
 

Народ України 

Безпосередня влада народу 

Територіальна громада міста Харків 

Адреса для отримання кореспонденції: 61096, Харківська обл., м. Харків, а/с 12073 

Офіційний сайт: http://gromada.kh.ua  

 

 

РІШЕННЯ  

територіальної громади м. Харків 

№ 2/16 від 31.05.2016 р. 

 

I. Про налагодження документообігу у територіальній громаді м. Харків 

 

Активна діяльність територіальної громади м. Харків почалася у липні 2015 року після того, як 

з’явився 101-й підписант Договору територіальної громади м. Харків (Договору ТГ м. Харків), згід-

но пункту 9 рішення ТГ м. Харків № 1/13 від 15.11.2013 р. За цей час люди – сторони Договору ТГ 

м. Харків, які бажали і брали участь в її роботі, напрацювали ряд документів. В 2015 році було відп-

равлено 5 повідомлень. У цьому році ми закінчили роботу над пакетом документів щодо народної 

економіки, відправили відповідне повідомлення в усі державні структури. 

Проте активна правотворча діяльність нашої ТГ дотепер не супроводжувалася належним до-

кументообігом. Про рішення, які приймалися і реалізувалися, знали лише ті, хто приходив на зустрі-

чі і брав участь у роботі. 

Всі рішення обов’язково повинні бути задокументовані, щоб у людей, які є сторонами Догово-

ру ТГ м. Харків, не було сумнівів, що до їх прийняття, і при виникненні питань була можливість їх 

пред’явити (прочитати).  

Виходячи із сказаного вище, територіальна громада м. Харків  
 

прийняла наступне рішення: 
 

1.1. Для налагодження документообігу і подальшого ведення всієї документації призначити у 

територіальній громаді м. Харків Уповноваженого з документообігу. 

 

1.2. Уповноваженим з документообігу територіальної громади м. Харків вважати людину  

Довженок Ірину Аркадіївну, за її власним бажанням і рішенням територіальної громади міста Хар-

ків з дня підписання цього рішення. 

 

1.3. Доручити Довженок Ірині Аркадіївні відновити події і задокументувати рішення 

ТГ м. Харків за 2015 рік.  

 

1.4. Надалі, починаючи з дати підписання цього рішення, всі рішення ТГ м. Харків, внутрішні 

або пов’язані з відправленням повідомлень у різні державні та інші установи, оформляти як доку-

мент і викладати на офіційний сайт ТГ м. Харків для ознайомлення всіма бажаючими. 

Відповідальність за оформлення рішень покласти на людину Довженок Ірину Аркадіївну як 

Уповноваженого з документообігу територіальної громади м. Харків. 
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Але всім зважати на те, що наявність у громаді Уповноваженого з документообігу не звільняє 

інших людей, які на даний час є сторонами Договору ТГ м. Харків, від співучасті у написанні всіх 

необхідних документів щодо діяльності ТГ м. Харків. 

 

1.5. Завести Уповноваженому з документообігу папку для вихідних документів і папку для рі-

шень ТГ м. Харків, у які, відповідно, збирати ці документи. 

 

1.6. Завести Уповноваженому з документообігу Реєстр рішень ТГ м. Харків на паперовому но-

сії та в електронному виді.  

Затвердити форму Реєстру рішень територіальної громади м. Харків згідно додатку 1.1 до цьо-

го рішення. 

 

1.7. Почтовому Уповноваженому продовжувати вести Журнал вихідної кореспонденції і Жур-

нал вхідної документації разом з Уповноваженим з документообігу.  

 

1.8. Надавати для розгляду проектів рішень ТГ м. Харків усіма підписантами і учасниками Дого-

вору ТГ м. Харків 10 днів, починаючи з дня розміщення рішення на офіційному сайті ТГ м. Харків. 

Для оповіщення всіх людей – сторін Договору ТГ м. Харків про нове рішення, яке приймається, 

здійснювати СМС-розсилку і/або розсилку електронною поштою повідомлень про проекти нових рі-

шень, інші документи ТГ м. Харків. 

Офіційним номером телефону, з якого буде здійснюватися розсилка СМС-повідомлень 

ТГ м. Харків, вважати телефон (+38067) 572-50-25. Офіційною електронною адресою, з якої буде про-

водитися розсилка повідомлень, вважати E-mail: ezrov@gromada.kh.ua.  

 

1.9. Виготовити і видати всім уповноваженим ТГ м. Харків відповідні посвідчення. Для цього: 

1.9.1. Затвердити форму бланка Посвідчення уповноваженого територіальної громади м. Хар-

ків згідно додатку 1.2. 

1.9.2. Розробити і виготовити малу печатку (класичну, «мокру», синю) для посвідчень згідно 

наступного: 

– діаметр печатки 20 мм; 

– текст на зовнішньому колі: «Народ України * Територіальна громада міста Харків»;  

– в середині – зображення малого герба України. 

1.9.3. Після виготовлення малої печатки для посвідчень виписати всім уповноваженим посвід-

чення уповноваженого ТГ м. Харків, на яких буде підпис Уповноваженого у справах ТГ м. Харків і 

відповідна печатка.  

1.9.4. Уповноваженому у справах ТГ м. Харків завести і вести Реєстр видачі посвідчень упов-

новажених територіальної громади міста Харків у паперовому і електронному виді. 

1.9.5. Затвердити форму Реєстру видачі посвідчень уповноважених територіальної громади мі-

ста Харків згідно додатку 1.3. 

1.9.6. Посвідчення уповноваженим ТГ м. Харків видавати з безстроковим терміном дії.  

 

II. Про порядок підписання Договору приєднання та Договору виходу  

з Договору територіальної громади м. Харків 
 

Як показав досвід спілкування на зустрічах з правової грамотності, на них приходять різні лю-

ди різного духовного і соціального рівня і світосприйняття. Не всі дійсно розуміють ідеї і шляхи ви-

рішення життєвих завдань, які декларує і впроваджує у життя територіальна громада м. Харків. До 

того ж планується автоматизація процедури підписання договорів приєднання до Договору 

ТГ м. Харків. 
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Договір приєднання до Договору ТГ м. Харків повинні підписувати лише ті, хто повністю ро-

зуміє і усвідомлює відповідальність, яка накладається на того, хто волевиявився як «человек» (ро-

сійською мовою) або/і «людина» (українською мовою) і став стороною Договору ТГ м. Харків.  

У той же час повинна бути і процедура виходу з Договору ТГ м. Харків, як за власним бажан-

ням людини, так і за рішенням ТГ м. Харків. Обидва варіанти повинні бути обговорені, а процедури 

їх здійснення – прописані. 

Виходячи з вище сказаного, територіальна громада м. Харків  
 

прийняла наступне рішення: 
 

2.1. Для запобігання підписанню Договору приєднання до Договору ТГ м. Харків тими, хто 

на момент підписання Договору не розділяє принципів розбудови суспільства і розвитку нашої 

територіальної громади, не готовий взяти на себе відповідальність, що накладається на людину, 

яка підписує Договір приєднання до Договору ТГ м. Харків, змінити процедуру його підписання.  

Починаючи з дня підписання даного Рішення, кожен, хто бажає підписати Договір приєднан-

ня до Договору територіальної громади м. Харків, повинен отримати рекомендації від двох людей, 

які вже є сторонами Договору ТГ м. Харків.  

Рекомендацію людей – сторін Договору територіальної громади м. Харків бажаючому підпи-

сати Договір приєднання до Договору територіальної громади м. Харків можна отримати, якщо ті 

люди, які рекомендують кандидата до підписання Договору приєднання до Договору територіальної 

громади м. Харків, його знають, поспілкувалися з ним (разом або кожен окремо) і переконалися, що 

погляди і вчинки кандидата у підписанти Договору приєднання не суперечать загальнолюдським 

цінностям і що кандидат у підписанти Договору приєднання усвідомлює хто він, до якого Договору 

він приєднується, які обов’язки і відповідальність з’являться у нього, що кандидат прочитав Договір 

ТГ м. Харків і Конституцію України.  

Після того, як люди, які вже є сторонами Договору ТГ м. Харків і які будуть давати рекомен-

дації новому підписанту Договору приєднання до Договору ТГ м. Харків, вирішили рекомендації 

надати, вони разом із кандидатом у підписанти Договору приєднання складають і підписують Дого-

вір – рекомендацію до підписання Договору приєднання до Договору ТГ м. Харків у 4 примірниках 

(по одному примірнику кожному із підписантів Договору – рекомендації і один – Уповноваженому 

у справах ТГ м. Харків) згідно затвердженої форми. 

Всі підписанти Договору – рекомендації після його підписання звертаються до Уповноважено-

го у справах територіальної громади м. Харків. Людина, яка бажає стати стороною Договору ТГ 

м. Харків, підписує Договір приєднання до Договору ТГ м. Харків. Про це Уповноважений у спра-

вах ТГ м. Харків робить відповідний запис у Договорі – рекомендації (в усіх 4 примірниках). 

 

2.2. Підписати Договір приєднання до Договору ТГ міста Харків після підписання Договору – 

рекомендації може будь-який житель міста Харків або Харківського району Харківської області, 

якому виповнилося 16 років і який є громадянином України. 

 

2.3. Затвердити бланк Договору – рекомендації до підписання Договору приєднання до Дого-

вору ТГ м. Харків згідно додатку 2.1. 

 

2.4. Прийняти наступні процедури виходу з Договору ТГ м. Харків: 
 

2.4.1. Якщо вихід з Договору ТГ м. Харків відбувається за власним бажанням, людина, яка ба-

жає з нього вийти, підписує Договір виходу з Договору ТГ м. Харків, яким вона розриває підписа-

ний нею раніше Договір приєднання до Договору ТГ м. Харків. 

Якщо людина, що виходить з Договору ТГ м. Харків, має певні зобов’язання перед ТГ м. Хар-
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ків, наприклад, була призначена уповноваженим, вона повинна закінчити всі справи щодо ТГ м. Ха-

рків і передати їх Уповноваженому у справах ТГ м. Харків. 

Всі діючі на момент розірвання Договору ТГ м. Харків документи, що має людина, яка вихо-

дить з Договору ТГ м. Харків, на яких є напис «Територіальна громада м. Харків», підписи і печатки 

уповноважених ТГ м. Харків, відзиваються з моменту підписання Договору виходу з Договору те-

риторіальної громади м. Харків і надалі є недійсними.  
 

2.4.2. Якщо вихід з Договору ТГ м. Харків відбувається за рішенням ТГ м. Харків, то людина, 

яку вивели з Договору ТГ м. Харків, отримує Повідомлення про рішення ТГ м. Харків із зазначен-

ням номеру і дати прийняття рішення про розірвання з ним Договору приєднання до Договору 

ТГ м. Харків.  

У повідомленні повинна також бути інформація про те, що всі діючі документи людини, яку 

вивели з Договору ТГ м. Харків, на яких є напис «Територіальна громада м. Харків», підписи і печа-

тки уповноважених ТГ м. Харків, з моменту прийняття рішення ТГ м. Харків про вихід людини з 

Договору ТГ м. Харків є недійсними.  

Присутність людини, яку виводять з Договору ТГ м. Харків, на зборах, де вирішується це пи-

тання, не є обов’язковою.  
 

2.4.3. При виході з Договору ТГ м. Харків, за власним бажанням або за рішенням ТГ м. Харків, 

людина має право повернутися до Договору ТГ м. Харків, підписавши новий Договір приєднання до 

Договору ТГ м. Харків згідно процедури, яка буде затверджена на день підписання нею Договору 

приєднання.  

Номер Договору приєднання до Договору ТГ м. Харків людини після виходу з Договору 

ТГ м. Харків залишається за нею на випадок, якщо вона знову забажає приєднатися до Договору 

ТГ м. Харків. 

 

2.4.4. Номера договорів приєднання до Договору ТГ м. Харків, що не є дійсними, розміщують-

ся на офіційному сайті ТГ м. Харків у виді списку. 
 

2.4.5. Питання про продовження людиною народно-економічної діяльності після виходу з До-

говору територіальної громади м. Харків буде вирішуватися в індивідуальному порядку при виник-

ненні прецеденту. 

 

2.5. Затвердити бланк Договору виходу з Договору територіальної громади м. Харків згідно 

додатку 2.2. 
 

2.6. Затвердити бланк Повідомлення про вихід з Договору територіальної громади м. Харків 

згідно додатку 2.3. 
 

2.7. Розмістити бланки Договору – рекомендації до підписання Договору приєднання до Дого-

вору ТГ м. Харків і Договору виходу з Договору ТГ м. Харків на офіційному сайті ТГ м. Харків у 

загальному доступі. 
 

«Слава народу України і предкам наша!» 

 

Уповноважений у справах 

територіальної громади м. Харків      людина Д.А. Езров 


