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Народ України 

Безпосередня влада народу 

Територіальна громада міста _______  

76018, Україна, місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, зал 321,  

т. м. +38-050-5455755, т. ст. +38-0342-752268 

               

РІШЕННЯ  
№ __ __ 2019/1 від ___ _________ня  2019 року 

 

Ми, люди – жителі міста _________, територіальна громада – первинний суб’єкт 

місцевого самоврядування та основний носій його функцій і повноважень – 

колективний суб’єкт права і єдине джерело влади в Україні, керуючись Конституцією 

України, ЗУ «Про місцеве самоврядування», іншими Законами України, міжнародним 

ратифікованим правом, усвідомлюючи що: 

Стаття 143 Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через 

утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном ... 
… утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, 

організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші 

питання віднесені законом до їх компетенції 

Статтею 5 Конституції України. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ. Народ здійснює владу безпосереднього...»; 

Статтею 8 Конституції України. «Конституція України має найвищу юридичну 

силу. Норми Конституції є нормами прямої дії»; 
Статтею 69 Конституції України. «Народне волевиявлення здійснюється через 

вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії»; 

Статтею 142 Конституції України. «Матеріальною і фінансовою основою 

місцевого самоврядування  є рухоме нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 

кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ. 

міст..» 

Враховуючи що згідно статті 22 Конституції України («Права і свободи людини 

і громадянина закріплені цією Конституцією не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гарантуються  і не можуть бути скасовані. 

При прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод») 

Абзацом другим пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду 

України № 4-рп від 19 квітня 2001 року. «норми Конституції України застосовуються 

безпосередньо і незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони, або 

інші нормативно-правові акти».  

Стаття 1 ЗУ «Про місцеве самоврядування»  
Право комунальної власності - право територіальної громади володіти доцільно, 

економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх 

інтересах  майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування; 

Стаття 60 ЗУ «Про місцеве самоврядування»   

п. 8 («Майнові операції, які здійснюють органи місцевого самоврядування з 

об’єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ 
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місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг 

населенню») 

вирішили:  

 

1. Уповноважити Романчак Олександру Григорівну представляти інтереси 

територіальної громади міста Івано-Франківськ в усіх установах, організаціях, 

підприємствах, всіх форм власності та галузі, підпорядкування, функцій і призначення (в 

т.ч. державних органах законодавчої, виконавчої, судової гілок влади, прокуратурі, органах 

місцевого самоврядування, тощо). 

Для цього їй надаються повноваження складати, підписувати від імені громади, 

подавати і отримувати будь-які документи, заяви, запити, скарги, позовні заяви, тощо, 

сплачувати належні платежі, а також вчиняти всі інші дії які не суперечать Конституції та 

Закону України. 

2. Створити споживче товариство та обрати членів правління у наступному складі: 

Голова споживчого товариства ____________________________________________; 

Заступник голови ________________________________________________________; 

Голова ревізійної комісії __________________________________________________; 

Секретар ________________________________________________________________; 

3. Розпочати господарську діяльність та управління власністю територіальної громади 

міста Івано-Франківськ через споживче товариство для  реалізації  цілей та задач задля 

розвитку територіальної громади міста Івано-Франківськ. 

  

Народне волевиявлення є обов’язковим до виконання на всій території 

України, є остаточним і не може бути оскаржене. 

 

Підписи людей, громадян  міста Івано-Франківськ  

 

1. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

2. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

3. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

4. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

5. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

6. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

7. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

8. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

9. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

10. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

11. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

12. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

13. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

14. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
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                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

15. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

16. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

17. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

18. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

19. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

20. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

21. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

22. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

23. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

24. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

25. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

26. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

27. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

28. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

29. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

30. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

31. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

32. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

33. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

34. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

35. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

36. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

37. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

38. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

39. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

40. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

41. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

42. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 
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43. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

44. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

45. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

46. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

47. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                          (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

48. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                         (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

49. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                               (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

50. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                               (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

51. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

52. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

53. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

54. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                               (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

55. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                              (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

56. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                         (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

57. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                               (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

58. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                               (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

59. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

60. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

61. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

62. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                               (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

63. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                               (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

64. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

65. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

66. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

67. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                               (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

68. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                               (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

69. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

70. Людина і громадянин _______________________________ _________________   
                                                                (Прізвище, ім’я по батькові)                            (Підпис) 

 


