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   РОЗДІЛ  1   

   «Вступна  частина   та  загальні  положення» 

  

   Стаття  1  

 

Згідно Результатів  Всеукраїнського  референдуму   Українського  народу   від  

1 грудня  1991 року  з підтримання АКТу  проголошення  незалежності  

України від 24 серпня 1991 року, в частині створення Самостійної  української 

держави України та положень розділу 4 та 5  мотивувальної частини  розділу 

4.2 «Воля народу»  Рішення  Конституційного суду України  від  5 жовтня 2005 

року №6-рп/2005 у Справі №1-5/2005, РЕЗУЛЬТАТИ народного  волевиявлення  

Українського  народу   отримані   через  його  Всеукраїнський  РЕФЕРЕНДУМ 

1 грудня 1991 року, є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ до виконання на всій  адміністратив-

ній території Самостійної української держави України, та офіційно   

здійснюються тільки у межах та  у спосіб, встановлений установчими 

положеннями Ініціативної групи  Українського народу Самостійної української 

держави України – Київської Русі, - 8000000000 КОАТУУ, з підтвердженою 

правосуб’єктністю юридичної особи публічного права та  суб'єкта права 

власності, що є учасником цивільних відносин, визначені статтями 2, 318 ЦК 

України в тому числі, -  

       прийняті установчими зборами об’єднаних  жителів Української 

Республіки спільними інтересами, з інформацією про самі спільні установчі її 

інтереси, про  ціль  об`єднаних спільними  інтересами   її учасників та спільну 

мету  і шляхи реалізації, щоби здійснити реальні дії  на державній території 

самостійної української держави УКРАЇНИ, - відновити конституційний устрій -

 юрисдикцію Загального права та державну правосуб’єктність всіх віток влади 

Української Республіки, на виконання результатів Всеукраїнського 

референдуму 1 грудня 1991 року,  

        підтверджене положеннями Загальної декларації прав людини «кожна 

людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і 

свободи, викладені в Декларації, можуть бути повністю здійснені», 

посилаючись на положення Міжнародного пакту «про економічні, соціальні і 

культурні права» та Міжнародного пакту «про громадянські і політичні права» 

Організації Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ, регламентується їх 

установчими положеннями,  які офіційно здійснюються тільки у межах та у 

спосіб, встановлений установчими положеннями Ініціативної групи Українського 

народу  Самостійної української держави України – Київської Русі та Законами 

Української Республіки, в умовах дії Договору про Європейську асоціацію 

згідно положень Європейської хартії «про місцеве самоврядування», 

регламентуються положеннями ст.5 і першої частини першого речення ст.143 

Конституції України, шляхом скликання установчих зборів Ініціатив 

Українського народу Самостійної української держави України, відповідно до 

встановлених положень п.8 «Прикінцеві та перехідні положення» Розділу V 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з правами, 

встановленими положеннями ст.5, ст.13 та ст. 143 Конституції України, cт. 
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318 "Суб"єкти права власності" та другої частини ст.2 «Учасники цивільних 

відносин», ст.327 «Право комунальної власності», ст.324 «Право власності 

Українського народу» Цивільного Кодексу України,  в  ОСНОВІ яких  є 

офіційне виконання:   
     1. Рішення   пленарного  засідання   конституційної  Верховної  Ради 

Української  РСР   24 серпня 1991 року,    за  участі    362   конституційних 

Народних депутатів Української РСР  з  прийняття   про  офіційне   створення  

Самостійної української держави України;   

          2. Рішення   пленарного  засідання   конституційної  Верховної  Ради 

Української  РСР   24 серпня 1991 року,    за  участі    362   конституційних 

Народних депутатів Української РСР  з  прийняття  АКТу проголошення  

незалежності  України,  в частині створення   Самостійної української 

держави України; 

          3. ВОЛІ Українського народу  на  Всеукраїнському референдуму   1 грудня 

1991 року  з   підтримання  АКТу  проголошення  незалежності України  від 

24 серпня 1991 року,  в частині  СТВОРЕННЯ    Самостійної української 

держави  України; 

         4. Рішення  Конституційного суду України  № 3-зп   від 11 липня 1997 року  

у справі  № 1/1909-97 за  конституційним  поданням  Президента України  

«щодо відповідності  Конституції України Постанови Верховної Ради України  

від 1 жовтня 1996 року «Про тлумачення статті 98 Конституції України»; 

       5. Рішення  Конституційного Суду України від 18 червня 2002 року № 12-

рп/2002 по справі № 1-16/2002 «про об’єднання  територіальних  громад» ; 

        6.  Рішення    Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-

рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин 

другої , третьої, статті 5 Конституції України»  

         7.  Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 

20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « за конституційним поданням 252 народних 

депутатів України щодо  відповідності Конституції України 

(конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції 

України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV; 

         8. Офіційні  висновки Конституційного суду  України  у  його  Рішенні  від 

16 квітня 2008 року №  6-рп/2008  у справі № 1-2/2008 « за конституційними 

поданнями   Президента України про офіційне тлумачення положень частин 

другої, третьої статті 5, статті 69, частини другої статті 72, статті 74, 

частини другої статті 94, частини першої статті 156 Конституції України  

(справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) 

         9. Положення ч.2 ст.152 Розділу ХІІ «Конституційний суд України» 

Конституції України. 
      /  У підтвердження:  1) АКТ проголошення незалежності України  від 24 серпня 1991 

року, в частині  створення Самостійної української держави – України;   

2) Відомості  ЦДАВО України ф.1, оп.28, спр.144, аркуш  6,  «про результати 

Всеукраїнського референдуму   українського народу  1 грудня 1991 року; 3) Рішення  

Конституційного суду України  від  5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005  у Справі  № 1-5/2005/  

 

    Стаття  2  
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Згідно Результатів  Всеукраїнського  референдуму  Українського  народу   від  

1 грудня  1991 року з підтримання АКТу  проголошення  незалежності  України 

від 24 серпня  1991 року,  в частині  створення  Самостійної  української 

держави України та  положень  третього  речення  розділу 3  мотивувальної 

частини розділу 4.1  Рішення  Конституційного суду України  від  5 жовтня 

2005 року № 6-рп/2005  у Справі   № 1-5/2005, Ініціативи Українського народу 

на державній території Української Республіки, як суб’єкти публічного права та 

ОРГАНИ місцеві державної влади і ОРГАНИ місцевого самоврядування 

територіальних громад Українського народу Самостійної  української держави 

України, здійснюють ВЛАДУ Українського народу БЕЗПОСЕРЕДНЬО у межах 

своїх адміністративних територій Самостійної української держави  

України,   у  тому числі   і   Ініціативна група Українського народу Самостійної  

української держави України – Київської Русі.  
       / У підтвердження:1)АКТ проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, 

в частині  створення Самостійної української держави – України; 2) Відомості  ЦДАВО 

України ф.1, оп.28, спр.144, аркуш  6,  «про результати Всеукраїнського референдуму   

українського народу  1 грудня 1991 року; 3) Рішення  Конституційного суду України  від  5 

жовтня 2005 року № 6-рп/2005  у Справі  № 1-5/2005;  та 4) положення   ст. 5,  ст.13  та 

ч.1 ст.17 Конституції  України/  

 

    Стаття  3 

 

Згідно  Результатів  Всеукраїнського  референдуму   Українського  народу   від  

1 грудня  1991 року,   з  підтримання   АКТу  проголошення  незалежності  

України від  24 серпня  1991 року,  в частині  створення  Самостійної  

української держави України  та  положень  другого речення  розділу  3  

мотивувальної частини розділу 4.1  Рішення Конституційного суду України  від  

5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005  Справа № 1-5/2005,   ВЛАДА  територіальної   

громади   Українського  народу  у межах   адміністративної   території   

столиці (м. Києві), районах міста Києва та в містах, районах міст, селищах і 

селах в областях Самостійної української держави України, є ПЕРВИННОЮ,  

ЄДИНОЮ та  НЕВІДЧУЖУВАНОЮ.  
    / В підтвердження: 1) АКТ проголошення незалежності України  від 24 серпня 1991 року, 

в частині  створення Самостійної української держави – України;  2) Відомості  ЦДАВО 

України ф.1, оп.28, спр.144, аркуш  6,  «про результати Всеукраїнського референдуму   

українського народу  1 грудня 1991 року; 3) Рішення  Конституційного суду України  від  5 

жовтня 2005 року № 6-рп/2005  у Справі  № 1-5/2005;  та  4)  положення ст. 5,  ст.13,  ч.1 

ст.17 та ч.1 ст.95  Конституції  України/  

 

    Стаття  4 

  

   Згідно  Результатів  Всеукраїнського  референдуму   Українського  народу   

від  1 грудня  1991 року,   з  підтримання   АКТу  проголошення  незалежності  

України від  24 серпня  1991 року, та  положень  першого  речення   частини  3  

мотивувальної частини розділу 4.1  Рішення Конституційного суду України  від  

5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005  у  Справі № 1-5/2005,  безпосереднім  носієм  

державного   суверенітету  Української Республіки   Самостійної української 

держави України,  у межах адміністративної території   столиці Української 
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Республіки, в районах міста Києва, в районах міст, містах, селищах, селах в 

областях на державній території Української Республіки - є тільки Український  

народ Самостійної української держави України, як офіційний правонаступник 

Українського народу Української Радянської Соціалістичної Республіки та  

безпосередньо їх територіальні  громади  Українського народу районах  міста 

Києва, районах міст, містах, селищах і селах в областях, з правами її   

первинного  державного   суб’єкта  та офіційного засновника 1 грудня 1991  

року Самостійної української держави УКРАЇНИ. 
      / В підтвердження: 1) АКТ проголошення незалежності України  від 24 серпня 1991 року, 

в частині  створення Самостійної української держави – України;  

      2) Відомості  ЦДАВО України ф.1, оп.28, спр.144, аркуш  6,  «про результати 

Всеукраїнського референдуму  Українського народу  1 грудня 1991 року;   та 3) положення   

ст. 5,  ст.13  та ч.1 ст.17 Конституції  України/  

 

     Стаття 5  

            

Згідно  Результатів  Всеукраїнського  референдуму   Українського  народу   від  

1 грудня  1991 року, з  підтримання   АКТу  проголошення  незалежності  

України від  24 серпня 1991 року, та положень  ч. 3  розділу  4.1  мотивувальної   

частини   Рішення   Конституційного  суду  України  від  5 жовтня 2005  року  

№ 6-рп/2005  у   Справі  № 1-5/2005,  ПРАВО висунення на ключеві   державні  

посади, у  органи управління суб»єктів владних   повноважень  та   публічного 

права  з  назвами    місцевих   державних  органів   виконавчої  і  судової  влади  

та  місцевого  самоврядування  в районах міста Києва та Київської області 

Самостійної  української держави України,  -  юридичні адреси яких 

безпосередньо знаходяться у межах адміністративних  територій столиці 

Української Республіки, районів міста Києва,  НАЛЕЖИТЬ  до безпосереднього 

ПРАВА,  ПОВНОВАЖЕНЬ та КОМПЕТЕНЦІЇ територіальних громад  

Українського  народу районів міста Києва  та областей Самостійної  

української держави України,   як   офіційними   та   єдиними    у  межах   

столиці та районів міста  Києва  їх  засновнику   та   суб»єкту конституційних  

повноважень   Українського народу,  встановлених  положеннями  ч.1 ст.13,  

ч.1 ст.17,  ч.1 ст.95  та  ч.4 ст.124   Конституції  України.    
      / В підтвердження:  1) розділ 4.1  мотивувальної   частини   Рішення Конституційного 

суду України  від  5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005  у  Справі   № 1-5/2005  та  2) 

Результати   Всеукраїнського  референдуму   українського  народу   від  1 грудня  1991 року,   

з підтримання   АКТу  проголошення  незалежності  України від  24 серпня  1991 року/ 

   

    Стаття   6 

  

Основою безпосереднього державного управління адміністративною 

територією  столиці Української Республіки, районів міста Києва та районів 

міст, містах, селищах, селах областей   Самостійної  української держави  

України,  є наступне:   

     1) Рішення   пленарного  засідання   24 серпня 1991 року  конституційної   

Верховної  Ради Української  РСР 12-го конституційного скликання, за  участі  

362-х  конституційних Народних депутатів Української РСР, про прийняття   
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АКТу проголошення   незалежності  України  в ЧАСТИНІ  створення  

Самостійної української держави України; 

     2) АКТ проголошення незалежності  України  від 24 серпня 1991 року, в 

частині  створення  Самостійної української держави  України; 

    3) Рішення   пленарного  засідання   24 серпня 1991 року  конституційної   

Верховної  Ради Української РСР 12-го конституційного скликання, за участі 

362-х   конституційних Народних депутатів Української РСР,  про  офіційне  

створення  Самостійної української держави України; 
  / У підтвердження: офіційний ВІДЕОЗАПИС  пленарного  засідання   24 серпня 1991 року  

Верховної  Ради Української РСР  12-го конституційного скликання,  з  результатами  

голосування  про  створення  Самостійної української держави України/  

    4)  Всеукраїнський   референдуму  Українського народу  Української РСР   1 

грудня 1991 року, з підтримання  АКТу  проголошення незалежності  України  

від 24 серпня 1991 року,  в частині   створення  Самостійної  української 

держави України; 

     5) Офіційні результати  ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ  Українського народу  

Української  РСР   встановлені  Відомістю  ЦДАВО України ф.1, оп.28, 

спр.144, аркуш  6,  «про результати Всеукраїнського референдуму   

українського народу  1 грудня 1991 року»; 

6) Самостійна українська держава України з повним державним  сувереніте-

том,    як офіційний  правонаступник  1 грудня  1991 року  Української  РСР  з 

обмеженим  державним  суверенітетом; 

    7) Український народ Самостійної  української держави України,  як  

офіційний правонаступник 1 грудня 1991 року Українського народу  

Української РСР; 

8) Рішення Конституційного суду України  від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 

у Справі №1-5/2005, яким встановлено ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ виконання 

волевиявлення Українського народу на Всеукраїнському референдумі 

Українського народу 1 грудня 1991 року;   

    9) Рішення установчих, чергових та позачергових зборів Ініціативної групи  

Українського  народу Самостійної української держави УКРАЇНИ – Київської 

Русі, офіційного представника Українського народу засновника   1  грудня  

1991 року   Самостійної  української держави  України, та   як  єдиний   у   

межах    адміністративної   території  столиці Української Республіки 

офіційний суб’єкт   конституційних та цивільних повноважень Українського 

народу, встановлених  положеннями  ч.1 ст.13, ч.1 ст.17,  ч.1 ст. 95 та  ч.4 

ст.124 Конституції України та ч.2 ст.2 «Учасники цивільних відносин», ст.324 

«Право власності Українського народу»  та  ст.327 «Право комунальної 

власності» ЦК України; 

    10) Положення  2-го речення  ч.2  ст.5  та  1-го речення розділу 1  ст.143  

Конституції  України.        

    11) Рішення  Конституційного суду України  № 3-зп   від 11 липня 1997 року  

у справі  № 1/1909-97 за  конституційним  поданням  Президента України  

«щодо відповідності  Конституції України Постанови Верховної Ради України  

від 1 жовтня 1996 року «Про тлумачення статті 98 Конституції України»; 

    12) Рішення  Конституційного Суду України від 18 червня 2002 року № 12-

рп/2002 по справі № 1-16/2002 «про об»єднання  територіальних  громад» ; 
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    13) Рішення   Конституційного Суду  України від 30 вересня 2010 року № 

20рп/2010 по справі № 1-45/2010 « щодо  відповідності Конституції України ( 

конституційності) Закону України  «Про внесення змін  до Конституції 

України»   від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV, - 

 

    ОБОВ»ЯЗКОВІСТЬ   виконання яких   офіційно  встановлена  наступним: 

 

   1. Рішенням  Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року № 6-

рп/2005 по справі № 1-5/2005   «Про офіційне тлумачення положень частин 

другої , третьої, статті 5 Конституції України»,  яким ВИЗНАНО  

обов»язковість  Результатів Всеукраїнського Референдуму  українського 

народу; 

    2. Положеннями  ч.4 ст. 382 «Невиконання судового рішення»  КК України,  

ЯКИМИ  встановлено, - що «Умисне невиконання службовою особою 

рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду 

України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду 

України - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років.   
 

    Стаття  7  

   

Право  створення  в столиці Української Республіки, у районах міста Києва та  

у районах міст, містах, селищах, селах на державній території Української 

Республіки,   офіційної  СИСТЕМИ  безпосереднього  місцевого  державного  

управління адміністративними територіями на державній території Самостійної 

української держави України,    встановлено   положеннями  ч.1 та ч.2  ст.5, 

ст.6,  ч.4 ст.124 та  ч.1 першого речення розділу 1 ст.143  Конституції України,  

у відповідності  з  Результатами  Всеукраїнського референдуму Українського 

народу 1 грудня 1991 року, та  Рішенням   Конституційного суду України  від  5 

жовтня 2005 року № 6-рп/2005  у Справі № 1-5/2005, 

      належить до  виключної компетенції Ініціатив Українського народу 

Самостійної української держави України як суб’єкту публічного права та 

представникам Українського народу легалізованих територіальних громад  

Українського народу   Самостійної української держави України, як офіційно 

єдиним у межах адміністративної території офіційним суб‘єктам   консти-

туційних та цивільних  повноважень  Українського народу,   встановлених 

положеннями  ч.1 ст.13, ч.1 ст.17,  ч.1 ст. 95 та  ч.4 ст.124  Конституції України 

та ч.2 ст.2 «Учасники цивільних відносин»,  ст.324 «Право власності 

Українського народу», ст. 318 «Субєкти права власності»  та  ст.327 «Право 

комунальної власності» ЦК України. 

 

    Стаття    8 

 

Система безпосереднього місцевого державного управління   адміністратив -

ною територією Самостійної української держави України,  встановлюється  
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Статутами територіальної громади Українського народу Самостійної 

української держави УКРАЇНИ, районів міста  Києва, районів міст, міст, селищ, 

сіл Самостійної  української держави України, прийнятих на установчих 

зборах  за сприяння та участі створеної Ініціативної групи Українського народу 

Самостійної української держави України – Київської Русі, як  ОФІЦІЙНО 

єдиного у межах адміністративної території суб’єкта  офіційного 

засновника  1 грудня  1991 року Самостійної української держави  України та 

суб’єкта конституційних та цивільних повноважень    Українського народу,   

встановлених  положеннями  ч.1 ст.13, ч.1 ст.17, ч.1 ст. 95 та  ч.4 ст.124 

Конституції України та ч.2 ст.2 «Учасники цивільних відносин»,  ст.324 «Право 

власності Українського народу»,  ст. 318 «Субєкти права власності»  та  ст.327 

«Право комунальної власності» ЦК України. 

 

    Стаття   9 

 

Право здійснення безпосереднього місцевого державного управління в  

столиці Самостійної української держави України, встановленого   положення-

ми  ч.2 ст.5, ст.6,  ч.1 першого речення розділу 1  ст.143 та ч.4 ст.124 

Конституції України, згідно Результатів Всеукраїнського референдуму 

Українського народу 1 грудня 1991 року та контролю над іншими вітками 

влади Української Республіки, офіційно належить тільки єдиному     

ОФІЦІЙНОМУ суб'єкту конституційних та цивільних повноважень -   

Українському народу,   встановлених  положеннями  ч.1 ст.13, ч.1 ст.17, ч.1 ст. 

95 та  ч.4 ст.124 Конституції України та ч.2 ст.2 «Учасники цивільних відносин»,  

ст. 318 «Субєкти права власності», ст.324 «Право власності Українського 

народу»  та  ст.327 «Право комунальної власності» ЦК України, здійснюється 

за ініціативи та участі створеної Ініціативної групи Українського народу 

Самостійної української держави України – Київської Русі. 

 

    Стаття  10 

 

Найвищим державним  органом  виконавчої  влади   Українського народу  

Самостійної  української  держави  України   у столиці Української Республіки 

є Центральна виборча Комісія Української Республіки, яка забезпечує найвищі 

місцеві державні органи виконавчої влади - Комітети  виборців  територіальних 

громад Українського народу Самостійної української держави України в 

районах міста Києва та Комітети  виборців  територіальних громад 

Українського народу районів міст, міст, селищ і сіл Самостійної української 

держави України у повноваження  та   компетенцію   яких    входить   наступне: 

   1) організація та технічне забезпечення проведення ЗАСІДАНЬ   

установчих,  чергових  та  позачергових  ЗБОРІВ: 

   а) жителів  ( виборців)  територіальних  громад  Українського народу  районів 

міста Києва, а у областях на державній території Самостійної української 

держави України – жителів (виборців) територіальних громад Українського 

народу районів міст, міст, селищ, сіл  з  конституційними  повноваженнями,  

встановленими  положеннями  ч.1 т.13, ч.1 ст.17 та ч.1 ст.95  Конституції 
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України  та  цивільними  правами,  встановленими  ст.234 «Право власності 

Українського народу» та  ст.237 «Право комунальної власності»  ЦК України;  

   б) Ініціативної групи Українського народу  Самостійної української держави 

України – Київської Русі, ініціативних  груп  жителів Українського  народу   

районів міста Києва, а в областях на державній території Самостійної 

української держави України - Ініціативних груп Українського народу   

територіальних громад районів міст, міст, селищ і сіл, об’єднаних  спільними  

інтересами, - 

     з ПИТАНЬ, контролю та безпосереднього місцевого державного управління   

адміністративними територіями  Самостійної  української держави України,   з 

правами, встановленими положеннями ст.5, ст.13 та ч.1  1-го  речення  ст.143  

Конституції України, cт. 318 "Суб"єкти права власності" та другої частини   

ст.2 «Учасники цивільних відносин», ст.327 «Право комунальної власності», 

ст.324 «Право власності Українського народу» Цивільного Кодексу України,  в  

ОСНОВІ яких офіційно є її Конституція  та  АКТ  проголошення   незалежності  

України  від  24 серпня  1991 року; 

     2) ведення  реєстрів прийнятих рішень установчих, чергових  та  

позачергових ЗБОРІВ територіальної  громади  Українського народу 

Самостійної української держави - УКРАЇНИ, жителів (виборців) територіальних 

громад Українського народу в районах міст, міст, селищ та сіл Самостійної 

української держави України  та   їх   офіційних    місцевих   ініціатив;   

    3) відкриття   виконавчого  провадження   з  офіційного  виконання   

прийнятих   рішень  установчих,  чергових  та  позачергових ЗБОРІВ 

територіальної  громад  Українського народу Самостійної української держави 

– УКРАЇНИ, жителів  /- виборців / територіальної  громади  Українського  

народу  в районах міст, міст, селищ та сіл Самостійної української держави 

України та   їх   офіційних    місцевих   ініціатив; 

    4) відкриття   виконавчого  провадження   з   виконання   ПОСТАНОВ  

Комітетів  місцевої   виконавчої та судової влади  та  місцевого самоврядування   

територіальних  громад Українського  народу на державній території 

Самостійної української держави України, їх офіційних місцевих   ініціатив 

та  цим  забезпечення   їх   офіційної  ОБОВ’ЯКОВОСТІ. 

 

 РОЗДІЛ 2      

 « Ініціативна група Українського народу Самостійної української держави 

України – Київської Русі /скорочена назва – Ініціатива Українського народу 

Української Республіки – Киїської Русі/ та її  повноваження». 

 

     Стаття 11 

Жителі територіальних громад Українського народу  на державній території 

Самостійної української держави України мають право ініціювати та висувати 

місцеві ініціативи з будь-якого питання в столиці Української Республіки.  

     Стаття 12 

Висунення столичної та місцевих ініціатив з питань:                  
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1) створення « Ініціативної групи Українського народу Самостійної української 

держави України – Київської Русі» та за результатами її сприяння: 2) висувати 

місцеві ініціативи з будь-якого питання, 3) прийняття нових Статутів 

територіальних громад Українського народу районів міста Києва, а у областях 

на державній території Самостійної української держави України - прийняття 

нових статутів  територіальних громад Українського народу районів міст, міст, 

селищ і сіл Самостійної української держави України,  4) з внесення змін та 

доповнень до їх Статутів та 5) безпосереднього їх контролю державного 

управління: а) адміністративними територіями районів міст, міст, селищ і сіл  

на державній території  Української Республіки; б) місцевими бюджетами; в) 

місцевими та галузевими комунальними підприємствами, що покладається на 

Ініціативну групу Українського народу Самостійної української держави 

України – Київської Русі,  об’єднаних спільними інтересами згідно цих 

Установчих положень та реалізується згідно останніх установчими, 

черговими та позачерговими зборами її учасників.  

 

    Стаття 13 

Жителі територіальних громад Українського народу  на державній території 

Самостійної української держави України мають право ініціювати та сприяти 

висувати місцеві ініціативи з будь-якого питання в районах міста Києва та в 

районах міст, містах, селищах і селах на державній території Української 

Республіки.  

   Статвтя 14 

Сприяння висунення місцевих ініціатив з питань 1) прийняття нового Статуту 

територіальної громади Українського народу  району міста, міста, селища, села 

Самостійної української держави України, 2) з внесення змін та доповнень до їх 

Статуту та 3) безпосереднього їх державного управління: а) адміністративною 

територією району міста, міста, селища, села; б) місцевим бюджетом; в) 

місцевими та галузевими комунальними підприємствами, як і контроль їх 

діяльності покладається на Ініціативну групу Українського народу   

Самостійної української держави України – Київської Русі об’єднаних 

спільними інтересами згідно цих Установчих положень та реалізується згідно 

останніх установчими, черговими та позачерговими зборами її учасників.  

    Стаття 15  

Право скликання установчих, чергових та позачергових зборів Ініціативної 

групи Українського народу Самостійної української держави України – 

Київської Русі  об’єднаних спільними інтересами з будь - якого питання мають 

безпосередньо жителі Українського народу, які проживають на державній 

території Самостійної української держави України, етнічні українці з 

проживанням в інших країнах  за результатами їх ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ 

представляти Український народ, які безпосередньо підтримують ці 

Установчі положення.  
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    Стаття 16 

 

Ініціативною групою Українського народу Самостійної української держави 

України – Київької Русі з числа громадян Української Республіки, які 

проживают на державній території Самостійної української держави України 

згідно цих Установчих положень визнається п’ятдесят та більше жителів 

територіальних громад Українського народу Самотійної української держави 

України з правами встановленими положеннями ст.13 Конституції України та 

об’єднаних спільними інтересами у створені її безпосередньої системи 

місцевого державного управління адміністративною територією столиці 

Української Республіки, районів міста Києва та в обласних адміністративних 

територіях, встановленоого положеннями ст.5 Конституції України. 

    Стаття 17  

Ініціативна група Українського народу  Самостійної української держави 

України – Київської Русі з числа жителів Українського народу територіальних 

громад Самостійної української держави України, етнічних українців з 

проживанням в інших країнах  за результатами їх ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ 

представляти Український народ, які безпосередньо підтримують ці 

Установчі положення, за своєю організаційно правовою формою створюється 

безбалансовим відділенням територіальної громади Українського народу 

Української Самостійної української держави - УКРАЇНИ,  № 8000000000 

КОАТУУ за Класифікатором об’єктів адміністративно -територіального устрою 

України та має власну круглу гербову печатку з найменуванням «Ініціативна 

група Українського народу Самостійної української держави України – 

Київської Русі, - 8000000000 КОАТУУ», з підтвердженою правосуб’єктністю 

юридичної особи публічного права та  суб'єкта права власності, що є учасником 

цивільних відносин, визначені статтями 2, 318 ЦК України в т.ч.   

     Стаття 18 

     

Ініціативна група Українського народу столиці Самостійної української 

держави України – Київської Русі,  має  свою  круглу  гербову  печатку 

«жовто-блакитну»,  з  надписами:  

     1) по краю більшого кола: *Територіальна  громада  Українського народу 

Самостійної української держави УКРАЇНИ*;  

    2) по меншому колу: *Ініціативна група Українського народу   Самостійної 

української держави України – Київської Русі*8000000000 КОАТУУ*; 

    3)  бланк з символікою Української Республіки в жовто-блакитних тонах із 

зображенням герба  та контактними реквізитами Ініціативи.    

      Стаття 19 

 

Безбалансове відділення територіальної громади Українського народу Самості-

йної української держави - УКРАЇНИ з найменуванням  «Ініціативна група  
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Українського народу Самостійної української держави України – Київської 

Русі, – 8000000000 КОАТУУ», у випадку звернень,  в інтересах  територіальної 

громади Українського народу Самостійної української держави - УКРАЇНИ,  на 

адреси   вищих державних органів законодавчої, виконавчої і судової влади, 

місцевих міських, районних та обласних, усіх вищих інстанцій СУДів України, 

до всіх міжнародних СУДів, Організації Об'єднаних Націй та її спеціалізованих 

установ, підтверджене положеннями Загальної декларації прав людини, - 

       має право на захист своїх інтересів та прав як і «кожна людина має право 

на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в 

Декларації, можуть бути повністю здійснені», посилаючись на положення 

Міжнародного пакту «про економічні, соціальні і культурні права» та 

Міжнародного пакту «про громадянські і політичні права» Організації 

Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ,  та інших світових інституцій, з 

питань  оскарження  процесуальних  та  нормативних актів:  

    1) місцевих  правоохоронних  органів  та  органів всієї правоохоронної 

системи України; 

   2) всіх віток державної влади Україн  - законодавчої, виконавчої  та  судової, 

яка здійснює свої повноваження на державній території Самостійної 

української держави – УКРАЇНИ та зафіксована в т.ч. в реєстрі UPIK всіх 

рівнів, міжнародних;  

   3) представницьких та виконавчих органів  місцевого самоврядування  на всій 

державній території Самостійної української держави України; 

   4) законодавчих органів державної влади України та обласних органів влади, 

посадові особи яких в протиправний спосіб привласнили собі повноваження 

Українського народу, сфальшували нормативно-правові АКТИ, Закони України 

та підробили положення Основного Закону з 21.02.2014 року зокрема, -      

     забезпечується офіційна ОБОВ’ЯКОВІСТЬ в захисті всіх прав Українського 

народу, Ініціативна група Українського народу Самостійної української 

держави України - Київської Русі користуються всіма правами  територіаль-

ної громади Українського народу Самостійної української держави - УКРАЇНИ, 

належними  останній  як стороні  позивача  та  третьої  особи, яка заявляє 

самостійні вимоги та третьої  особи. 

Стаття  20 

 

Місцезнаходженням Ініціативної групи Українського народу Самостійної 

української держави України – Київської Русі є  адреса:   

м.  Київ, вул. Харківське шосе, 160, к. 5; 

поштова   адреса для листування: 

вул. Петрушевича, будинок 1-А, м. Івано-Франківську, індекс 76018. 

Стаття  21 

Право скликання  установчих  зборів  Ініціативної групи Українського народу   

Самостійної української держави України – Київської Русі, - № 8000000000 за 

Класифікатором об’єктів адміністративно -територіального устрою України, 
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 об’єднані  спільними  інтересами, з числа  виключно  жителі  

територіальних  громад  Українського народу, які проживають на державній 

території Самостійної української держави України, етнічних українців з 

проживанням в інших країнах  за результатами їх ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ 

представляти Український народ, які безпосередньо підтримують ці 

Установчі положення. 

    Стаття 21 

 Система безпосереднього управління територіальної громади Українського 

народу  Самостійної української держави - УКРАЇНИ, встановлена положеннями 

ст.5 та першим реченням розділу 1 ст.143 Конституції України, 

складатиметься з мережі безпосередніх її безбалансових відділень з назвами 

«Ініціативна група Українського народу Самостійної української держави 

України – Київської Русі, - № 8000000000 КОАТУУ та повноваженнями 

місцевих державних органів її виконавчої влади,  створення яких згідно цих 

Установчих положень є спільними інтересами членів Ініціативної групи 

Українського народу з числа жителі  територіальних  громад  Українського 

народу, які проживають на державній території Самостійної української 

держави України, етнічних українців з проживанням в інших країнах  за 

результатами їх ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ представляти Український народ, які 

безпосередньо підтримують ці Установчі положення. 

  

   Стаття 22  

 

 В перелік спільних інтересів Ініціативної групи Українського народу  

Самостійної української держави України – Київської Русі, встановлених цими 

Установчими положеннями, входить наступне: 

     1) сприяння у створенні та легалізації інших Ініціативних груп 

Українського народу в районах міста Києва Самостійної української держави 

України об`єднаних спільними та іншими інтересами і цілями; 

      2) сприяння у скликанні установчих зборів територіальних громад 

Українського народу в  районах міста Києва та в областях на державній 

території Самостійної української держави України; 

      3) прийняття нового Статуту територіальної громади Українського 

народу   Самостійної української держави - УКРАЇНИ; 

      4) висунення та призначення спільного кандидата на посаду голови 

територіальної громади Українського народу  Самостійної української держави 

– УКРАЇНИ; 

     5) сприяння в створенні та легалізації інших Ініціативних груп 

Українського народу   об`єднаних  спільними інтересами та цілями в районах 

міста Києва та областях Української Республіки на державній території 

Самостійної української держави - УКРАЇНИ; 

     6) створення системи безпосереднього державного управління 

територіальної громади Українського народу  Самостійної української держави 

- УКРАЇНИ встановленої положеннями ст.5 та першої частини першого речення 

ст.143 Конституції України та сприяння в створенні числа місцевих державних 
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органів виконавчої влади територіальних громад Українського народу  в 

областях Української Республіки; 

     7) сприяння в створенні місцевих державних органів виконавчої влади 

територіальних громад Українського народу в районах міста Києва для 

забезпечення створення загальної системи безпосереднього державного 

управління адміністративною територією в столиці Самостійної української 

держави – України, -  № 8000000000 згідно КОАТУУ. 

    8) Створення Фонду Соціального захисту Українського народу Українсь-

кої Республіки, надалі – Фонд, згідно прийнятого рішення Ініціативної групи 

Українського народу Самостійної української держави України – Київської 

Русі і прийнятого статуту та установчих документів Фонду, та інших суб’єктів 

права власності, юридичних осіб для забезпечення її активу конституційної, 

економічної  та  правової  незалежності, у вирішенні  їх  внутрішніх  і зовнішніх 

потреб та для реалізації додаткових і нових джерел доходів, залучення 

благодійних внесків, внесених активістами та членами Ініціативи, а також 

використання благодійних внесків від фізиних та юридичних  осіб будь якої 

вланості вітчизняних компаній,  фірм та корпарацій, благодійні внески та  

фінансова допомога від зарубіжних фізичних та юридичних осіб будь якої 

вланості на соціальні та різні проекти;     

     9) Створення нових та додаткових джерел доходів місцевого бюджету  

територіальної  громади Українського народу Української Республіки,  для  

забезпечення їй безпосереднього управління через власні безбалансові 

відділення всією адміністративною територією Самостійної української 

держави - УКРАЇНИ, відповідно конституційної, економічної  та  правової  

незалежності, у вирішенні їй внутрішніх  та зовнішніх питань для  забезпечення  

її жителів Українського народу, громадян Української Республіки та Активу і 

членів Ініціативи необхідним фінансовим та соціальним забезпеченням,  

конституційними правами, в умовах дії Договору про Європейську асоціацію та 

положень Європейської хартії «про місцеве самоврядування», встановленими 

положеннями п.8 «Прикінцеві та перехідні положення» Розділу V Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні,  ст.5, ст.13, ст.124, ст. 141-

ст.143 Конституції України, cт. 318 "Суб"єкти права власності" та другої 

частини ст.2 «Учасники цивільних відносин», ст.327 «Право комунальної 

власності», ст.324 «Право власності Українського народу» Цивільного 

Кодексу України, в частині, на безпосереднє управління власною 

адміністративною територією  (міста, міста з районним поділом, селища, села 

Самостійної української держави - УКРАЇНИ, у тому числі, всіма її землями, 

надрами, атмосферним повітрям, водними та іншими природними ресурсами, 

та управління майном, що є у комунальній власності, створеною безпосередньо, 

протягом останніх 70 років; 

     10) Прийняття рішень Ініціативною групою Українського народу Самостій-

ної української держави України – Київської Русі, учасниками позачергових 

зборів, якими  затвердити: 

   1. Декларації учасників позачергових зборів Ініціативної групи Українсь-

кого народу Самостійної української держави України – Київської Русі  про 

«Зобов’язання  держави Україна перед своїми громадянами, що виникли 
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внаслідок  порушених законних і конституційних прав людини і громадянина 

самостійної української республіки - УКРАЇНИ з боку  державної влади 

України за період 1991-2018 р.р. та шляхом   письмового повідомлення 

направити на адресу Гаранта Конституційних прав і свобод громадян 

України - Президенту України останні, зобов’язавши надати аргументовану 

відповідь Президентом України Володимиром Зеленським: 

- про строки повернення боргу зазначеного в тексті Декларацій кожному 

громадянину Самостійної української держави - УКРАЇНИ, відповідно яких 

гарантується кожному отримати майно в сумі 30 (тридцять) тисяч рублів (RUR), 

що еквівалентно цінностям в розмірі 29 кг 800 грам ЗОЛОТА ($ 268 200.00) ще 

станом на 1991-1992 р.р. Однак, в результаті вчинених депутатами Верховної Ради 

(УРСР – України)?!.., гарантами - президентами і урядами  (КМ) України  

фальсифікацій, майновий сертифікат було знецінено до його сфабрикованої ціни 

10 грн. 50 коп, що є епізодами закінченого злочину трьох гілок влади урядових 

осіб України, а 

     - також аргументовану інформацію-відповідь щодо строків повернення 

вказаного в деклараціях боргу та пояснення, як відображені ці суми в 

деклараціях ( громадян України) у Бюджеті Самостійної української держави - 

УКРАЇНИ ?!..  

       2. Декларації учасників позачергових зборів Ініціативної групи 

Українського народу Самостійної української держави України – Київської 

Русі  про Зобов’язання  державних органів влади Російської Федерації  та 

приватних зберігачів АКТИВІВ (баланс) СРСР (зокрема одним з яких є 

Шашурин Степан Петрович), на депозитних рахунках приватних фірмах 

якого та рахунках фінансових *трейдових і трастових площадок в 

закордонних світових та російських банках значаться на зберіганні цінності 

та винагорода, начислені і отримані за участі фінансових операцій виписок з 

депозитних рахунків фірм та фондів і приватних вказаного зберігача (золото, 

брильянти, нафта) з 1991-2018 р.р.), 40 % яких первинний АКТИВ склав 

(364 000 000 кг цінностей) та винагорода $73 200 000 000 000.00 з операцій на 

фінансових трейдових площадках, 40% з яких Українського народу склали 

суму $ 29 200 000 000 000.00 (Двадцять дев’ять трильйонів 200 мільярдів дол.. 

США), належать ВЛАСНИКУ АКТИВІВ СРСР - Українському народу 

Української РСР, правонаступниками яких є Український народ Самостійної 

української держави - УКРАЇНИ за результатами Всеукраїнського 

референдуму 1 грудня 1991 року, як в частині другій «про створення 

Самостійної української держави – УКРАЇНИ» та ВОЛЕЮ Українського 

народу - в першій частині затверджено Декларацію про державний 

суверенітет України прийнятої Верховною Радою Української РСР 

16.07.1990 року, -  

       перед Українським народом, що виникли внаслідок порушених законних 

і конститу-ційних прав людини і громадян континентального права 

Українського народу Самостійної української держави – УКРАЇНИ з боку  

державної влади Російської Федерації, що визначила себе право наступ-

ником СРСР за період 1991-2018 р.р. в Організації Об'єднаних Націй та її 

спеціалізованих установ,  та шляхом   письмового повідомлення направити 
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на їх адресу, як причетних до цієї світової афери осіб, що перебували  і 

перебувають у владі та задіяні у викраденні та приховуванні АКТИВІВ 

(цінностей, Винагороди) з депозитних та трейдових рахунків фірм зберігачів ,   

       - а також аргументовану інформацію - відповідь Президента Російької 

Федерації щодо строків повернення вказаних в деклараціях первинних 

цінностей і винагороди та пояснення, як відображені ці суми винагороди та 

самі цінності (40% балансу СРСР) громадян Самостійної української держави  - 

УКРАЇНИ у Бюджеті  Російської Федерації, як правонаступника Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік, визнаного Організацією Об'єднаних 

Націй та її спеціалізованими установами?!..                                                              

       3. Декларацію учасників позачергових зборів Ініціативної групи 

Українського народу Самостійної української держави України – Київської 

Русі про «Зобов’язання  державних органів влади  УРЯДУ ВЕЛИКОІ 

БРИТАНІЇ, зберігачів віднайденого в 2014-2016 р.р. легендарного скарбу  

«Знахідки століття легендарне золото Полуботка» в Лондоні, підтвердженого 

оприлюдненою інформацією 13.02.2019 ДОВІДКИ: 

     «GORUZONT.BLOGSPOT.COM https://goruzont.blogspot.com/2019/02/blog-

post_3589.html», та шляхом письмового повідомлення направити на їх 

адресу ЗАПИТ про надання аргументованої відповіді щодо строків повернення 

вказаних в декларації первинних цінностей в кількості 50% від складу 

знайденого скарбу на територію Самостійної української держави УКРАЇНИ. 

 

     Стаття 23 

 

Система безпосереднього державного управління територіальної громади 

Українського народу Самостійної української держави – УКРАЇНИ, яка є 

спільними інтересами Ініціативної групи Українського народу  Самостійної 

української держави України – Київської Русі, складається з місцевих 

державних органів виконавчої влади, які створюються її безбалансовими 

відділеннями з наступними назвами: 

     1) Комітет виборців територіальної громади Українського народу  

Самостійної української держави - УКРАЇНИ» з найменуванням «Центральна 

виборча Комісія Української Республіки»; 

      2) Комітет народних представників територіальної громади Українського 

народу  Української Республіки; 

      3) Місцевий Бюджетний комітет територіальної громади Українського 

народу  Української Республіки.   

      /Доходи та видатки місцевого бюджету та порядок ними розпорядження. 

Утворення цільових фондів/. 

      4) Рахунковий комітет територіальної громади Українського народу  

Української Республіки.  

      /Місцеві податки і збори та участь у фінансово-кредитних відносинах/.   

       5) Комітет народних засідателів та присяжних територіальної громади 

Українського народу Української Республіки; 

       6) Комітет внутрішніх справ територіальної громади Українського народу 

Української Республіки; 

https://goruzont.blogspot.com/2019/02/blog-post_3589.html
https://goruzont.blogspot.com/2019/02/blog-post_3589.html
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       7) Надзвичайний комітет територіальної громади Українського народу  

Української Республіки; 

      8) Слідчий Комітет територіальної громади Українського народу 

Української Республіки; 

      9) Комітет публічної інформації територіальної громади Українського 

народу Української Республіки; 

   10)  Інші Ініціативні групи Українського народу  об’єднані іншими 

спільними інтересами від встановлених цими Установчими положеннями; 

     11) Комісії з національних питань та конституційних прав Українського 

народу Самостійної української держави – УКРАЇНИ;  

       

     Стаття 24 

Система органів управління  Ініціативної групи Українського народу   

Самостійної української держави України – Київської Русі  з числа жителів, 

які проживають на державній території Самостійної української держави 

України, етнічних українців з проживанням в інших країнах  за результатами їх 

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ представляти Український народ, які безпосередньо 

підтримують ці Установчі положення, об’єднаних спільними інтересами 

складається з:  

   1) голови Ініціативної групи;  

  2) АКТИВУ (правління ) Ініціативної групи;  

  3) Комісії з національних питань та конституційних прав Українського 

народу  Самостійної української держави - УКРАЇНИ. 

      Стаття 25  

 

Нормативним  актом  засідання  активу  Ініціативної групи Українського 

народу  столиці Самостійної української держави України – Київської Русі є  

його  виконавче  доручення.  

 

     Стаття 26 

 

 На актив  Ініціативної групи Українського народу  столиці Самостійної 

української держави України – Київської Русі   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   чергових  та  позачергових зборів 

ініціативної  групи; 

  6) організація виконання рішень прийнятих установчими , черговими  та  

позачерговими  зборами ініціативної групи; 
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  7) призначення  відповідальних  членів  активу  ініціативної групи  за  

виконання  та  реалізацію  рішень  прийнятих  установчими , черговими  та  

позачерговими  зборами ініціативної групи.  

 

     Стаття 27 

 

В засіданні  активу   Ініціативної групи Українського народу  Самостійної 

української держави України – Київської Русі 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 28  

На комісію з національних питань та конституційних прав Ініціативної 

групи Українського народу Самостійної української держави України – 

Київської Русі, об’єднаних спільними інтересами покладається забезпечення 

перепису населення, участі у чергових та позачергових зборах своєї 

Ініціативної групи, в установчих, чергових та позачергових зборах інших 

Ініціативних груп Українського народу Самостійної української держави – 

УКРАЇНИ, з числа жителів районів міста Києва і областей України, та в у 

зборах виборців територіальних громад Українського народу тільки таких її 

жителів Української Республіки, які, мають права встановлені положеннями 

ст.13 Конституції України, та ст.324 «Право власності Українського народу», 

ст. 318 «Суб»єкти права власності», ст. 2 «Учасники цивільних відносин» та 

ст. 327 «Право комунальної власності» Цивільного Кодексу України. 

      На комісію та Актив покладається захист та поверненню учасникам 

Ініціативної групи Українського народу Самостійної української держави – 

УКРАЇНИ, власнику (Українському народу) Національне багатства, саме ті  

АКТИВИ (30 000 RUR на кожного …), які захопили олігархічні клани різних віток 

влади в Україні з 1992 року,   Актив СРСР (40% баланс УРСР, виявлено в 2019 

році), скарб Полуботка (знахідку 2014р., оприлюднено 13.02.2019 р.) та інших 

Активів, - в майбутньому часі виявлених, привласнених незаконно цінностей 

Українського народу Самостійної української держави – УКРАЇНИ, який є 

правонаступником Українського народу Української РСР. 

     /Для: 1) захисту конституційних прав Українського народу, 2) безпеки діяльністі 

учасників та Активу Ініціативи, 3) подолання двадцяти п"ятирічних наслідків відкритих 

посягань росіян, євреїв, причетних до них окремого кола громадян України та інших 

національностей і релігій, та їм належних політичних партій, на національну державність 

Українського народу, на його національну скарбницю, національний бюджет, національну 

економіку, та державну територію Самостійної української держави УКРАЇНИ, та 4) 

поверненню власнику (Українському народу) Національне багатства, яке захопили 

олігархічні групи різних віток влади в Україні з 1992 року, 5) повернення  Активів СРСР 
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(40% баланс УРСР), 6) безпосередня участь в поверненні виявленого в 2019 році скарбу 

Полуботка (інформація про столітню знахідку 2014 р. оприлюднено 13.02.2019 р.) та інших 

Активів, в майбутньому часі виявлених, привласнених незаконно цінностей Українського 

народу Самостійної української держави-УКРАЇНИ, який є правонаступником Українського 

народу Української РСР/. 

  

Стаття 29 

Створення АКТИВУ Ініціативної групи Українського народу Самостійної 

української держави України – Київської Русі,  об’єднаних спільними 

інтересами та її КОМІСІЇ з національних питань та конституційних прав 

здійснюється тільки з числа зареєстрованих учасників її Установчих, чергових 

та позачергових зборів. 

Стаття 30 

На АКТИВ Ініціативної групи Українського народу Самостійної української 

держави України – Київської Русі, об’єднаних спільними інтересами 

покладається: 1) підготовка проектів місцевих ініціатив; 2) підготовка 

порядку денного наступних чергових та позачергових зборів Ініціативної 

групи; 3) підготовка, організація та скликання чергових та позачергових зборів 

Ініціативної групи; 4) забезпечення технічного фіксування процесу 

проведення чергових та позачергових зборів Ініціативної групи; 5) архівація та 

належне зберігання письмових та інших доказів проведення установчих, 

чергових та позачергових зборів Ініціативної групи.  

Стаття 31 

Реєстрація учасників чергових та позачергових зборів Ініціативної групи 

Українського народу Самостійної української держави України – Київської 

Русі, об’єднаних спільними інтересами згідно цих Установчих положень 

покладається на реєстраційну комісією організаторів таких зборів та 

проводиться за обставин існування у прибулих її учасників: 1) паспорту 

громадянина України; 2) доказів згідно паспортних даних, державної 

реєстрації адреси та місця їх постійного проживання  на державній території 

Самостійної української держави - УКРАЇНИ; 3) доказів їх належності до 

Українського народу  Самостійної української держави України, визначеного 

положеннями ст.13 Конституції України. 

   Стаття 32 

Реєстраційна комісія установчих, чергових та позачергових зборів  

Ініціативної групи Українського народу Самостійної української держави 

України – Київської Русі,  об’єднаних спільними інтересами створюється з 

трьох та більше зареєстрованих учасників вищевказаних зборів, які 

безпосередньо виступили з ініціативою їх скликання та були організаторами 

їх проведення. 

   Стаття 33 
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Право участі та голосування на установчих, чергових та позачергових зборах 

Ініціативної групи Українського народу Самостійної української держави 

України – Київської Русі,   об’єднаних спільними інтересами мають тільки 

зареєстровані їх учасники. 

  Стаття 34  

Голосування на установчих, чергових та позачергових зборах  Ініціативної 

групи Українського народу  столиці Самостійної української держави України 

– Київської Русі,  об’єднаних спільними інтересами є ОБОВ’ЯЗКОВИМ, 

ПРЯМИМ і ВІДКРИТИМ та здійснюється у відповідний порядок встановлений 

в Установчих положеннях. 

  Стаття 35 

Порядок голосування на установчих, чергових та позачергових зборах 

Ініціативної групи Українського народу Самостійної української держави 

України – Київської Русі,   об’єднаних спільними інтересами є відповідно 

послідовним та передбачає першочергово встановити ту кількість учасників 

зборів, які не підтримують питання порядку денного поставлені на 

голосування і тільки потім встановити ту кількість учасників зборів, які 

підтримують питання порядку денного поставлені на голосування. 

  Стаття 36 

Доказами підтвердження дійсного та безпосереднього волевиявлення учасників 

установчих, чергових та позачергових зборів Ініціативної групи Українського 

народу Самостійної української держави України – Київської Русі,  об’єднаних 

спільними інтересами є спеціальні бюлетені для відкритого голосування у які 

їх учасники безпосередньо вносять відомості про результати кожного свого 

голосування та у кожному його випадку його дійсність підтверджують 

власним підписом. 

  Стаття 37 

Виготовлення спеціальних бюлетенів для відкритого голосування в 

установчих, чергових та позачергових зборах  Ініціативної групи Українського 

народу Самостійної української держави України – Київської Русі,  об’єднаних 

спільними інтересами покладається на реєстраційну комісію організаторів 

таких зборів та здійснюється безпосередньо належними їй технічними засобами 

під час реєстрації прибулих учасників в засідання таких зборів. 

  Стаття 38 

Призначення реєстраційної комісії установчих, чергових та позачергових 

зборів  Ініціативної групи Українського народу Самостійної української 

держави України – Київської Русі,  об’єднаних спільними інтересами 

покладається на самих організаторів таких зборів.  
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   Стаття 39 

Виготовлення спеціальних бюлетенів для відкритого голосування в 

установчих, чергових та позачергових зборах  Ініціативної групи Українського 

народу Самостійної української держави України – Київської Русі,  об’єднаних 

спільними інтересами здійснюється з ксерокопії першої та одинадцятої 

сторінки паспорту громадянина України, а при необхідності - ксерокопію 

Свідоцтва про народження та іншого зразка документа, який ідентифікує  

належних зареєстрованим учасників таких зборів.  

   Стаття 40  

Бюлетень для відкритого голосування в установчих, чергових, та позачергових 

зборах  Ініціативної групи Українського народу Самостійної української 

держави України – Київської Русі,  об’єднаних спільними інтересами 

складається з одного та більше аркушів А-4 з яких перша сторінка першого 

аркушу бюлетеня для відкритого голосування, складається з назви 

вищевказаних зборів, порядкового номеру їх протоколу, дати, адреси та місця 

їх проведення та з ксерокопії першої та одинадцятої сторінки громадянського 

паспорту чи іншого документа зареєстрованого учасника таких зборів; Всі 

інші сторінки першого, можливо другого та третього його аркушів 

складаються з тексту порядку денного скликаних зборів та з відповідних 

розділів для голосування окремо по кожному питанню їх порядку денного та 

розділів з доказами голосування живим підписом безпосереднього учасника 

таких зборів.  

   Стаття 41 

Засвідчення протоколу установчих, чергових та позачергових зборів  

Ініціативної групи Українського народу Самостійної української держави 

України – Київської Русі,  з прийнятими рішеннями покладається на 

головуючого та на секретаря таких зборів. 

   Стаття 42 

Рішення установчих, чергових та позачергових зборів  Ініціативної групи 

Українського народу Самостійної української держави України – Київської 

Русі,  набувають чинності після засвідчення їх протоколу головуючим та 

секретарем таких зборів та після приєднання до нього належних йому 

невід’ємних додатків: 1) бюлетенів відкритого голосування всіх до одного 

ЗАРЕЄСТРОВАНИХ учасників таких зборів з ДОКАЗАМИ їх волевиявлення; 

2) листа РЕЄСТРАЦІЇ прибулих в засідання учасників зборів засвідченого їх 

безпосередніми підписами; 3) протоколу лічильної комісії з результатами 

голосування зареєстрованих учасників таких зборів.  

Стаття 43 
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Головуючим у зборах Ініціативної групи Українського народу Самостійної 

української держави України – Київської Русі,  об’єднаних спільними 

інтересами призначається голова Ініціативної групи або голови Ініціативи 

довірена особа з числа членів її активу. 

Стаття 44 

Секретарем чергових та позачергових зборів Ініціативної групи Українського 

народу Самостійної української держави України – Київської Русі,   

об’єднаних спільними інтересами призначається один із членів активу цієї 

Ініціативної групи. 

Стаття 45 

 

Установчі положення  Ініціативної групи Українського народу Самостійної 

української держави України – Київської Русі, об’єднаних спільними 

інтересами набувають чинності після їх засвідчення призначеним головою 

цієї Ініціативної групи, та після направлення нотаріального посвідчення 

спільної заяви призначеного голови цієї Ініціативної групи та головуючого і 

секретаря її установчих зборів на адресу: 

1) Міністерство Юстиції України; 

2) Верховна Рада України; 

3) Президент України; 

     4) Міністерство Внутрішніх Справ України; 

5) Генеральна Прокуратура України; 

6) Верховний Суд /України/, - 

     з повідомленням про створення  Ініціативної групи Українського народу  

Самостійної української держави України – Київської Русі,  об’єднаних 

спільними інтересами та з інформацією про самі спільні установчі її інтереси, 

про  ціль  об`єднаних   спільними   інтересами   її  учасників. 

      Стаття 46 

 

Голова  Ініціативної групи Українського народу Самостійної української 

держави України – Київської Русі,  об’єднаних спільними інтересами без 

довіреності представляє її інтереси: 

     1) перед іншими легалізованими Ініціативними групами Українського 

народу  на державній території Самостійної української держави – УКРАЇНИ та 

поза її межами; 

     2) перед територіальними громадами  Українського народу міст, сіл,   селищ,  

міст в районах та містах з районним поділенням на державній території 

Самостійної української держави УКРАЇНИ та іншими територіальними 

громадами і первинними суб»єктами, в т.ч. і поза межами України;  

      3) перед всіма представницькими та виконавчими органами місцевого 

самоврядування на державній території Самостійної української держави 

УКРАЇНИ; 
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    4) перед  місцевими  органами судової влади в районах міста Києва, інших 

областях України, у всіх вищих інстанціях судової влади на державній 

території Самостійної української держави - УКРАЇНИ, перед міжнародними 

СУДАМИ та їх спеціалізованих установ, та іншими учасниками цивільних 

відносин.      

      5) перед місцевими  правоохоронними  органами  та перед вищими 

органами всієї правоохоронної системи України; 

      6) перед Організацією Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ, 

перед всіма вітками вищої державної влади України  - законодавчої, виконавчої  

та судової, які здійснюють свої повноваження на державній території 

Самостійної української держави – УКРАЇНИ та контролюється їх діяльність 

відповідними органами інших держав міжнародних та їх спеціалізованих 

установ, про що зафіксовано в реєстрі UPIK в тому числі,  -   

      чим забезпечується офіційна ОБОВ’ЯКОВІСТЬ в захисті всіх прав 

Ініціативної групи Українського народу Самостійної української держави 

України – Київської Русі, користується  всіма правами  територіальної 

громади Українського народу Самостійної української держави - УКРАЇНИ, 

належними  останній  як стороні  позивача, заявника, запитувача  та  третьої  

особи, яка заявляє самостійні вимоги та третьої  особи без вимог. 

 

    Стаття 47  

 

Документом що посвідчує права особи на посаді голови Ініціативної групи  

Українського народу Самостійної української держави України – Київської 

Русі, - є нотаріальна посвідчена копія нотаріально засвідченої спільної заяви 

призначеного голови цієї Ініціативної групи та головуючого і секретаря її 

установчих зборів про яку мова ведеться в положеннях ст. 42 цих Установчих 

положень. 

Стаття 48 

 

Голова  Ініціативної групи Українського народу Самостійної української 

держави України – Київської Русі,  об’єднаних спільними інтересами протягом 

вісімдесяти п’яти діб від дати проведення її установчих зборів зобов’язаний 

провести її легалізацію шляхом направлення цінним листом нотаріально 

засвідченої спільної заяви встановленої положеннями ст.45 цих Установчих 

положень на адреси державних органів законодавчої, виконавчої та судової 

влади, перелік яких встановлено положеннями вищевказаної ст. 45 цих 

Установчих положень.  

  

Стаття 49 

 

Учасники та члени АКТиву  Ініціативної групи Українського народу 

Самостійної української держави України – Київської Русі тільки  за 

дорученням,  засвідченого її головою,  з прикладенням  її  круглої гербової 

печатки,  набувають право  представляти  її  перед  іншими: 
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     1) перед іншими легалізованими Ініціативними групами Українського 

народу  на державній території Самостійної української держави – УКРАЇНИ та 

поза її межами; 

    2) перед територіальними громадами  Українського народу міст, сіл,   селищ,  

міст в районах та містах з районним поділенням на державній території 

Самостійної української держави УКРАЇНИ та іншими територіальними 

громадами і первинними суб’єктами, в тому числі і поза межами Української 

Республіки;  

     3) перед представницькими та виконавчими органами місцевого 

самоврядування в містах, селах,   селищах,  містах в районах та містах з 

районним поділенням на державній території Самостійної української держави 

УКРАЇНИ; 

    4) перед  місцевими  та вищими органами  державної  законодавчої, 

виконавчої та судової влади   в районах міста Києва, в інших областях України, 

у всіх інстанціях законодавчої, виконавчої та судової влади, міжнародними 

інституціями, та перед іншими учасниками цивільних відносин.      

 

    Стаття 50 

 

Припинення  Ініціативної групи Українського народу  Самостійної української 

держави України – Київської Русі,  об’єднаних спільними інтересами може 

відбутись тільки за рішенням безпосередніх учасників її установчих зборів, 

участь яких у вищевказаних зборах документально підтверджуються доказами 

їх реєстрації у листі прибуття на вищевказані збори, протоколом 

проведення таких зборів та їх персональними бюлетенями відкритого 

голосування у вищевказаних зборах в  приміщенні залу засідань, що 

знаходиться  за адресою: вул. Харківське шосе, будинок 160, к. 5 в м. Київ. 

 

 

 

 
 

 


