Франківськ; 

8. Припинення у місті  Івано-Франківськ неконституційних органів 

управління самопроголошених юридичних осіб публічного та приватного 

права  з найменуваннями  державних  органів  виконавчої  та  судової влади,  

та  місцевого  самоврядування. 

9. Припинення  у місті  Івано-Франківськ  самопроголошених  

юридичних осіб публічного  права з найменуваннями окружних виборчих 

комісій  з  проведення   неконституційних  пропорційних   виборів  

місцевих  та  народних депутатів  від політичних  партій. 

10. Повернення  до національної скарбниці України майна  та  об'єктів  

державної власності  національної держави - Україна,  розтрачених  у місті  

Івано-Франківськ в інтересах третіх пересічних осіб, неконституційними 

розпорядчими  АКТами  самопроголошених  юридичних осіб  публічного  та  

приватного  права  з  найменуваннями  «державних  органів  виконавчої  і 
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судової  влади та місцевого самоврядування» 1) міста  Івано-Франківськ  та 

2) Івано-Франківської області.     

 

Стаття  415 

Надзвичайний комітет територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська,  за своїми  повноваженнями,  встановленими  цим 

Статутом,  є  місцевим  державним органом  влади, наступним  після  

Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська    Національної держави - Україна. 

 

Стаття  416 

Надзвичайний  комітет територіальної громади Українського народу  

міста Івано-Франківська створюється її безбалансовим відділенням та  має   

власну   круглу гербову печатку, з найменуванням  « Надзвичайний комітет  

територіаль-ної громади Українського народу міста Івано-Франківська». 

 

Стаття  417 

Надзвичайний  комітет територіальної громади  Українського народу  

міста Івано-Франківська  здійснює  свою  установчу  діяльність  у місті 

Івано-Фран-ківську і обласному центрі Івано-Франківської області у 

відповідність до Установчих положень,  та у своїй діяльності керується: 

1. Установчими документами  Надзвичайного комітету територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

2. Нормативно-правовими актами органів народовладдя і місцевого 

самоврядування - безпосереднього державного управління  

адміністративною територією  міста Івано-Франківська, встановлене 

положеннями  першого  та  другого речення  ст.5, ст.124 та ст.13 Конституції 

України, яке здійснюється безпосередньо  терито-ріальною громадою  

Українського народу  міста Івано-Франківська,   у межах: 

1) Статуту «Територіальної  громади Українського народу міста Івано-

Фран-ківська»;  

2) Законів України, прийнятих  конституційним складом Верховної 

Ради України та основою яких  є  1) Декларація «Про державний 

суверенітет України» від 16 липня 1990 року, 2) Конституція України  від 28 

червня 1996 року та  3) Цивільний Кодекс України  від 1 січня 2004 року. 

3. Декларацією «Про державний суверенітет України» від 16 липня 

1990 року. 

4. Європейською Хартією «Про місцеве самоврядування» від 15 жовтня 

1985 року, (підписаної 6 листопада 1996 році,  ратифікованої  Законом 

України  № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року).   

5. Конституцією України  від 28 червня 1996 року. 

6. Цивільним Кодексом України  від 1 січня 2004 року. 

 

Стаття  418 
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Установчі положення надзвичайного комітету територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська  приймаються   його 

установчими  зборами.  

 

Стаття  419 

Установчі положення надзвичайного комітету територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська,   затверджуються головою  

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська з 

прикладенням її круглої  гербової печатки. 

 

Стаття  420 

Голова надзвичайного комітету  територіальної громади  Українського 

народу міста Івано-Франківська призначається рішенням  його  установчих   

зборів.  

 

Стаття   421 

Органи управління надзвичайного комітету територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська, надалі  Комітет,  мають 

наступний склад : 

1. Голова  Комітету. 

2. Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Голова  слідчої  комісії. 

5. Голова  судової   Ради . 

 

Стаття 422 

Установчою діяльністю Надзвичайного комітету територіальної 

громади Українського народу міста  Івано-Франківська є  наступне : 

1. Відкриття слідчих проваджень  на  повідомлені  факти  незаконних  

дій; 

2. Створення  слідчих  комісій  на повідомлені  факити  незаконних дій;  

3. Організації висновків слідчих комісій, за результатами проведених 

розслідувань;    

4. Створення  судової Ради  з  питання  перевірки  в порядку  нагляду  

законність  та відповідність висновків  слідчих   комісій; 

5. Скликання засідання судової Ради  для  перевірки  законності  та 

відповідності  висновків  слідчих  комісій,  шляхом  судового слідства; 

6. Вихід членів судової Ради  у  нарадчу кімнату  для  постановлення  

відповідного  рішення; 

7. Скликання  засідання Надзвичайного комітету територіальної громади 

Українсь-кого народу міста Івано-Франківська для  оголошення   рішення   

судової  Ради,   постановленого  у  нарадчій  кімнаті. 

8. Винесення Постанови Надзвичайного комітету територіальної 

громади Українсь-кого народу міста Івано-Франківська 1) про  порушення  

виконавчого проваджен-ня  на рішення  судової  Ради та 2)  призначення  
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посадових  осіб його виконавців 1) органу ( органів) народовладдя  

(законодавчої, судової влади та місцевого самоврядування) та  б) державних  

органів  виконавчої  влади. 

 

Стаття  423 

Вищим органом управління надзвичайного комітету територіальної 

громади  Українського народу  міста Івано-Франківська є  Рада 

надзвичайного Комітету,  рішення якої відображаються  в протоколах 

засідань Ради. 

 

Стаття  424 

На Раду надзвичайного комітету територіальної громади  Українського 

народу міста Івано-Франківська, надалі надзвичайний Комітет,  

покладається: 

1) Порушення  справ  надзвичайним  Комітетом за відкритих слідчих 

проваджень;    

2) Створення та ліквідація слідчих  комісій  надзвичайного Комітету;   

3) Призначення  голів  слідчих  комісій  надзвичайного Комітету; 

4) Створення  судової  Ради  надзвичайного Комітету; 

5) Призначення  голови  та  членів  судової  Ради  надзвичайного 

Комітету; 

6) Прийняття  постанов  надзвичайного Комітету. 

 

Стаття  425 

На  судову  Раду надзвичайного  комітету територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська  покладаються виконання  

функцій   місцевих  державних органів  судового слідства територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  426 

Членами судової  Ради  надзвичайного  комітету територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська  висуваються  та  

призначаються представники територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Фран-ківська ,  які мають  відповідний  досвід  роботи   у  

правоохоронних і судових органах Національної держави – Україна та 

відстоюють національну  державність  Українського народу, його 

Національну державу – Україну, є  народними представниками  

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська і 

присягали  Українському  народу та  прийняли  присягу  члена судової  Ради  

надзвичайного комітету територіальної громади  Українського народу  міста 

Івано-Франківська.   

 

Стаття  427 

Порядок висунення і призначення голови  та  членів  судової Ради  

надзвичайного комітету територіальної громади Українського народу  
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міста Івано-Франківська  встановлюється безпосередньо    його  

установчими  положеннями.    

 

Стаття   428 

Постійно діючими членами Ради  надзвичайного  Комітету 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська є  

наступні  його посадові  особи: 

1. Голова надзвичайного Комітету; 

2. Заступник голови  надзвичайного Комітету; 

3. Секретар надзвичайного Комітету; 

4. Голова слідчої  комісії надзвичайного Комітету; 

5. Голова судової  Ради надзвичайного Комітету. 

 

Стаття  429 

Право   участі  в  засіданні  Ради  надзвичайного  Комітету 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська,  з  

правом  дорадчого голосу,  поширюється  на  1) Голову територіальної 

громади  Українського народу міста Івано-Франківська,  2) Голову Комітету 

виборців територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська  та 3) Голову Комітету внутрішніх справ територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська.   

 

Стаття  430     

Підставами  для  припинення  повноважень  посадових  осіб   1) органів  

управлін-ня Надзвичайного комітету Українського народу міста Івано-

Франківська,  2)  діючих членів  його  Ради  та  3)  членів  його  судової  Ради, 

є  наступне: 

1. Порушення  присяги  народного  представника  територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська. 

2. Порушення  присяги  члена  судової  Ради  надзвичайного Комітету. 

3. Виявлення недовіри членам Ради надзвичайного Комітету,  

черговими та позачерговими зборами виборців територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська   

4. Виявлення недовіри членам Слідчої Комісії надзвичайного Комітету 

черговими 
та позачерговими  зборами виборців територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська  . 

5. Виявлення  недовіри членам  судової  Ради  надзвичайного  комітету  

черговими та позачерговими зборами виборців територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська.   

 

Стаття  431 

Фінансове забезпечення установчої діяльності Надзвичайного Комітету 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська  

здійснюється з представницького рахунку територіальної громади 
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Українського  народу  міста Івано-Франківська  відкритого  в  Управлінні  

державного  казначейства міста Івано-Франківська . 

                                                   

                                                         === 

РОЗДІЛ  16       

«Комітет «публічної друкованої інформації» територіальної громади  

Українсь-кого народу міста Івано-Франківська » 

 

Стаття  432 

Комітет «публічної друкованої  інформації» територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська, відповідно положенням  ст.5  

Конституції України,  є  постійно   діючим  місцевим  державним  органом  

влади. 

Стаття 433 

На Комітет «публічної друкованої інформації» територіальної громади 

Українсь-кого  народу  міста Івано-Франківська    покладається 1) випуск  

щотижневої  місцевої  газети   територіальної громади Українського  народу 

міста Івано-Франківська    та  створення  постійно діючої    її   редакційної  

колегії.   

 

Стаття  434 

На редакційну колегію Комітету «публічної друкованої інформації»  

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська  

покладається  доведення   безпосередньо  до   її   жителів  наступної  

публічної інформації: 

1) про місцеві ініціативи зареєстрованих «ініціативних груп» жителів  

терито-ріальної громади  Українського народу  міста Івано-Франківська; 

2) про місцеві ініціативи мікрорайонних Комітетів самоорганізації 

населення   територіальної громади  Українського народу  міста Івано-

Франківська;    

3)  про прийняті рішення попередніх  чергових  та позачергових  зборів  

виборців  територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська ; 

3)  про час, день та місце  скликання  наступних  чергових  зборів  

виборців терито- 

ріальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська  та  їх   

порядок  денний; 

4)  про час, день та місце скликання  позачергових  зборів   виборців 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська  та  їх   

порядок денний; 

5) про відкриття виконавчого провадження  набравших  сили  рішень 

зборів  виборців територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська,   про  безпосередніх  осіб  їх  виконавців та   про  строки   їх  

виконання ; 
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6) про новопризначених народних представників територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська, та про питому вагу 

їх представ-ницьких прав,  на  день  публікації  цієї  інформації;  

7) про стан та кількість представницьких прав на депозитарних  

представницьких  рахунках  народних представників  територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська, на  день  публікації 

цієї  інформації;    

8) про бюджетні  витрати, за  відповідний  період  та  їх  призначення  

державних  органів   виконавчої  та судової  влади  Національної держави - 

Україна,  юридичні адреси яких знаходяться  в місті Івано-Франківськ. 

9) про бюджетні  витрати  місцевих  державних органів влади 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська та їх  

призначення; 

10) про результати перевірок бюджетних витрат  державних  органів   

виконавчої та  судової влади  Національної держави – Україна, юридичні 

адреси яких знаходяться в місті Івано-Франківськ,  та  про дотримання  їх  

цільового призначення; 

11) про установчу  діяльність  Комітету внутрішніх справ 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська  та  

про її  результати; 

12) про установчу  діяльність  Бюджетного Комітету територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська  та  про її  

результати; 

13) про установчу діяльність Комітету народних засідателів та 

присяжних територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська ; 

14) про установчу  діяльність комісій  народного контролю  Рахунового 

Комітету територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська та про результати  проведених перевірок;  

15) про установчу діяльність Надзвичайного Комітету територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська . 

 

Стаття  435 

Комітет «публічної друкованої інформації» територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська, за своїми  повноваженнями,  

встановленими   цим  Статутом, є наступним,  місцевим  державним 

органом  влади,  після  Надзвичай-ного комітету територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Фран-ківська    Національної держави - 

Україна. 

 

Стаття  436 

Комітет «публічної друкованої інформації» територіальної громади 

Українського народу   міста Івано-Франківська  створюється  її  без 

балансовим відділенням   та  має   власну   круглу   гербову печатку,  з  
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найменуванням «Комітет "публічної друкованої інформації" територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська ».  

 

Стаття  437 

Комітет «публічної друкованої інформації» територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська,  здійснює  свою  установчу  

діяльність у  місті Івано-Франківськ, в  межах  своїх  Установчих положень. 

 

Стаття  438 

Установчі положення Комітету «публічної друкованої інформації» 

територіальної громади Українського народу   міста Івано-Франківська   

приймаються   його установчими  зборами.  

 

Стаття  439 

Установчі положення Комітету «публічної друкованої інформації» 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська, 

затверджуються головою територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська,  з  прикла-денням,  її круглої  гербової печатки. 

 

Стаття  440 

Голова Комітету «публічної друкованої інформації» територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська, призначається  

рішенням  його  установчих   зборів.  

 

Стаття   441 

Органи  управління  Комітету «публічної друкованої інформації» 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська,  

надалі  Комітет,  мають наступний склад : 

1. Голова  Комітету. 

2. Заступник голови Комітету. 

3. Секретар Комітету. 

4. Голова  Редакційної  колегії  Комітету. 

 

Стаття  442 

Вищим органом управління Комітету «публічної друкованої інформації» 

територіальної громади Українського народу   міста Івано-Франківська  є  

засідан-ня   Ради  Комітету,  у  якому  ведеться   протокол. 

 

Стаття  443 

 

На Раду Комітету «публічної друкованої інформації» територіальної 

громади Українського народу  міста Івано-Франківська,  покладається: 
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1) Розгляд  та  затвердження   проектів  щотижневих   випусків  

місцевої  газети  територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська ; 

2) Планування  та  затвердження   тематичних   завдань   Редакційній  

комісії  Комітету  «публічної друкованої інформації» територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська ; 

3) Розгляд  заяв,  звернень та повідомлень  жителів територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська ; 

4) Призначення  та  проведення   журналістких  розлідувань  

Комітетом  «публіч-ної друкованої інформації» територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська ; 

5)  Призначення голови та членів Редакційній комісії Комітету 

«публічної друкова-ної інформації» територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Фран-ківська ; 

6) Висвітлення урочистих заходів з прийняття присяги Українському 

народу посадовими та службовими  особами  державних  органів  

виконавчої та судової  влади  Національної держави – Україна,  юридичні 

адреси  яких,   знаходяться  в межах адміністративної території міста Івано-

Франківська; 

7) Висвітлення  урочистих заходів з прийняття присяги Українському 

народу  народними представниками територіальної громади  Українського 

народу міста Івано-Франківська ; 

8) Висвітлення  урочистих заходів з прийняття присяги Українському 

народу  посадовими особами  місцевих  державних органів  влади  

територіальної громади  Українського народу  міста Івано-Франківська ; 

9) Публікація  адміністративно розпорядчих актів  прийнятих 

місцевими  дер-жавними органами  влади  територіальної громади  

Українського народу міста Івано-Франківська; 

10) Публікація адміністративно розпорядчих актів прийнятих 

органами  місце-вого самоврядування територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська ; 

 

Стаття   444 

Постійно діючими  членами  Ради  Комітету «публічної друкованої 

інформації»  територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська, надалі Комітет, є  наступні  його посадові  особи: 

1. Голова  Комітету; 

2. Заступник голови  Комітету; 

3. Секретар Комітету; 

4. Голова Редакційної колегії Комітету. 

 

Стаття  445 

Право   участі  в  засіданні  Ради  Комітету «публічної друкованої 

інформації»  територіальної громади Українського народу  міста Івано-

Франківська,  з  правом  дорадчого голосу, поширюється  на   1) Голову 
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територіальної громади  Українсь-кого народу міста Івано-Франківська,  2) 

Голову Комітету виборців  територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська, 3) Голову Рахункового Комітету територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська,  4) Голову 

Бюджетного Комітету територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська, 5) Голову Комітету народних представників 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська та 6) 

Голову Комітету внутрішніх справ територіальної громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  446 

Фінансове забезпечення установчої діяльності Комітету «публічної 

друкованої інформації територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська,  здійснюється через представницький рахунок 

територіальної громади Українсь-кого  народу міста Івано-Франківська, який   

відкривається  в  Управлінні  державного  казначейства   міста Івано-

Франківська. 

  

                                                               ===                                                     

РОЗДІЛ  17 

«Місцеве самоврядування територіальної громади Українського народу   

міста Івано-Франківська,  його основа   та   його  органи   управління”. 

 

Стаття  447 

Основою  місцевого  самоврядування  в місті Івано-Франківську  є Указ  

Президії Верховної Ради Української РСР від 9 листопада 1962 року про 

перейменування міста Станіслав на місто Івано-Франківськ, яке знаходячись  

у  складі  національної держави Україна, набуло статусу первинного 

державного суб'єкту.  Внаслідок  отримання  містом  Станіслав   у 1956 році 

статусу  міста обласного центру та в подальшому - у складі Івано-

Франківської області Української Радянської Соціаліс-тичної Республіки і 

прийнятого 8 грудня 1990 року Закону Української РСР «Про місцеві Ради 

народних депутатів, було ще раз  підтверджено Територіальній громаді  

міста Івано-Франківська статус  первинного державного суб'єкту  місце-

вого самоврядування Української Радянської Соціалістичної Республіки  у 

складі міста Івано-Франківська Івано-Франківської області.   

  

Стаття  448 

Основою правової СИСТЕМИ місцевого самоврядування  у місті Івано-

Франківськ  є Конституція України (Основа цивільного законодавства 

України), прийнята 28 червня 1996 року і Статут  територіальної  громади  

Українського народу міста Івано-Франківська та нормативно-правові АКТи 

органів народовладдя і місцевого самоврядування - безпосереднього 

державного управління адміністративною тери-торією  міста Івано-

Франківська, встановлені положеннями  першого  та  другого речення  ст.5, 
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ст.124 та ст.13 Конституції України, які здійснюються безпосе -редньо  

територіальною громадою  Українського народу  міста Івано-Франківська,   у 

межах : 

1. Законів України, прийнятих конституційним складом Верховної 

Ради України, основою яких є  1) Декларація «Про державний суверенітет 

України» від 16 липня 1990 року, 2) Конституція України від 28 червня 1996 

року та  3) Цивільний Кодекс України  від 1 січня 2004 року; 

2. Прийнятої Верховною Радою Української РСР Декларації «Про 

державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року, якою забезпечено 

верховенство Конституції  та законів Республіки України на своїй території; 

3. Підписаної 15 жовтня 1985 року Державами - членами Ради Європи  

Європейсь-кої Хартії «Про місцеве самоврядування», з дати 01.01.1998 року 

набрання чинності для України Європейської Хартії «Про місцеве 

самоврядування» ( підписаної від імені України 6 листопада 1996 р.,  

ратифікованої  Законом України  № 452/97-ВР 15 липня 1997 року);   

4.  Прийнятий Цивільний  Кодекс України  від 1 січня 2004 року - є 

основним АКТом цивільного законодавства України. 

  

Стаття  449 

Місцеве самоврядування територіальної громади Українського народу у 

місті Івано-Франківську є частиною її безпосереднього державного 

управління   встановленого  положеннями  ст.5  Конституції України та цим 

Статутом,  в  межах  належної  їй  адміністративної  території  у місті Івано-

Франківськ  з  статусом  адміністративної  одиниці.  

 

Стаття  450 

Створення  СИСТЕМИ  місцевого самоврядування  територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська,  відбувається у спосіб 

встановлений положеннями ст.143 Конституції України та цим Статутом і 

покладається   безпосередньо  на   територіальну громаду  Українського  

народу  у місті Івано-Франківськ з  правами  первинного  державного  

суб'єкту Національної  держави – Україна, в межах неподільної 

адміністративної території міста Івано-Франківська з статусом   

адміністративної   одиниці. 

 

Стаття  451 

Територіальна громада  Українського  народу  міста Івано-Франківська 

набуває  права   створення  СИСТЕМИ  місцевого самоврядування у місті 

Івано-Франківську, згідно встановлених положень ст.143 Конституції 

України, тільки  після  завершення  процесу  створення  у  місті Івано-

Франківськ власної  місцевої  системи безпосереднього державного 

управління,  встановленої положеннями   ст.5  Конституції України, цим  

Статутом та іншими правовими АКТами. 

 

Стаття  452 



 117 

Система  місцевого самоврядування  територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська створюється  безпосередньо  

жителями  територіальної громади  Українського  народу  міста Івано-

Франківська  на  основі  загальних,  прямих  та  рівних   виборів  місцевих  

депутатів   міста Івано-Франківська  у спосіб,  встановлений  положеннями  

розділу 1 ст. 141 Конституції України. 

 

Стаття 453 

Кандидатами місцевих депутатів міста Івано-Франківська висуваються 

виключно  жителі  територіальної  громади  Українського народу   міста 

Івано-Франківська  безпосереднім   рішенням   зборів  Комітету виборців  

територіальної  громади Українського  народу   міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  454 

Система  представницьких та виконавчих   органів   місцевого 

самоврядування    міста Івано-Франківська, створюється  безпосередньо   

територіальною громадою Українського  народу міста Івано-Франківська, у 

спосіб,  встановлений  положеннями  другої частини  першого речення  

ст.143 Конституції України, прийнятої  28 червня 1996 року. 

 

Стаття  455 

Представницькі  та виконавчі  органи  місцевого самоврядування  міста 

Івано-Франківська  до   створення    яких   не  має   відношення    

територіальна  громада Українського народу  міста Івано-Франківська    

припиняються. 
 

Стаття  456 

Представницькі  та  виконавчі  органи  місцевого  самоврядування,  які,   

виникли,  у  місті Івано-Франківську, шляхом самопроголошення:  1) у 

відсутність  участі територіальної  громади  Українського народу  міста 

Івано-Франківська  та  у відсутність  її  розпорядчого АКТу;  2) у 

відсутність власної територіальної громади Українського  народу,  з  

правами  первинного  державного суб»єкту Національної держави – 

Україна;  3) у відсутність  власної   неподільної   адміністративної  території  

з статусом   адміністративної одиниці,  4) у відсутність  ознак  юридичної 

особи,  встановлених Цивільним кодексом України та всупереч положенням 

розділу 1 ст.11 «Виконавчі органи рад» ЗУ «Про місцеве самоврядування»,  

5) у відсутність  установчих  положень,  затверджених рішенням  

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська та 6)  

у  відсутність  письмових  доказів,  встановлених Цивільним кодексом 

України,   якими  підтверджується  їх  юридична адреса  в  місті Івано-

Франківську, а безпосереднім джерелом їх виникнення визнаються 

антидержавні   організації  в межах  міста Івано-Франківська, чи діяльність 

підлягає  припиненню безпосереднім рішенням  територіальної  громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська, з одночасним  притягненням   
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їх   безпосередніх   організаторів  та  учасників   до  юридичної 

відповідальності, передбаченої Кримінальним законодавством Національної 

держави України. 

 

Стаття  457 

Представницькі та виконавчі органи  місцевого самоврядування, 

встановлені положеннями  розділу 1 та 2 ст. 10 «Ради – представницькі  

органи місцевого самоврядування» та  ст.11 « Виконавчі органи рад»  Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  органи  управління   

яких,   виникли  в місті Івано-Франківську  всупереч  розділу 1 ст.141 та  

першої  частини першого речення  ст.143 Конституції  України  -  на  

пропорційній основі,   за  участі  політичних партій  та у відсутність   

письмових  доказів,  встановлених положеннями розділу 1 ст.156 Конституції 

України, припиняють свою діяльність безпосереднім рішенням 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська,  як  за 

обставин  посягання  на  національну державність Українського народу в 

межах адміністративної території  міста Івано-Франківська   Національної 

держави – Україна, а їх  безпосередні організатори, учасники та посадові 

особи підлягають кримінальному  переслідуванню,   встановленому  

Кримінальним  законодавством  Національної держави – Україна, або 

безпосередньому покаранню  за обставин  тяжкості скоєного у спосіб, 

встановлений  положеннями ст.5 Конституції України, безпосереднім 

рішенням територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська, на підставі  висновків  Слідчої комісії надзвичайного Комітету 

територіальної громади Українського народу  міста Івано-Франківська,    

підтверджених   рішенням   його  судової Ради.   

  

Стаття  458              

Представницькі та виконавчі органи  місцевого самоврядування, 

встановлені положеннями  розділу 1 та 2 ст. 10 «Ради – представницькі  

органи місцевого самоврядування» та  ст.11 « Виконавчі органи рад»  Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», приймають  рішення  

виключно  і  тільки  в  інтересах  територіальної  громади Українського 

народу  міста Івано-Франківська,  з правами, первинного  держаного  

суб’єкту  Національної  держави – України,   встановленими  положеннями   

розділу 1 ст.13  Конституції України. 

 

Стаття  459              

На представницькі та виконавчі органи  місцевого самоврядування  

міста Івано-Франківська, встановлені положеннями  розділу 1 та 2 ст. 10 

«Ради – представницькі  органи місцевого самоврядування»  та  ст.11 « 

Виконавчі органи рад»  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  поширюються Закони  прийняті  тільки  конституційним  

складом   Верховної ради України,  за участю 450-ти народних депутатів 

України, встановленою  положеннями розділу 1 ст.76 Конституції України. 
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Стаття  460              

На представницькі та виконавчі органи  місцевого самоврядування 

територіальної громади  Українського народу міста Івано-Франківська, 

встановлені положеннями  розділу 1 та 2 ст. 10 «Ради – представницькі  

органи місцевого самоврядування»  та  ст.11 «Виконавчі органи рад» Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно цього Статуту, 

поширюються законодавчі акти «про місцеве  са-моврядування», основою 

для яких стали положення Конституції України,  Цивіль-ного кодексу 

України  та  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

Стаття  461              

Право  місцевих  ініціатив  з  будь - якого  питання,   на  адресу    

представницьких   та виконавчих органів місцевого самоврядування міста 

Івано-Франківська, встановлених  положеннями  розділу 1 та 2 ст. 10 «Ради – 

представницькі  органи місцевого самоврядування»  та  ст.11 « Виконавчі 

органи рад»  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  

згідно цього Статуту, не поширюються  ЗАКОНОДАВЧІ АКТи «про місцеве  

самоврядування» які  суперечать положен-ням  Конституції України,  

Цивільного кодексу України  та  Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» № 280/97- ВР від 21 травня 1997 року.  

/ В підтвердження - положення  п.1 РОЗДІЛУ  5 «Прикінцеві та 

перехідні положення»  Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні»./ 

  

Стаття  462              

Представницькі та виконавчі органи  місцевого самоврядування 

територіальної громади  Українського народу міста Івано-Франківська, 

встановлені положеннями  розділу 1 та 2 ст. 10 «Ради – представницькі  

органи місцевого самоврядування»  та  ст.11 «Виконавчі органи рад» Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», приймають  рішення 

тільки у межах своїх Установчих положень і  тільки   за   існування місцевих  

ініціатив   щодо  ними  прийнятих  рішень,  та  доказів   їх  обговорення. 

Право місцевих ініціатив не поширюється на  місцевих  депутатів та  на  

посадових і службових  осіб  представницьких  та  виконавчих органів  

місцевого самоврядування  міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  463 

 Право  місцевих  ініціатив  з  будь - якого  питання,   на  адресу    

представницьких   та виконавчих органів місцевого самоврядування міста 

Івано-Франківська, встановлених  положеннями  розділу 1 та 2 ст. 10 «Ради – 

представницькі  органи місцевого самоврядування»  та  ст.11 «Виконавчі 

органи рад»  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

належить безпосередньо жителям  терито-ріальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська та  реалізується  1) зборами   Ініціативної 
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групи  жителів Українського народу  міста Івано-Франківсь-ка, об’єднаних 

спільними інтересами; 2) зборами мікрорайонних Комітетів самоор-ганізації 

населення Українського народу  міста Івано-Франківська та 3) зборами 

вуличних Комітетів самоорганізації населення Українського народу  міста 

Івано-Франківська.   

 

Стаття 464 

Право  місцевих  ініціатив   не поширюється   на    місцевих  

депутатів,   та    на  посадових,  та  службових  осіб  представницьких  та  

виконавчих органів  місцевого самоврядування  міста Івано-Франківська, 

встановлених  положеннями  розділу 1 та 2 ст. 10 «Ради – представницькі  

органи місцевого самоврядування»  та  ст.11 « Виконавчі органи рад»  Закону 

України  «Про місцеве самоврядування  в Україні» та останніми  реалізується  

безпосередньо,  на загальних  засадах,  в порядку встановленому  

положеннями  попереднього  розділу  цього  Статуту.      

 

Стаття 465 

Право  місцевих  ініціатив  не поширюється    на   посадових   та  

службових  осіб  державних  органів  виконавчої та судової  влади, та  

прокуратури міста Івано-Франківська  та  останніми    реалізується   

безпосередньо   на  загальних  засадах,  в  порядку,   встановленому  

положеннями   попереднього  розділу   цього Статуту. 

 

Стаття 466 

Система   місцевого самоврядування  територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська   має  наступний  склад: 

1. Територіальна громада Українського  народу   міста Івано-

Франківська. 

2. Вуличні комітети самоорганізації населення Українського народу 

міста Івано-Франківська.  

3. Мікрорайонні Комітети самоорганізації населення Українського 

народу міста Івано-Франківська . 

4. Івано-Франківська міська рада. 

5. Виконавчий  комітет Івано-Франківської міської ради. 

6. Територіальна виборча комісія міста Івано-Франківська. 

7. Івано-Франківська обласна  рада. 

8. Виконавчий комітет Івано-Франківської обласної ради. 

  

Стаття 467 

Територіальна громада Українського народу  міста Івано-Франківська 

може   створювати   з  територіальними  громадами  Українського народу   

інших районів міст та сіл спільні виконавчі органи  місцевого  

самоврядування  та  спільні  органи  їх  управління.                                   

 

Стаття 468 
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 Система місцевого самоврядування  у місті Івано-Франківськ,  

створюється на основі загальних прямих  та  рівних  виборів місцевих 

депутатів, у випадку створення територіальною громадою міста Івано-

Франківська, власних  представ-ницьких та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, встановлених  положеннями статтей 10 «Ради – 

представницькі  органи місцевого самовря-дуваня» та 11 «Виконавчі 

органи рад»  Закону України «Про місцеве самовря-дування  в Україні». 

 

Стаття 469 

Місцеве  самоврядування  у  місті Івано-Франківськ, передбачене другою  

частиною   першого речення ст.143 Конституції України, засноване та 

створене з 2005 року на пропорційній  основі  виборів є  неконституційною  

формою   управління  у  місті Івано-Франківськ, яка штучно забезпечує права 

в управлінні  адміністративною територією міста Івано-Франківська тільки 

окремим громадянам Украіни інших національностей та їхніх політичних 

партій, безпосередньо причетних до створення 24.08.1991 року на державній 

території Національної держави-Україна, абстрактної інтернаціональної 

держави, з назвою "Самостійна українська держава-України", які не 

висувались  зборами  виборців  територіальної  громади міста  міста Івано-

Франківська  кандидатами у міські депутати. 

 

Стаття 470 

Конституційний  склад Івано-Франківської міської ради, створюється  у 

спосіб встановлений   положеннями  розділу  1 ст.141  Конституції України. 

 

Стаття 471 

Порушення положень розділу 1 ст.141 Конституції України, нестворює  

конституційного складу  Івано-Франківської міської ради. 

 

Стаття 472 

Порушення положень розділу 1 ст.141 Конституції України, не створює  

місцевого самоврядування  у місті  Івано-Франківську. 

 

Стаття 473 

Порушення положень розділу 1 ст.141 Конституції України, припиняє 

місцеве самоврядування у місті Івано-Франківськ, та передбачає кримінальну 

відпові-дальність. 

 

Стаття 474  

Утворення представницьких та виконавчих органів місцевого 

самоврядування у місті Івано-Франківськ, представниками політичних 

партій та громадських об'єднань, у спосіб,  який суперечить встановленому  

положеннями розділу 1 ст.141 Конституції України, передбачає кримінальну 

відповідальність. 
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Стаття 475 

Створення  представницьких  та  виконавчих органів місцевого 

самоврядування  міста Івано-Франківська, згідно положень другого речення 

розділу 1 ст.143 Консти-туції України,  покладається  на  територіальну 

громаду Українського народу міста Івано-Франківська та  реалізується  через  

збори  її  виборців  і  Комітет виборців територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська. 

 

Стаття  476 

Право висунення у місті Івано-Франківськ кандидатів у  міські  

депутати належить зборам  виборців   територіальної  громади   Українського 

народу міста Івано-Франківська та через Комітет виборців територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

 

Стаття 477 

Право висунення  у місті Івано-Франківськ кандидатів  у  депутати  

Івано-Фран-ківської обласної ради належить зборам виборців  територіальної 

громади  Укра-їнського народу міста Івано-Франківська та через Комітет 

виборців територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська. 

 

Стаття 478 

Право висунення  у місті Івано-Франківськ  кандидатів у  народні 

депутати України  належить  зборам  виборців  територіальної громади  

Українського народу міста  Івано-Франківська та через Комітет виборців 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

 

Стаття 479 

Право  висунення  у місті Івано-Франківськ кандидатів  у  Президенти 

України,   належить  зборам  виборців  територіальної  громаді Українського 

народу міста Івано-Франківська та через Комітет виборців територіальної 

громади Українського народу міста Івано-Франківська. 

    

Стаття 480 

Перевага  підчас  висунення   у місті  Івано-Франківськ  кандидатами  

на посади  1) міського депутата, 2) обласного депутата; 3) народного 

депутата України та 4) Президента України,  належить  виборцям  

територіальної  громади Українського народу міста Івано-Франківська  та 

через Комітет виборців територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська, які мають статус народного представника  

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська,  та  

докази прямих   представницьких   прав    виборців міста  Івано-

Франківська. 

                                                             === 

РОЗДІЛ  18 



 123 

«Власні повноваження територіальної громади Українського народу  

міста Івано-Франківська і повноваження, які можуть бути делеговані 

місцевим представниць-ким та виконавчим органам місцевого 

самоврядування міста Івано-Франківська ». 

 

Стаття  481 

1. Повноваження  в  управлінні  місцевим  бюджетом, фінансами та  

цінами. 

2. Повноваження  в  управлінні місцевою комунальною власністю. 

3. Повноваження в управлінні місцевим  житловим – комунальним 

господарст-вом, місцевим державним житловим фондом, місцевим 

побутовим та торговель-ним обслуговуванням, місцевим громадським 

харчуванням, транспортом і  зв'язку. 

4. Повноваження  в  управлінні  місцевим  будівництвом. 

5. Повноваження в управлінні місцевою  освітою,  охороною здоров'я, 

культурою  та спортом. 

6. Повноваження в управлінні  місцевими  земельними відносинами  та 

охороною  навколишнього середовища. 

7. Повноваження  в соціальному  захисті   населення. 

8. Повноваження   в  зовнішньоекономічній  діяльності. 

9. Повноваження  з  питань місцевої  оборони,  оборонної діяльності  та  

роботи.  

10. Повноваження з питань місцевого адміністративного 

територіального устрою. 

11. Повноваження з питань забезпечення  законності,  правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів  жителів Українского народу міста 

Івано-Франківська. 

12. Повноваження  з питань  відзначення  державними нагородами 

України. 

13. Спеціальні повноваження  з питань  захисту   місцевого  населення  

від  кримі-нальних та корупційних посягань посадових та службових осіб 

центральних,  обла-сних  та  місцевих  державних  органів  виконавчої та 

судової  влади. 

14. Повноваження  в  утворенні  місцевих спеціальних  та  цільових 

фондів. 

15. Повноваження  участі в фінасово-кредитних  відносинах. 

16. Повноваження  у створенні  місцевих  галузевих  та  промислових  

комунальних  підприємств. 

17. Повноваження  в створенні  місцевих  правовохороних  органів. 

18. Повноваження  в організації  та  проведені  місцевих виборів. 

19. Повноваження в організації та проведені  місцевих референдумів. 

20. Повноваження  у відносинах  з  центральними  органами державної  

влади  Національної держави – Україна  та  Президентом.  

                                                         

                                                           ===               
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РОЗДІЛ  19 

 «Порядок створення місцевих та обласних  представницьких і 

виконавчих   органів  місцевого самоврядування територіальної громади 

Українського народу міста Іва- но-Франківська та Івано-Франківської 

області. Порядок делегування їм  представ-ницьких делегованих прав  та  

порядок   їх  припинення».     

 

Стаття  482 

Порядок створення  місцевих і обласних представницьких  та 

виконавчих  органів  місцевого самоврядування  у межах адміністративної 

території міста Івано-Фран-ківська покладається  безпосередньо  на  

територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська  та  

здійснюється  у спосіб  встановлений   положеннями  другої  частини  

першого речення  ст.143 Конституції України, відповідно з положеннями  

цього Статуту, шляхом  скликання  їх  установчих  зборів.    

  

Стаття 483 

Проведення Установчих зборів місцевих та обласних представницьких і 

виконав -  чих  органів  місцевого самоврядування в межах  адміністративної 

території  міста Івано-Франківська покладається на збори виборців 

територіальної громади  Укра-їнського народу міста Івано-Франківська  і 

через Комітет виборців територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська. 

 

Стаття 484 

Установчі  збори  місцевих і обласних представницьких  та виконавчих 

органів  місцевого самоврядування, які створюються в місті Івано-

Франківську, склика-ються за  результатами  розгляду місцевих ініціатив 

у спосіб, встановлений цим Статутом, та безпосередньо Постановою 

Комітету виборців територіальної  грома-ди  Українського  народу  міста 

Івано-Франківська.  

 

Стаття  485 

Адреси безпосереднього місцезнаходження та правовиий статус 

місцевих і обласних представницьких та виконавчих органів місцевого 

самоврядування, які створюються в місті Івано-Франківську, вказуються в 

Установчих положеннях вищевказаних  органів  місцевого самоврядування. 

 

Стаття  486 

Установчі положення місцевих і обласних представницьких та 

виконавчих органів місцевого самоврядування приймаються їх установчими 

зборами, у спосіб,  встановлений  цим Статутом та  затверджуються  головою 

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська, з 

прикладенням її гербової  печатки, а після опрелюдення відповідної 

Постанови Комітету виборців територі-альної   громади Українського народу 
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міста Івано-Франківська,  про  їх  створення,  згідно прийнятими  рішеннями  

їх  установчих  зборів. 

 

Стаття 487 

Територіальна громада Українського народу  міста Івано-Франківська, 

відповідно з положеннями  ст.5 та ст.13, ст.124 Конституції України,  у будь-

який  час  може достроково припинити повноваження посадових та 

службових  осіб місцевого  самоврядування і державних  органів  виконавчої   

та  судової  влади  міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області у 

випадку, якщо їх діями  обмежують-ся права  та  свободи  жителів і 

виборців  територіальної  громади  Українського народу міста Івано-

Франківська, встановлені  Конституцією України  та  цим Ста-тутом,  або  не  

забезпечуються у повному обсязі службові обов'язки,  встановлені  Законом  

та  Установчими  положеннями саме  тих установ  та  організацій,  від   імені  

яких  з порушеннями  діють  останні.   

 

Стаття 488 

Територіальна громада Українського народу  міста Івано-Франківська, 

відповідно з положеннями  ст.5 та ст.13 Конституції України, у будь-який 

час  може достроково припинити діяльність юридичної особи приватного чи 

публічного права та установи  з  назвами   органів місцевого  

самоврядування і належні їм юридичні адреси в межах  міста Івано-

Франківська,  у випадку,   якщо   діями    їх    органів   обмежуються  права   

та  свободи  жителів  та  виборців  територіальної  громади  Українського 

народу міста Івано-Франківська,  встановлені Конституцією України  та  цим 

Статутом,  або  не  забезпечуються   у  повному  обсязі  їх  повноваження,   

встановлені  Законом  та  їх  Установчими  положеннями. 

 

Стаття 489 
Контроль  за  установчою  діяльністю  представницьких  та  

виконавчих  органів місцевого самоврядування міста Івано-Франківська  та 

Івано-Франківської  області  безпосередньо  покладається   на  місцеві  

державні органи  влади територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська – Комітети, встановлені цим Статутом. 

                                                               === 

РОЗДІЛ  20 

«Місцевий бюджет  територіальної громади Українського народу міста 

Івано-Франківська. Доходи та видатки місцевого бюджету та порядок ними 

розпорядження. Утворення цільових фондів. Місцеві податки  і збори  та 

участь у фінансово-кредитних відносинах». 

 

Стаття 490 

На територіальну громаду Українського народу міста Івано-Франківська 

безпосе-редньо покладається розроблення, затвердження та виконання 



 126 

місцевого  бюджету  міста Івано-Франківська з  урахуванням  норм цього 

Статуту. 

 

Стаття 491 

Територіальній громаді Українського народу міста Івано-Франківська 

безпосеред-ньо належить право одноосібно  визначати напрями 

використання коштів  власного місцевого бюджету.  

 

Стаття 492 

Самостійність місцевого  бюджету територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська,  з  урахуванням  норм цього 

Статуту,  гарантується   власними та  закріпленими  за  ним   на  стабільній  

основі   законом   загально державними  доходами.  

 

Стаття  493  

 Втручання  державних органів  у процес складання, затвердження  і 

виконання місцевого  бюджету  територіальної громади  Українського 

народу міста Івано-Франківська, не  допускається  законом.  

    

Стаття  494 

Мінімальний  розмір місцевого бюджету  територіальної  громади  

Українського народу міста Івано-Франківська  визначається на основі 

нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням 

економічного, соціального, приро-дного та екологічного стану 

адміністративної території міста Івано-Франківська,  виходячи з рівня  

мінімальних соціальних потреб, встановленого законом. 

 

Стаття 495 

Доходи місцевого бюджету територіальної громади  Українського 

народу міста Івано-Франківська,  формуються  за рахунок  1)  власних,  

визначених  законом  джерел та  2) закріплених  у   встановленому  законом 

порядку  загальнодержавних  податків,  зборів  та  інших  обов'язкових  

платежів. 

 

Стаття  496 

Втручання  представницьких  та  виконавчих   органів   місцевого  

самоврядування,  до створення  яких  територіальна  громада Українського 

народу   міста Івано-Франківська не має відношення,   у  процес   складання, 

затвердження  і виконання  місцевого  бюджету  територіальної громади  

Українського народу  міста Івано-Франківська, не  допускається  та  

передбачає  кримінальне  їх переслідування. 

 

Стаття  497 

Втручання   місцевих державних органів виконавчої та судової влади   

міста Івано-Франківська,  до  створення  яких  у  місті Івано-Франківську   
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територіальна  громада Українського народу  міста Івано-Франківська не має 

відношення,  у  процес складання, затвердження  і виконання  місцевого  

бюджету  територіальної громади  Українського народу  міста Івано-

Франківська, не  допускається та  передбачає   кримінальне  переслідування. 

 . 

Стаття  498 

Втручання  політичних  партій та їх представників,  до  створення   

яких  у  місті Івано-Франківськ, територіальна громада Українського народу 

міста Івано-Фран-ківська  не має відношення, у процес 1) складання, 2) 

затвердження і  3) виконання  місцевого  бюджету  територіальної громади 

Українського народу місті Івано-Франківськ, не  допускається   та   

передбачає   кримінальне  переслідування. 

 

Стаття  499 

У доходній  частині  місцевого бюджету  територіальної громади 

Українського народу  міста Івано-Франківська  окремо виділяються доходи, 

необхідні для виконання  її  власних повноважень  та доходи необхідні  для  

забезпечення та виконання  делегованих  повноважень  місцевим   

державним   органам    влади   та місцевого  самоврядування  територіальної  

громади Українського  народу  міста Івано-Франківська, встановлених  цим 

Статутом,  через  які останньою здійсню-ється  безпосереднє  управління  

власною  адміністративною  територією  міста Івано-Франківська,  

встановлене  положеннями  ст.5 та ст. 143 Конституції України, прийнятої  

28 червня  1996 року. 

 

Стаття 500 

Місцевий бюджет територіальної громади  Українського народу міста 

Івано-Франківська   поділяється на  поточний бюджет і бюджет  розвитку.  

 

Стаття 501 

Доходи місцевого бюджету територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська   формуються за рахунок частини  

податкових  надходжень, та  коштів залучених від місцевих  позик. 

 

Стаття 502 

Доходи місцевого бюджету територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська також можуть формуватися  за  рахунок  

інвестиційних  субсидій  з   інших бюджетів  територіальних  громад  сіл, 

селищ, міст районів, міст  обласного значення Івано-Франківської області та  

районів  міст  з районним поділенням,  сіл, селищ, міст районів інших  

областей  Національної держави - Україна.  

 

Стаття 503 

Доходи місцевого бюджету територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська відповідно  до положень Закону України 
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«Про транскордонне співробітництво», також  формуються  за рахунок  

інвестиційних  субсидій   з  бюджетів  територіальних  громад  сіл, селищ, 

міст районів, міст  районного обласного значення та сіл, селищ, міст, районів 

міст  з районним   поділенням   інших держав: 1) держав Європейського 

Союзу; 2) Сполучених штатів Америки; 3) Канади, 4) Японії; 5) Австралії; 5) 

Нової Зеландії; 6) Китаю та 7) Англії.  

  

Стаття 504 

У видатковій частині місцевого бюджету територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська окремо передбачаються  

видатки   поточного її  бюджету  і  видатки  бюджету її  розвитку. 

 

Стаття 505 

Кошти поточного бюджету територіальної громади Українського 

народу міста Івано-Франківська  спрямовуються на  фінансування  установ 

та закладів, що утримуються  тільки  за рахунок бюджетних асигнувань і  

не належать  до бюджету розвитку. 

 

Стаття 506 

Кошти бюджету розвитку територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська спрямовуються на фінансування програм  

соціально-економічного розвитку адміністративної території  міста Івано-

Франківська, пов"язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної 

діяльності безпосередньо самої територіальної громади Українського народу 

міста Івано-Франківська і на  фінансування субвенцій та інших видатків, 

пов"язаних з розширеним  відтворенням. 

 

Стаття 507 

Видатки  місцевого бюджету територіальної громади  Українського 

народу  міста Івано-Франківська поділяються на дві частини: 1)  на  

видатки, пов"язані з виконанням власних  повноважень місцевого 

самоврядування  та безпосереднього   управління; 2) на видатки, пов'язані  з 

виконанням  делегованих  законом  та цим Статутом  повноважень  місцевих  

державних  органів   виконавчої  влади  та  місцевого самоврядування. 

 

Стаття 508 

Доходи  місцевого бюджету  територіальної громади  Українського 

народу міста Івано-Франківська, додатково отримані  в процесі  виконання  

власного місцевого бюджету, та суми перевищення доходів над видатками, 

що утворилися в результаті збільшення   надходжень до  її бюджету чи 

економії у видатках, не підлягають вилученню, а спрямовуються на 

фінансування  інших  прийнятих  нею  програм.     

  

Стаття 509 
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Територіальна громада Українського народу міста Івано-Франківська 

може утворювати цільові фонди,  які  становляться   складовою  спеціального 

фонду  її  місцевого бюджету. 

 

Стаття 510 

Збори  виборців територіальної громади  Українського народу міста 

Івано-Франківська можуть  своїми  рішеннями  встановлювати  місцеві  

податки  і збори,  які  зараховуються  до її  місцевого  бюджету. 

 

Стаття  511 

Територіальна громада  Українського народу  міста Івано-Франківська 

може безпосередньо  випускати місцеві  позики, лотереї і цінні папери та 

отримувати  кредити  в банківських  установах. 

 

Стаття  512      

Територіальна громада  Українського народу міста Івано-Франківська 

може  створювати  власні  комунальні банки та  інші  фінансово-кредитні  

Установи. 

 

Стаття  513      

Територіальна  громада  Українського народу міста Івано-Франківська  

може  виступати  гарантом  кредитів  власних  галузевих  комунальних  

підприємств,   установ  та  організацій. 

 

Стаття  514 

Територіальна громада Українського народу міста Івано-Франківська 

може  розмі-щувати  належні  їй кошти прибутків, отримані в результаті 

економії та  ефекти-вного використання місцевого бюджету 1) отримані від 

власних галузевих комуна-льних  підприємств, 2) отримані у  банках  інших  

суб'єктів  права  власності,  з метою,  отримання відсотків  від їх доходів, з 

зарахуванням  останніх  до  дохідної частини   власного місцевого бюджету. 

  

Стаття 515 

Органи місцевого самоврядування, Держава, та  її органи  державної  

виконавчої та судової  влади,  юридичні адреси  яких  знаходяться  у межах 

адміністративної території міста Івано-Франківська,  не є суб'єктами  

господарювання. 

/ В підтвердження - положення розділу 1 ст.8 «Участь держави, 

органів державної влади, та органів місцевого самоврядування в 

господарській діяльності» Цивільного Кодексу України./ 

 

Стаття  516 

Територіальна  громада  Українського народу  міста Івано-Франківська,  

на   умовах оренди, забезпечує  1) держані органи виконавчої та судової  

влади, 2) прокуратури, 3) місцевого самоврядування  та  4) власні  місцеві  
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державні органи влади,  відповідними  службовими приміщеннями,  у 

випадку,  якщо  їх  юридичні  адреси, згідно їх Установчих положень, 

знаходяться  у межах  адміністративної  території міста Івано-Франківська,    

/В підтвердження - положення  розділу 3 ст.52 «Фінасування і 

матеріально – технічне забезпечення органів прокуратури./ 

 

Стаття 517 

Територіальна  громада  Українського народу міста Івано-Франківська,   

на умовах  оренди, забезпечує відповідними службовими приміщеннями  1)  

держані  органи  виконавчої  та  судової  влади,  2) прокуратури та 3) 

місцевого самоврядування, відповідними службовими приміщеннями, у 

випадку, якщо їх юридичні  адреси, згідно  їх Установчих положень  

знаходяться за межами  адміністративної території міста Івано-

Франківська,  тільки  у  разі  існування,  стосовно  останніх,   попередньо 

укладеного з державною адміністрацією Івано-Франківської області, 

відповідного  адміністративного договору «Про співпрацю»,  встановленого  

положеннями  п.6 ст.119 Конституції України. 

 

 


