
Шановні громадяни України, члени територіальних громад міста Харкова та Харківській області! 

Звертаємось до Вас з великою повагою, як до справжнього та єдиного джерела влади 

відповідно ст.5 Конституції України, як до господарів на своїй землі, як до Народу України! 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
21 травня 2015 року вперше на Харківщині пройшли збори громадян України, членів 

територіальних громад міста Харкова та Харківської області з утворення ініціативної групи щодо 

започаткування процесу організації та оформлення територіальних громад у місті Харкові та 

Харківській області як первинних суб’єктів місцевого самоврядування. 

На цих зборах була утворена ініціативна група з присутніх членів територіальних громад, які 

добровільно висловили бажання прийняти участь у роботі ініціативної групи. Збори доручили 

ініціативній групі розробити та затвердити Положення про ініціативну групу та напрямки 

діяльності. 

Головним напрямком діяльності ініціативної групи обрано просвітницьку та навчальну діяльність. 

Перш за все, це донесення до громадян України, членів територіальних громад, інформації що 

стосується прав людини, громадянина, члена територіальної громади. Головне - донести до всіх і 

кожного просту і зрозумілу істину: Держава для Людини, Держава захищає Людину, Держава 

відповідає перед Людиною! 

Не менш важливим в цьому питанні є інформація про конкретні права та можливості члена 

територіальної громади, як первинного суб’єкта місцевого самоврядування.  

Як здійснювати владу безпосередньо, як само організуватися, само визначитися та почати 

управляти на своїй землі самостійно в межах діючого законодавства, вирішуючи питання 

місцевого значення. Місцеве самоврядування - це перш за все право громадян приймати участь у 

прийнятті рішень на місцевому рівні, а це будинок, вулиця, мікрорайон і т.д.  

Територіальна громада, як первинний суб’єкт місцевого самоврядування - це перш за все люди, 

громадяни України, власники майна на окремій адміністративно-територіальній одиниці, які 

оформили свої колективні відносини на зборах(конференції) ( для чого треба зібратися 50% + 1 

голос), обрали голову, виконавчий орган та прийняли і затвердили Статут територіальної громади. 

 З цього часу громадяни України, члени територіальної громади окремої адміністративно-

територіальної одиниці, починають здійснювати свою владу безпосередньо або через органи, 

утворені нею. 

Безумовно цьому треба навчитися. Для цього працює обласний інформаційно-навчальний центр 

та відкриваються подібні центри у кожній адміністративно – територіальній одиниці.  

Адреса інформаційно-навчального центру : м. Харків, віл. Гоголя 7, каб. 124.  

Телефон: (093) 193-97-88 

Сайт : budmo.in.ua 

З повагою,  

Ініціативна група членів територіальних громад міста Харкова та Харківської області. 

http://budmo.in.ua/

