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Запрошення на регіональну зустріч 
із циклу громадських обговорень змін до Конституції України 
в частині децентралізації 

 

ОРГАНІЗАТОРИ: 

Комітет Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування 

Офіс Президента України 

Міністерство розвитку громад та територій 
України 

 

 

Шановні коллеги! 

Засвідчуємо Вам глибоку повагу та щиру зацікавленість у плідній співпраці. 

В рамках проведення циклу інклюзивних публічних консультацій щодо змін до Конституції 
України в частині децентралізації запрошуємо Вас на діалогові зустрічі. 

Захід організовано 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. 

До участі в циклі заходів інклюзивних публічних консультацій запрошені депутати від 
фракцій та профільних Комітетів ВРУ,  представники КМУ, Офісу президента України, 
дипломатичних представництв, Ради Європи, Асоціації міст України, Української асоціації 
районних та обласних рад, Всеукраїнської асоціації громад, Всеукраїнської Асоціації ОТГ, 
представники міжнародних організацій, закордонні та вітчизняні експерти з питань 
децентралізації. 
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Задачі зустрічей: 

➢     ознайомити учасників з логікою розпочатого процесу та запланованими 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 зустрічей: фасилітоване обговорення 

Очікується, що зустрічі в рамках циклу інклюзивних публічних консультацій стануть 
незаангажованими майданчиками для обговорення найважливіших питань повноважень та 
захисту прав місцевого самоврядування та формату партнерства між місцевим 
самоврядуванням та державною владою.  

Організатори публічних консультацій вважають вміння і спроможність українців досягати 
консенсусу в діалозі надзвичайною цінністю та головною передумовою сталості процесів 
європейської інтеграції та розвитку України. 

Для пошуку консенсусу учасникам надаватиметься незалежна фасилітаційна підтримка у 
діалоговому підході, що передбачає можливість почути інших та бути почутими. 

 

Відповідальні контактні особи: Геннадій Новіков (тел. +380 66 734 10 15) 

Впевнені, що Ваша участь буде надзвичайно плідною та корисною для всіх! 

 

З повагою,  
оргкомітет 
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Реєстрація  

Увага! Реєстрація на кожен івент відбувається за окремим посиланням. 

Зверніть також увагу що вибір делегатів від областей буде здійснюватися наприкінці 
зустрічі серед учасників та тими учасниками, які будуть присутні на такій зустрічі. 

На кожну подію за формами реєстрації буде відібрано 12 представників від області з 
урахуванням балансу представників рівня державної влади, місцевого 
самоврядування, громадського та експертного середовища. 

МІСТО ДАТА МІСЦЕ ПОСИЛАННЯ 

для реєстрації 

м. ХЕРСОН  
 
Області: 
— Херсонська 
— Одеська 
— Миколаївська 

28.02 
Приміщення Херсонської 
ОДА, сесійна зала, ІІІ 
поверх, 
м. 

  Херсон, пл. Свободи, 1 

(поч. о 13:30) 

http://bit.ly/32uwcSb 

  

м. ХАРКІВ  
 
Області: 
— Харківська 
— Сумська 
— Полтавська,  

29.02 Навчально-бібліотечний 
комплекс НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого, м. Харків, вул. 
Пушкінська, 84а 

(інформацію, щодо 
початку заходу, буде 
надана додатково) 

http://bit.ly/2Pq0jEY 

  

м. ВІННИЦЯ  

Області: 
— Вінницька 
— Тернопільська 
— Хмельницька 

02.03 
Приміщення Вінницької 
ОДА, 

м. Вінниця, вул. Соборна, 
70 

(інформацію, щодо 
початку заходу, буде 

http://bit.ly/3c9scKZ 

  

3 

http://bit.ly/32uwcSb
http://bit.ly/2Pq0jEY
http://bit.ly/3c9scKZ


Через консенсус — до змін у Конституцію України щодо децентралізації! Київ, 2020 
 

надана додатково) 
 

м. ЛЬВІВ 

Області: 
— Львівська 
— Закарпатська 
— Волинська 

03.03 
Приміщення Львівської 
ОДА, 

м. Львів, вул. Володимира 
Винниченка, 18 

(інформацію, щодо 
початку заходу, буде 
надана додатково) 

http://bit.ly/2I3iqMB 

  

м. КИЇВ 
 
Області: 
— Київська 
— Житомирська 
— Чернігівська 
— Черкаська 
— Рівненська 

03.03 КВЦ «ПАРКОВИЙ» 

м. Київ, Паркова дорога, 
16 

(інформацію, щодо 
початку заходу, буде 
надана додатково) 

http://bit.ly/2Ps2aJl 

  

м. ДНІПРО  
 
Області: 
— Дніпропетровська 
— Запорізька 
— Кіровоградська 
 

04.03 
Приміщення 
Дніпропетровської ОДА, 
м. 

  Дніпро, просп. О.Поля, 1 
(І поверх, зала засідань) 

(поч. об 11:00) 

http://bit.ly/2PnxoBi 

  

м. ЧЕРНІВЦІ  

Області: 
— Чернівецька 
— Івано-Франківська 

04.03 
Центральний корпус 
Чернівецького 
національного 
університету ім. Юрія 
Федьковича, 
м. 

  Чернівці, вул. 
Коцюбинського, 2 

(інформацію, щодо 
початку заходу, буде 
надана додатково) 

http://bit.ly/32vST8d 

  

4 

http://bit.ly/2I3iqMB
http://bit.ly/2Ps2aJl
http://bit.ly/2PnxoBi
http://bit.ly/32vST8d


Через консенсус — до змін у Конституцію України щодо децентралізації! Київ, 2020 
 

м. КРАМАТОРСЬК 
(уточнюється)  

Області: 
— Донецька 
— Луганська 

05.03 
або 

06.03 
(місце уточнюється) 

http://bit.ly/2HTKvGe 
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Орієнтовна програма 

Увага! Часові рамки зазначені довідково, розраховані на початок об 11:00 і будуть 
корегуватись залежно від узгодженого для конкретної зустрічі часу початку. 
 
Конкретний час початку зустрічі в вашому регіоні ви отримуєте в листі 
підтвердження на e-mail, який ви залишили при реєстрації.  
 
Програма буде корегуватись залежно від обставин в конкретному регіоні  
 

Час сесії Наповнення сесії 

Спільний потік представників різних областей 

10.30-11.00 Реєстрація 

11.00-11.30 Відкриття 

11.30-12.15 Знайомство 
Базові правила роботи 
Презентація процесу 

12.15-12.45 Презентація результатів обговорення 25.02. 

12.45-13.00 Кава 

По областях 

13.00-13.30 Організаційна підготовка та налаштування8 групи на обговорення  

13.30-15.30 Світове кафе 
 
Робота в форматі світового кафе над питаннями сформованими 
на зустрічі 25.02 в Києві.  

15.30-15.45 Кава-перерва 

15.45-16.30 Презентація напрацювань по кожній проблемі 

16.30-17.00 Обрання делегатів від областей 

17.00-17.30  Підсумки, завершення 
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