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РЕЗОЛЮЦІЯ
Ми, учасники розширеного засідання Громадянської Конституційної
Асамблеї «Шляхи правового розв’язання політичної кризи в Україні»,
визнаємо розвиток політичних подій, спричинений протистоянням інститутів
влади,
вкрай
небезпечним
для
України.
Конституційно-правова
неакуратність дій і рішень вищих органів державної влади останнього
періоду вже набула ознак ланцюгової реакції, що веде до повного
руйнування законодавчих засад держави. На карту поставлені не тільки
стабільність і громадський спокій в Україні, а й перспективи виживання
нашої держави як такої. Необхідно негайно припинити сповзання України до
правового і суспільно-політичного хаосу!
Ми виступаємо з ініціативою створення Громадянської платформи
захисту конституційного ладу в Україні з метою:
запобігання ескалації політичних та міжінституційних конфліктів;
забезпечення постійного громадського контролю за правовими і
політичними ініціативами органів державної влади, чиновників, посадовців;
створення нейтрального майданчику примирення між сторонами
конфлікту.
Ми вимагаємо від лідерів держави:
поновити трьохсторонні консультації на вищому рівні. Без цього
жоден зі сценаріїв з мирного врегулювання політичної кризи в Україні
нездійснений;
сприяти скасуванню указів і постанов, прийнятих протягом
останніх тижнів, які очевидно суперечать конституційним приписам і
спрямовані на ескалацію протистояння між інститутами державної влади.
Ми закликаємо лідерів і представників політичних партій:
- уникати заяв і публічних виступів, що несуть образливий для
опонентів, агресивний зміст і можуть спровокувати загострення
політичної
напруги,
поглиблення
протиріч
у
суспільстві,
дестабілізувати ситуацію в державі;
- з усією відповідальністю і обережністю ставитися до залучення
громадян до участі у масових вуличних акціях, сприяти створенню
мирних безпечних умов їх проведенню.

Ми запрошуємо представників усіх політичних партій, громадських
об’єднань, просто людей доброї волі підтримати нашу ініціативу.
Ми пропонуємо план заходів з розв’язання політичної кризи і
довгострокової стабілізації ситуації в країні:
Завершити конституційну реформу, зокрема – виключити з
тексту Основного Закону усі двозначні тлумачення та вдосконалити ті
формулювання, які наразі слугують підставою для суб’єктивних, а часто й
волюнтаристських трактування механізму взаємодії між гілками влади та
повноважень окремих владних суб’єктів. Також у найближчий термін має
бути завершена реформа органів місцевого самоврядування.
Створити спільну Конституційну комісію під головуванням
Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра
України, яка забезпечуватиме напрацювання проекту змін до Конституції у
форматі відкритого діалогу.
Забезпечити розгляд проекту Закону «Про внесення змін до
Конституції України» протягом поточної сесії Верховної Ради України.
Забезпечити остаточне ухвалення нової редакції Основного
закону на початку наступної сесії Верховної Ради у вересні 2007 року.
У зв’язку з внесенням змін до Конституції України призначити
вибори: до місцевих рад на грудень 2007 року, до Верховної Ради України –
на березень 2008 року, Президента України – на червень 2008 року.
Прийняти Перехідні положення України щодо процедури
проведення виборів усіх рівнів і визначення тривалості каденції органів
влади, що обиратимуться.
Однак для якнайскорішого виходу з політичного протистояння у
першочерговими і абсолютно необхідними кроками є:
поновлення консультацій на вищому рівні за участю Глави
держави, Прем’єр-міністра України, Глави Верховної Ради України. Без
цього жоден зі сценаріїв з мирного врегулювання політичної кризи в Україні
нездійснений.
визнання необхідності проведення позачергових виборів
народних депутатів України з одночасним призначенням дати виборів на
вересень-жовтень 2007 року;
скасування указів і постанов, прийнятих протягом 2-3 квітня 2007
року, які очевидно суперечать конституційним приписам і спрямовані на
ескалацію протистояння між інститутами державної влади;
прийняття необхідних змін до бюджету України щодо
фінансування виборчої кампанії у повному обсязі;
прийняття змін до Закону України «Про вибори народних
депутатів України» з метою уточнення процедури проведення дострокових
виборів;
прийняття змін до Закону України «Про вибори народних
депутатів України» з метою впровадження в Україні пропорційної виборчої
системи в мажоритарних округах або, у крайньому випадку, з відкритими
списками.
Тільки у випадку послідовної реалізації планів з короткострокового і
довгострокового врегулювання кризової ситуації, в Україні будуть
сформовані передумови не тільки для тривкого політичного компромісу і

примирення, а й для появи нової якості міжінституційної взаємодії. Органи
державної влади, обрані з дотриманням усіх норм і приписів українського
законодавства на засадах повної правової легітимності, відкритості для
громадського контролю зі збереженням принципів регіонального і
політичного представництва, стане надійним фундаментом для вільного
розвитку нашої держави.

