
Проект резолюції Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Соборність і Свобода як чинники національної ідеї України» (22– 

23 березня, м. Київ) рекомендує:  

1. Підтримати ініціативу Президента України зі скликання 

Конституційної асамблеї і закликає наукові установи, вищі навчальні 

заклади, громадські організації активно долучитися до процесу створення й 

діяльності асамблеї як суспільного форуму, на якому можуть бути обговорені 

найважливіші питання подальшого державотворення та пройнято 

консенсусне рішення щодо оновлення конституційного ладу.  

2. Утверждувати принципи демократії та республіканізму, сприяти 

розширенню форм участі народу в здійсненні влади. Однією з таких форм, яка 

цілком імовірно може стати конституційною новелою в Україні, є народна 

законодавча ініціатива. Надання права громадянам брати участь у 

законодавчому процесі дасть змогу парламентарям не тільки краще відчувати 

потреби населення, а й зможе підвищити рівень довіри громадян до ВР України 

та сприяти твердженню парламентаризму в цілому.  

3. Вважати пріоритетним напрямом конституційної реформи 

розширення гарантій прав людини, передбачивши на конституційному рівні 

інститут конституційної скарги як форми безпосереднього доступу громадян 

до конституційного правосуддя.  

4. У разі проведення конституційної реформи повернутися до 

напрацювань Конституційної комісії (1994–1996 рр.), зокрема, ідеї 

запровадження в тексті Конституції України розділу «Охорона Конституції», 

який би поєднав у собі норми про статус Конституцій, які покликані 

забезпечувати неухильне дотримання та виконання конституційних приписів. 

Крім того, потребують своєї актуалізації рішення, ухвалені абсолютною 

більшістю на Всеукраїнському референдумі 16 квітня 2000 р. Їх ретельний 

аналіз є необхідним з урахуванням того, що воля народу, висловлена ним на 

референдумі, за 12 років не була предметом серйозних дискусій ані в стінах 

парламенту, ані на загальнонаціональних представницьких форумах. 

5. Прискорити винесення питання про реформу судоустрою на 

конституційному рівні, зокрема, через підвищення вимог до кандидатів на 

суддівські посади, розширення компетенції суддівського самоврядування 

тощо. 

6. Завершити муніципальну реформу, розпочату вісім років тому, що має 

поліпшити громадянську активність, консолідацію населення на місцях, 

надасть більше повноважень територіальним громадам у вирішенні місцевих 

справ та гарантуватиме більшу самостійність органам місцевого 

самоврядування. 



7. Включити в межі конституційного процесу питання створення умов 

для побудови ефективної системи територіальної організації влади на основі 

вдосконалення адміністративно-територіального устрою, побудови сучасного 

багаторівневого і децентралізованого механізму публічної влади, що 

органічно поєднує загальнонаціональні інтереси з регіональними та 

місцевими потребами. 

8. Взяти за основу положення, що сучасна освіта, гуманістичне 

виховання, культурно-поліетнічна спадщина, мистецтво та 

конкурентоспроможність культурної індустрії, ефективна система 

формування здорового способу життя – це ті фактори, які забезпечують 

життєздатність та силу будь-якої сучасної нації. 

9. З метою формування стабільного багатоетнічного культурного 

простору активно використовувати потенціал багатьох етнічних, 

культурних кодів для розбудови сучасного єдиного європейського 

суспільства. 

10. Створити завершену та ефективну систему державних органів 

охорони культурної і поліетнічної спадщини, а також цілісну галузь 

охоронно-культурної спадщини з державних навчальних і науково-дослідних 

інститутів, систему перепідготовки і підвищення кваліфікації, систему 

висвітлення діяльності, досліджень і робіт, обміну досвідом і передовими 

технологіями (Офіційне інтернет-представництво Президента України 

(www.president.gov.ua). – 2012. – 22.03). 


