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УСТАНОВЧІ ПОЛОЖЕННЯ 
ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська 
 
Стаття  1 
Ініціативна група жителів Українського народу міста Івано-Франківська є  

безбалансовим  відділенням № 1 – 76018  Територіальної  громади  Українського 
народу міста Івано-Франківська. 

Стаття 2 
Ініціативна група жителів Українського народу міста Івано-Франківська,  має  свою  

круглу  гербову  печатку,  з  надписами:  
1) по краю більшого кола  «Територіальна  громада  Українського народу 

міста Івано-Франківська»;  
2) по краю  меншого  кола «безбалансове відділення № 1 – 76018» 

«Ініціативна група жителів Українського народу міста Івано-
Франківська».  

Стаття 3  
Безбалансове відділення територіальної громади Українського народу міста Івано-

Франківська  з найменуванням  «Ініціативна група жителів Українського народу міста 
Івано-Франківська», у випадку звернень, в інтересах територіальної громади 
Українського народу міста Івано-Франківська,  на адреси   місцевих  та обласних, вищих 
спеціалізованих судів України, міжнародних судів з питань оскарження  
процесуальних  та  нормативних актів:  

1) місцевих  правоохоронних  органів  та  органів прокуратури міста та Івано-
Франківської області, Генеральної прокуратури України; 

2) державних  органів  законодавчих, виконавчої  та  судової влади України всіх 
рівнів, міжнародних;  

3) представницьких та виконавчих органів  місцевого самоврядування міста Івано-
Франківська та Івано-Франківської області; 

4) законодавчих органів державної влади України, користуються всіма 
правами  територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська, 
належними  останній  як стороні  позивача  та  третьої  особи. 

Стаття  4 

(Протокол № 1) 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова  ініціативної групи 
жителів 
Українського народу міста 
Івано-Франківська 
................................   
Романчак О.Г. 
« 02 »  липня 2015 року 
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Місцезнаходження  ініціативної  групи  Українського народу міста Івано-
Франківська   є  адреса:  м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21  та   поштова   
адреса:   вул. Петрушевича, 1-а  в м. Івано-Франківську, 76018. 

Стаття  5     
Право скликання установчих зборів ініціативної групи жителів  Українського 

народу  міста Івано-Франківська  мають  виключно  жителі  територіальної  громади  
Українського народу міста Івано-Франківська та надалі територіальної  громади  
Українського народу міста Івано-Франківська,   об’єднані  спільними  інтересами.  

Стаття  6 
Ініціативною групою жителів Українського народу міста Івано-Франківська,  згідно  

цих Установчих положень,   визнається   п`ятдесят  та  більше  жителів  територіальної 
громади міста Івано-Франківська,  об`єднаних  спільними  інтересами,  у створені  
системи  безпосереднього  управління  територіальної  громади Українського народу 
міста Івано-Франківська, встановленої  положеннями  ст.5 та першим реченням розділу 1 
ст.143 Конституції України. 

Стаття  7  
Система  безпосереднього управління  територіальної  громади  Українського народу 

міста Івано-Франківська, встановлена положеннями ст.5 та першим реченням розділу 1 
ст.143 Конституції України, складається з мережі відповідних  безбалансових  
відділень територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська,  порядок  
створення  та діяльність яких регламентується їх   установчими  положеннями.  

Стаття  8  
Спільними цілями та інтересами п’ятидесяти та більше  жителів територіальної  

громади Українського народу міста Івано-Франківська, об`єднаних, згідно цих  
установчих  положень, в « ініціативну групу жителів Українського народу 
міста Івано-Франківська» - є  наступне: 

1. Скликання  установчих   зборів  територіальної громади  Українського народу 
міста Івано-Франківська. 

2. Прийняття  нового Статуту територіальної громади  Українського народу 
міста Івано-Франківська. 

3. Висунення  спільного кандидата  на посаду голови територіальної  
громади  Українського народу міста Івано-Франківська. 

4. Призначення  голови  територіальної громади Українського народу міста Івано-
Франківська; 

5. Створення  інших  ініціативних  груп жителів Українського народу міста Івано-
Франківська,  об`єднаних  з іншими,  від встановлених  цими установчими положеннями, 
спільними  цілями та інтересами. 

6. Створення системи органів безпосереднього управління  територіальної 
громади Українського народу міста Івано-Франківська, встановленої положеннями ст.5  
та положеннями першої частини першого речення ст.143 Конституції України, шляхом 
скликання  установчих зборів  безбалансових  відділень  територіальної громади 
Українського народу міста Івано-Франківська  з наступними назвами: 

1) Комітет виборців міста Івано-Франківська ; 
2) Комітет народних представників територіальної громади  міста Івано-

Франківська ; 
3) Бюджетний комітет  територіальної  громади міста Івано-Франківська ; 
4) Рахунковий комітет  територіальної громади міста Івано-Франківська ; 
5) Комітет народних засідателів та присяжних  територіальної  громади міста Івано-

Франківська; 
6) Комітет внутрішніх справ  територіальної громади міста Івано-Франківська; 
7) Надзвичайний комітет  територіальної  громади  міста Івано-Франківська; 
8) Комітет публічної  інформації територіальної  громади міста Івано-Франківська ; 
9) Вуличні  комітети самоорганізації  населення міста Івано-Франківська ; 
7. Створення додаткових та нових джерел доходів місцевого бюджету  

територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська, для  забезпечення  
її жителям  конституційної, економічної  та  правової  незалежності, у вирішенні  її  
внутрішніх  питань.   
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Стаття  9 
Ініціативна група жителів Українського народу міста Івано-Франківська 

створюється установчими зборами  п`ятидесяти та більше жителів  територіальної 
громади Українського народу міста Івано-Франківська об`єднаних спільними 
інтересами. 

Стаття 10 
Органи  управління  ініціативної  групи  жителів  Українського народу міста 

Івано-Франківська, об`єднаних  спільними інтересами,  складаються  з :  
 1) голови  ініціативної групи ; 
 2) членів  її  активу,   які  призначаються  установчими зборами  ініціативної  

групи  жителів  Українського народу міста Івано-Франківська.     
Стаття 11 
Кількісний склад  членів  активу  ініціативної  групи  жителів Українського народу 

міста Івано-Франківська встановлюється її установчими зборами з числа   
зареєстрованих   учасників.       

Стаття  12 
Органами  управління  активу  ініціативної  групи жителів  Українського народу 

міста Івано-Франківська є спільне засідання членів активу та голови  
ініціативної  групи  жителів Українського народу міста Івано-Франківська . 

Стаття 13 
Головуючим  в засіданні   активу   ініціативної  групи жителів  Українського 

народу міста Івано-Франківська    є  голова  ініціативної  групи жителів Українського 
народу міста Івано-Франківська . 

Стаття 14 
Нормативним актом засідання активу ініціативної  групи  жителів  Українського 

народу міста Івано-Франківська  є  його  виконавче  доручення.  
Стаття 15 
На актив  ініціативної групи жителів  Українського народу міста Івано-

Франківська  покладається: 
1) напрацювання проектів  тактичних  стратегій та  їх  доведення  зборам  

ініціативної групи; 
2) створення  планів  реалізації  прийнятих  стратегій; 
3) розподілення доручень  з виконання прийнятих стратегій; 
4)  підготовка  та  організація   установчих , чергових  та  позачергових  

зборів ініціативної  групи; 
  5)  підготовка   проектів порядку  денного  установчих , чергових  та  

позачергових зборів ініціативної  групи; 
  6) організація виконання рішень прийнятих установчими , черговими  та  

позачерго-вими  зборами ініціативної групи; 
  7) призначення  відповідальних  членів  активу  ініціативної групи  за  

виконання  та  реалізацію  рішень  прийнятих  установчими , черговими  та  
позачерговими  зборами ініціативної групи.  

Стаття 16 
В засіданні  активу  ініціативної  групи  жителів Українського народу міста Івано-

Франківська  ведеться  протокол   засідання,  у  якому   відображається :   
1)  склад  учасників  засідання  активу: 
2) порядок   денний  засідання активу; 
3)  прийняті  активом рішення; 
4) видані  активом  виконавчі доручення ; 
5)  члени  активу  або  учасники ініціативної  групи  яких  безпосередньо стосується   

їх  виконання.   
Стаття 17 
Реєстрація учасників установчих, чергових та позачергових зборів  

ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська проводиться  
реєстраційною комісією організаторів  зборів  за  наявності  у  їх  учасників:  

 1) паспорту громадянина України ;  
 2) доказів  державної реєстрації  адреси ( -  місця )  його  постійного  проживання  

у місті Івано-Франківську. 
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Стаття  18 
Реєстраційна комісія установчих зборів ініціативної групи жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська складається з числа  жителів  територіальної громади  
Українського народу міста Івано-Франківська, які прибули для  участі у  таких   зборах 
та  склад  якої  був  узгодженим організаторами  таких  зборів.  

Стаття  19 
Право на волевиявлення та голосування на установчих, чергових та  

позачергових  зборах ініціативної групи жителів  Українського народу міста Івано-
Франківська  мають тільки зареєстровані  учасники  таких  зборів. 

Стаття  20 
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 цими Установчими положеннями. 

Стаття  21 
Порядок голосування  на  установчих,  чергових  та  позачергових  зборах  

ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська є  
відповідно  послідовним -  передбачає спочатку з  числа  зареєстрованих  
учасників таких зборів, встановити саме  ту  кількість  учасників,  які  не підтримують  
у таких  зборах  питання поставлене на голосування, і тільки потім, передбачає  
встановити  ту  кількість  їх учасників,  які  підтримують  у  таких  зборах  питання  
поставлене  на голосування. 

Стаття  22 
Доказами які підтверджують дійсність волевиявлення учасників установчих, 

чергових  та позачергових  зборів  ініціативної групи жителів Українського народу 
міста Івано-Франківська є спеціальні бюлетені, що використовуються для відкритого 
голосування в  які, учасники таких  зборів   власноручно вносять  підписи  підтверджуючи 
дійсність результатів кожного  свого  голосування  та  у кожному  його  випадку. 

Стаття   23 
Виготовлення спеціальних бюлетенів для відкритого голосування  на установчих,  

чергових та позачергових зборах ініціативної групи  жителів Українського народу 
міста Івано-Франківська,  покладається на реєстраційну комісію організаторів  таких  
зборів  та  здійснюється  належними їм технічними  засобами, під час реєстрації  
прибулих  в  засідання учасників  таких  зборів. 

Стаття   24 
Призначення реєстраційної комісії установчих, чергових та  

позачергових зборів ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-
Франківська, у першому випадку покладається  на  організаторів  установчих зборів 
ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська,  а  у другому  
та  третьому  випадку,  покладається на самих учасників чергових та  позачергових  
зборів  ініціативної групи  жителів Українського народу міста Івано-Франківська .  

Стаття   25 
Спеціальні  бюлетені для  відкритого голосування на установчих, чергових  та  

позачергових зборах ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-
Франківська, виготовляються із ксерокопій паспорта першої, другої сторінки та  
реєстрації місця проживання громадянина України -  зареєстрованого учасника  таких  
зборів. 

Стаття  26 
Засвідчення протоколу установчих, чергових та позачергових зборів  

ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська з  
результатами  голосування, покладається  на  головуючого  та  секретаря  таких  
зборів. 

Стаття  27 
Рішення установчих, чергових та позачергових  зборів ініціативної  групи 

жителів Українського народу міста Івано-Франківська набувають чинності  після :  
1) засвідчення протоколу таких  зборів ініціативної групи головуючим та 

секретарем таких зборів; 
2) після приєднання до їх протоколу письмових доказів персонального  

волевиявлення  всіх  учасників  таких  зборів; 
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   3)  після  приєднання до їх протоколу листа  реєстрації  прибуття  учасників 
таких зборів; 

  4) після  приєднання  до їх  протоколу,  протоколу лічильної  комісії  таких  
зборів;  

  5) Опису, приєднаних до протоколу додатків, засвідченого головуючим та  
секретарем таких  зборів.   

Стаття 28 
Головуючим в засіданні зборів  ініціативної групи жителів Українського народу 

міста Івано-Франківська призначається  голова  ініціативної групи  жителів міста 
Івано-Франківська  або  його довірена  особа з числа  призначених  членів  активу. 

Стаття  29 
Секретарем зборів ініціативної  групи жителів Українського народу міста Івано-

Франківська  призначається один із членів її активу,  кандидатуру якого пропонує  
голова  ініціативної групи жителів міста Івано-Франківська або  кандидатуру  якого   
висувають безпосередньо самі члени активу цієї ініціативної групи жителів 
Українського народу міста Івано-Франківська . 

Стаття  30 
Органи управління ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-

Франківська шляхом письмового повідомлення протягом тридцяти діб від дати 
проведення установчих зборів ініціативної групи жителів Українського народу міста 
Івано-Франківська або від дати прийняття її установчих положень зобов`язані 
поставити до відому : 

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

міста Івано-Франківська, об’єднаних  спільними  інтересами;  
     -  про  ціль  об`єднаних  спільними  інтересами  її учасників. 
Стаття  31 
Установчі положення ініціативної  групи жителів Українського народу міста 

Івано-Франківська набувають чинності  після :  
1) засвідчення їх примірника головою ініціативної групи жителів Українського 

народу міста Івано-Франківська;  
2)  нотаріального  посвідчення  спільної  заяви   голови ініціативної  групи 

жителів Українського народу міста Івано-Франківська та  секретаря  їх  установчих  
зборів, та надсилання їх з   повідомленням  на адресу: 

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

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

ініціативної групи жителів  Українського народу міста Івано-Франківська . 
Стаття 32 
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Голова ініціативної групи жителів Українського народу міста Івано-Франківська, 
без доручення представляє безбалансове відділення територіальної громади 
Українського народу міста Івано-Франківська  № 1-76018, перед: 

1) іншими  територіальними громадами  міст, сіл,   селищ,  міст в районах та районів 
у містах з районним поділенням Івано-Франківської області, інших областей України;  

2) перед представницькими та виконавчими  органами місцевого самоврядування 
міста Івано-Франківська та Івано-Франківської області; 

3) перед  місцевими  органами  державної  виконавчої та судової влади  міста Івано-
Франківська та Івано-Франківської області, інших областей України, вищих інстанцій та 
міжнародних.      

Стаття 33 
Учасники «ініціативної групи жителів міста Івано-Франківська», тільки за 

дорученням безбалансового відділення територіальної громади  
Українського народу міста Івано-Франківська № 1-76018, засвідченого її 
головою,  з прикладенням  її  круглої гербової печатки,  набувають право  її   
представляти   перед  іншими: 

1) територіальними громадами сіл, селищ, міст в районах та районів у містах з 
районним поділенням Івано-Франківської області;  

2) представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування Івано-
Франківського району  та Івано-Франківської області;  

3) місцевими органами державної  виконавчої та судової влади Івано-Франківського 
району та Івано-Франківської області.      

Стаття  34 
 Припинення діяльності ініціативної  групи жителів міста Івано-Франківська, 

згідно цих установчих положень, може відбутись за обставин досягнення її учасниками   
всіх  поставлених   цілей,  у положеннях  ст.8  цих  Установчих  положень  ініціативної  
групи  жителів  села міста Івано-Франківська . 

Стаття  35    
Право припинення безбалансового відділення територіальної громади 

Українського народу міста Івано-Франківська №1-76018, (- ініціативної групи 
жителів Українського народу міста Івано-Франківська № 1-76018), належить  виключно 
жителям Українського народу міста Івано-Франківська, які безпосередньо  прийняли  
участь в Установчих зборах ініціативної групи жителів Українського народу 
міста Івано-Франківська №1-76018, яка документально підтверджуються   
протоколом установчих зборів  ініціативної  групи жителів  Українського народу міста 
Івано-Франківська та доказами їх реєстрації у листі прибуття на його установчі 
збори в приміщенні залу №321 засідань Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, що знаходиться  за адресою: вул. Грушевського, будинок 
21, зал №321 в м. Івано-Франківську. 


