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державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
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Програма інклюзивних публічних консультацій щодо 
змін до Конституції України в частині децентралізації 
Цикл інклюзивних публічних консультацій щодо змін до Конституції України в частині 
децентралізації проводиться за спільною ініціативою Комітету Верховної Ради України з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування, Офісу Президента України, Міністерства розвитку громад та територій 
України. 

В цьому документі описані основні етапи проведення інклюзивних публічних консультацій з 
громадськістю щодо внесення змін до Конституції України, орієнтовний план та цілі таких 
зустрічей. 

Цикл публічних консультацій передбачає модеровані формати обговорень та формування 
підсумкових документів за результатами консультацій для контролю за тим, щоб не були 
втрачені важливі позиції учасників консультацій. 

Головними темами обговорень під час консультацій мають стати повноваження та захист 
прав місцевого самоврядування, впровадження ефективної форми державного 
адміністративного нагляду та інші теми, винесені на обговорення учасниками циклу 
консультацій. 

Процес публічних консультацій є відкритим для долучення, оновлення інформації щодо 
планів та графіку заходів буде публікуватися на офіційних сайтах Комітету Верховної Ради 
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування, Офісу Президента України, Міністерства розвитку громад та 
територій України. 

Організатори публічних консультацій вважають вміння і спроможність українців досягати 
консенсусу в публічному діалозі надзвичайною цінністю та головною передумовою сталості 
процесів європейської інтеграції та розвитку України. 
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План публічних консультацій 
В план можуть бути внесені корективи за результатами підготовчих зустрічей та погодження 
позицій з учасниками публічних консультацій. За умови змін в плані, про це буде окремо 
повідомлено на офіційних джерелах організаторів. 

 

До 25 лютого 2020 

1. Підготовчі зустрічі 
Підготовчі зустрічі з народними депутатами та іншими стейкхолдерами проводяться для 
презентації формату і погодження публічних консультацій з громадськістю стосовно змін  до 
Конституції України 

Мета етапу:  

● ознайомити учасників з логікою розпочатого процесу та запланованими етапами, 
їхньою роллю у процесі 

● дати можливість учасникам висловитися щодо бачення запропонованого процесу 
для його корекції перед публічною презентацією 
 

25 лютого 2020 

2. Презентація плану публічних обговорень 
Зустріч-презентація 25 лютого 2020 р. в Києві для представників громадськості, органів 
державної влади, місцевого самоврядування та експертного середовища запланованого 
процесу публічних консультацій 

Мета:  

● офіційно започаткувати інклюзивний процес публічних консультацій щодо внесення 
змін в Конституцію України 

● ознайомити учасників з логікою розпочатого процесу та планованими етапами, та 
ролями учасників цього процесу; 

● розширити картину бачення можливих варіантів внесення змін завдяки знайомству з 
іноземним досвідом; 

● передати розуміння інклюзивного прозорого процесу громадськості та особливості 
участі в ньому, особливості його перебігу 
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● Підготувати представників областей до проведення локальних зустрічей 

Формат: презентація та фасилітоване обговорення 

 

кінець лютого — середина березня 2020 

3. Цикл зустрічей в регіонах 
Цикл зустрічей на місцях для представників місцевого самоврядування, громадськості, 
експертного середовища, активістів за участі народних депутатів від мажоритарних округів. 

За наслідками цього етапу програму публічних консультацій з громадськістю може бути 
змінено, зважаючи на результати таких зустрічей та напрацьовані результати. 

Планується 7 зустрічей по макрорегіонах з залученням представників від всіх областей. 
Дати зустрічей уточнюються.  

Мета:  

● ознайомити учасників з логікою розпочатого процесу та планованими етапами, 

● дати можливість учасникам висловитися щодо їх бачення необхідних змін до 
Конституції України. 

● домовитися з учасниками про делегування представника/ів від кожної області на 
наступну зустріч в Києві в березні 2020 для обговорення пропозицій змін до 
Конституції України 

● Проконсультувати учасників та потенційних делегатів від області щодо ефективної 
підготовки та участі у наступній спільній зустрічі у Києві у березні 2020 року. 

Формат: фасилітоване обговорення 
 

березень 2020 

4. Зустріч делегатів з регіонів в Києві  березень 2020 
Зустріч-обговорення з Києві за участі  делегатів від областей, експертів, 
юристів-конституціоналістів, народних депутатів представників ЦОВВ, представників 
міністерств. 

Мета: Донести до учасників зустрічі бачення делегатів від областей щодо змін до Конституції 
України та дати можливість учасникам взяти участь у напрацюванні варіантів формулювань 
положень, які потім можуть бути покладені в основу змін до Конституції 
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Формат: фасилітоване обговорення 
 

березень 2020 

5. Цикл узгоджувальних зустрічей щодо формування 
тексту змін до КУ в частині децентралізації 
Зустрічі народних депутатів та представників органів ЦОВВ у відкритих та закритих 
форматах для обговорення напрацьованих за результатами другої зустрічі в Києві варіантів 
формулювань положень та пошук консенсусу щодо змін до Конституції України.  
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