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ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
Територіальна громада міста Харків – жителі міста Харків і Харківського району Харківської області, – 

ретельно ознайомившись зі Стратегією сталого розвитку «Україна 2020», схваленою Указом Президента Ук-
раїни П.Порошенко №5/2015 від 12.01.2015 р., а також з концепцією реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні, цілком згодна з нагальною необхідністю невідкладного проведен-
ня реформ місцевого самоврядування, створення сприятливих умов для вітчизняного виробника та залучення 
інвестицій у регіони України. Ми підтримуємо усі ці починання. Як відомо, Харківський регіон отримав ре-
жим спеціальної інвестиційної діяльності, і повинен активно цим користуватися (Закон України №1714-III від 
11.05.2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова»). 

Повідомляємо Вам про те, що територіальна громада міста Харків активно працює над втіленням ре-
форм президента України П.А.Порошенка у життя – за власний рахунок і власні кошти, поки що без будь-
якої підтримки та фінансування держави УКРАЇНА.  

Як раніше Вам було повідомлено (повідомлення № 1/15 від 20.07.2015 р.), 15 листопада 2013 року з ме-
тою реалізації прав і свобод, закріплених у статтях 5, 69 та розділі XI Конституції України, а також у Законі 
України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», людьми – жителями міста Харків, які усвідо-
млюють відповідальність перед Богом, народом України, власною совістю, а також попередніми, нинішнім та 
прийдешніми поколіннями, – було підписано Договір територіальної громади міста Харків як міжнародну 
суверенну владну неурядову організаційно-правову форму самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, 
безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – жителів міста Харків (територіальної 
громади міста Харків – первинного суб'єкта місцевого самоврядування та основного носія його функцій і по-
вноважень), бо ми зрозуміли, що Україна – для людей, а не для фізичних і юридичних осіб, їх статутних, до-
говірних об’єднань. 

З моменту підписання Договору територіальної громади міста Харків минуло більш як 2 роки. За цей період 
була проведена величезна робота з розробки основ народної економіки у нашому регіоні (див. Додатки 1-5).  

З метою спрощення податкової системи, підвищення конкурентоспроможності української економіки 
та підвищення «Індексу економічної свободи» в рамках Договору територіальної громади міста Харків запро-
ваджуються такі суб’єкти народної економіки, які діють на засадах самооподаткування:  

– народний підприємець; 
– народне підприємство; 
– народна корпорація. 
Народний підприємець – людина, яка отримала Свідоцтво народного підприємця на підставі дору-

чення Уповноваженому народному реєстратору (зразок Свідоцтва про реєстрацію народного підприємця, а 
також зразок доручення народному реєстратору додаються). Свідоцтво має відповідний номер і реєструється 
Уповноваженим народним реєстратором (Уповноваженим з питань реєстрації – некомерційним агентом, що 
діє на користь, від імені, під контролем та за рахунок територіальної громади міста Харків на підставі відпо-
відного договору). 

Суб’єкт народної економіки «народний підприємець» є аналогом суб’єкту державної економіки «фізи-
чна особа – підприємець», що реєструється у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) 
та має відповідний 10-значний обліковий номер. 

Народне підприємство – договірне об’єднання народних підприємців про спільну діяльність на тери-
торії країни Україна. На підставі договору Уповноважений народний реєстратор здійснює реєстрацію нового 
суб’єкта народної економіки і видає Свідоцтво народного підприємства, яке має відповідний номер. 

Суб’єкт народної економіки «народне підприємство» є аналогом суб’єкту державної економіки «юри-
дична особа», що реєструється в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 
та має відповідний 8-значний обліковий номер. 

Народна корпорація – договірне об’єднання народних підприємств про спільну діяльність на території 
країни Україна. Пакет документів щодо народної корпорації буде затверджений окремим рішенням 
зборів територіальної громади м. Харків. 

Суб’єкт народної економіки «народна корпорація» є аналогом суб’єкту державної економіки «договір 
про спільну діяльність без створення юридичної особи», що реєструється у Тимчасовому реєстрі Державної 
податкової адміністрації України (ТРДПАУ), має відповідний 9-значний обліковий номер та є непідсудним 
українським судам (бо не є фізичною, юридичною особою). 

Діяльність трьох вище зазначених суб’єктів народної економіки здійснюється у світовому міжнародно-
му екстериторіальному просторі, а також у суверенному соціально-економічному просторі народу України. 

Окрім вищенаведених трьох суб’єктів народної економіки, існують також інші суб’єкти, які не мають 
прямих аналогів у державній економіці держави УКРАЇНА. Одним з таких суб’єктів народної економіки є 
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народний консорціум як тимчасове або довгострокове (безстрокове) договірне об’єднання народних корпо-
рацій, народних підприємств, народних підприємців з метою досягнення певної спільної мети. 

Народна економіка створена таким чином, що не передбачає можливості ведення комерційної діяльно-
сті. У разі здійснення суб’єктом народної економіки комерційної діяльності, його свідоцтво анулюється і про 
це повідомляються відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Суб’єкти народної економіки, як і вся народна економіка у цілому, орієнтовані виключно на некомер-
ційну діяльність.  

Некомерційною діяльністю в народній економіці вважається така неприбуткова діяльність: 
– виробництво продукції без використання найманої праці; 
– інвестиційна діяльність з метою досягнення соціального ефекту; 
– реалізація продукції власного виробництва; 
–  надання некомерційних послуг. 

Комерційною діяльністю вважається лихварство, торгівля (діяльність, суть якої полягає у промислі купів-
лею і продажем (купівлею-продажем, перепродажем) будь-чого), інвестиційна діяльність з метою одержання при-
бутку, а також будь-яка діяльність, пов’язана з використанням найманої праці (найманих працівників). 

Кожного місяця або кожен квартал суб’єктами народної економіки здійснюються відрахування на ко-
ристь територіальної громади на засадах самооподаткування з метою досягнення соціального ефекту. 

У разі, якщо народний підприємець здійснює діяльність за межами земельних ресурсів, які належать 
територіальній громаді, на території якої він зареєстрований, відрахування здійснюються також на користь 
іншої територіальної громади, на території якої народний підприємець веде свою економічну діяльність. 

Також з 2016 року територіальною громадою міста Харків планується проведення наступних реформ, 
передбачених Стратегією сталого розвитку «Україна 2020»: 

– реформа системи освіти; 
– реформа електроенергетики; 
– реформа житлово-комунального господарства; 
– реформа медичного обслуговування; 
– реформа системи соціальної підтримки. 

Планується також розвиток транспортної інфраструктури, екологізація інфраструктури міста Харків і 
Харківського району Харківської області, а також розвиток сільського господарства й земельна реформа. 

Реалізація Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» і вище наведених реформ щодо розвитку народ-
ної економіки у нашому регіоні виведе Харківщину, а згодом і всю нашу країну на вищий рівень економічно-
го розвитку і зробить з неї розвинуту, процвітаючу країну світу. 

Слава народу України і предкам наша!  
 

Додатки. 

1. Концепція народної економіки (наочна, спрощена) – на 1 аркуші. 

2. Доручення Уповноваженому народному реєстратору (зразок) – на 1 аркуші. 

3. Свідоцтво народного підприємця (зразок) – на 1 аркуші. 

4. Свідоцтво народного підприємства (зразок) – на 1 аркуші. 

5. Договір на отримання некомерційної послуги або продукції власного виробництва – на 1 аркуші. 

 
 

З повагою, 
 
територіальна громада міста Харків  
в особі Уповноваженого у справах  
територіальної громади м. Харків       людина Д. А. Езров 


