
«Через консенсус— 
до змін у Конституцію 
у частині децентралізації»

2020

Цикл інклюзивних публічніх обговорень

Спільна ініціатива

Офіс Президента 
України

Комітет з питань 
організації 
державної влади

Міністерство 
розвитку громад 
та територій



2 етап: Регіональний тур 27.02.2020—15.06.2020

делегатів 
від всіх областей1088

165 92 176 67

Представники 
громадянського 
суспільства, проєктів 
міжнародної 
підтримки, місцеві 
державні адміністрації



Основний етап перемовин 07.2020—10.2020

раундів перемовин 
з представниками 
всеукраїнських 
асоциацій

19
годин експертних 
подій-«акваріумів»10



Текст змін до КУ: погоджено / не погоджено



Основні консенсусні позиції

• Власні повноваження — 
ті, що визначені для 
місцевого 
самоврядування законом, 
або не вилучені у відання 
державних органів


• Делеговані 
повноваження — ті, що 
передані рішеннями 
органів виконавчої влади 
(не законом)



Основні консенсусні позиції

• Рівні права для всіх 
громад


• Право пристосовувати 
діяльність для місцевих 
потреб


• Місцеве самоврядування 
— право та спроможність 

• Захист від втручання у 
власні повноваження


• Субсидіарність, 
самостійність, презумпція 
компетенції базового 
рівня, домірність нагляду



Основні консенсусні позиції

• Адміністративний нагляд 
у підпорядкуванні КМУ 
(окрім суверенітету та 
тер.цілісності)


• Домірність 
адміністративного 
нагляду


• Урядник/префект 
— держслужбовець


• Каденція урядника/
префекта — 3 роки



Основні консенсусні позиції

• «Сильний голова 
громади» з правом 
головувати на сесії ради 
громади


• Статут є основним актом 
територіальної громади



Основні консенсусні позиції

• Обов’язкові консультації 
з місцевим самоврядуванням 
зі всіх питань, які їх стосуються



Позиції, де не знайдено консенсусу

• Кількість рівнів 
місцевого 
самоврядування — 
2 чи 3


• Деталі процедури 
розпуску органів 
місцевого 
самоврядування


• Термін каденції 
місцевого 
самоврядування — 
4 чи 5 років


• Правосуб’єктність 
громади як юридичної 
особи



Громада–юридична 
особа = право захищати 
свою самостійність в 
Конституційному суді

Чи доросліше ми 
за наші страхи?



• Консенсусні позиції 
• Неконсенсусні позиції 
• Спільне завдання  

від організаторів 
та учасників процесу 

• Робочі матеріали

Комюніке основного 
етапу консультацій

Наступний крок 4



Розробка тексту поправок 
до Конституції України в 
частині децентралізації.

Презентація анотованого 
тексту

Презентація остаточного 
тексту та варіантів рішень, 
що мають бути прийняті 
політиками

Крок 5.  
Конституційна 
комісія

Крок 6. 
Парламентський 
діалог



• Консенсусні позиції 
• Неконсенсусні позиції 
• Спільне завдання  

від організаторів 
та учасників процесу 

• Робочі матеріали

Комюніке основного 
етапу консультацій

Чому стоїмо?



Коли можуть бути прийняті 
правки до Конституції?

226 226 300КСУ

Наступна 
сесія

1,5–2 
місяця

2022

весна осінь



226 226 300КСУ

Наступна 
сесія

1,5–2 
місяця

2022

весна осінь

300

Текст змін до КУ 
не змінюється 
під час розгляду 

Коли можуть бути прийняті 
правки до Конституції?



Дякуємо!
2020



Закон про 
місцеве самоврядування

2020



Права та повноваження

•Рівні права для всіх громад


•Розмежування повноважень 
між державою та ОМС


•Виділення «сфер компетенцій» 
з власними повноваженнями



Сталий розвиток

Цілі сталого розвитку 
України на період 
до 2030 року 

Указ Президента 
України 
№722/2019

Перетворення нашого 
світу: Порядок денний 
в сфері сталого розвитку 
на період до 2030 року

2015 2019



Статут територіальної громади

• Основний акт місцевого самоврядування


• Інші акти не можуть протирічити Статуту 
територіальної громади


• Є обов’язковим



Розмовляємо 
не в кінці, коли вже 
все готово — а на 
початку, коли 
обговорюємо 
завдання

Форми безпосередньої участі

• Є обов’язковими на стадії 
формування завдання 
на розробку та внесення 
змін в стратегічні 
документи з розвитку 
громади та по широкому 
колу питань



Баланс повноважень
• Голова громади — 
діє одноособово, 
призначає заступників 

• Керуючий справами —
виконавча гілка


• Рада громади — 
правила, бюджет, 
контроль та аудит 

• Голова апарату ради —
представницька гілка

Колегія — формування спільного порядку денного



Закінчення війн між головою та радою

Висловлення недовіри голові 
громади — тільки через референдум



Стратегічне планування — основа бюджету

Генеральний план

Детальні плани території

План землекористування

План зонування

Історико-архітектурний 
опорний план

Стратегія сталого розвитку 
громади (25 років) 

Галузеві стратегічні документи 

План сталої мобільності

Концепції інтегрованого 
розвитку (10 років)



Цикл управління

Стратегія сталого розвитку громади (25 років)

Секторальні/
галузеві концепції

Концепції інтегров. 
розвитку

План сталої 
мобільності

Містобудівна документація

Річна програма 
діяльності

Бюджет Аудит



Забезпечення прозорості діяльності ОМС
• Реєстр актів та статутів


• Реєстр майна громади


• Відкриті просторові GIS-дані громади


• Моніторинг сталого розвитку 
(містобудівний, екологічний та ін.)


• Аудит



Публічні консультації 
зміни до Конституції — 
через консенсус

Анонси та публічні обговорення закону 
про місцеве самоврядування on-line 

fb.com/decentralizationUkraine

Дмитро Гурін
fb.com/mitya.gurin

http://fb.com/decentralizationUkraine
http://fb.com/decentralizationUkraine
http://fb.com/mitya.gurin
http://fb.com/mitya.gurin


Дякуємо!
2020


