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Положення 
про Національний форум «Трансформація України» 

 

I. Загальні положення 
1. Національний форум «Трансформація України» (далі Національний 

форум) проводиться за ініціативи громадянського суспільства України. 
2. Національний форум функціонує як платформа для регулярної 

комунікації між громадянським суспільством, владою, парламентом України 
та міжнародною спільнотою задля вироблення та реалізації європейської 
моделі розвитку України. 

3. Національний форум відбувається щоквартально. 
4. Робота Національного форуму відбувається у формі засідань. 

Засідання проводяться на засадах добровільності, гласності та відкритості, 
що передбачає акредитацію журналістів. У підсумку засідання приймається 
або спільна заява, або резолюція чи рішення, що мають рекомендаційний 
характер.  

5. Національний форум є системою для підтримки реформ в Україні. 
 

II. Мета  
Посилення механізмів для демократичного діалогу в суспільстві, координація 
та консолідація зусиль щодо розв’язання кризової ситуації в Україні, 
розробка і впровадження механізму системної побудови держави 
європейського типу. 

 
III. Завдання  

1. Заснування постійно діючої платформи комунікації та плідного 
співробітництва представників українського суспільства, громадянських 
активістів, влади – Президента, Верховної Ради та Уряду України, 
міжнародного співтовариства. 

2. Роз'яснення необхідності та цілей реформ для громадськості. 
3. Моніторинг впровадження юридичних та адміністративних рішень 

владою та їх вплив на щоденне життя суспільства. 
4. Моніторинг та інформування про загрози проведенню реформ. 
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IV. Учасники  
1. Учасниками Національного форуму можуть бути представники 

громадянського суспільства: неурядових організацій, об’єднань та асоціацій, 
представники релігійних, жіночих, молодіжних, пост-майданних організацій, 
культури, діаспори, бізнес спільноти, мас-медіа. 

2. Також учасниками Національного форуму можуть бути представники 
всіх гілок влади України, державні інституції та агенції. освітніх та 
академічних закладів, 

3. До участі у Національному форумі залучаються представники 
дипломатичних місій держав-членів ЄС та Великої сімки, міжнародних 
організації та інституцій. 

4. Кількість учасників Національного форуму визначається відповідно 
до пропорційного представництва від кожної зазначеної нижче організації та 
групи громадськості. 
• Верховна Рада України; 
• Кабінет Міністрів України; 
• Адміністрація Президента України; 
• Рада національної безпеки та оборони України; 
• органи судової влади; 
• академічні та освітні заклади; 
• громадянське суспільство; 
• Європейський Парламент; 
• Європейська Комісія; 
• Представництва міжнародних організацій, посольства держав-членів ЄС та 
G7 в Україні. 

5. Постійними учасниками Національного форуму є представники від 
зазначених вище учасників. 

 
V. Організаційна структура 

1. Організаційне забезпечення роботи Національного форуму здійснює 
Наглядова рада Національного Форуму «Трансформація України» (далі 
Наглядова рада) та постійно діючий Секретаріат. 

2. У структурі Національного форуму будуть функціонувати наступні 
організаційні одиниці:  

• Наглядова рада, 
• Група радників Наглядової ради, 
• Секретаріат, 
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• постійна Робоча група з моніторингу та оцінки поточних і майбутніх 
програм і стратегій розвитку України, включаючи програми і стратегії 
Президента України, Кабінету Міністрів й інших національних і 
міжнародних партнерів, та їхньої реалізації (далі постійна Робоча група), 

• секторальні Форуми, 
• Асамблея координаторів секторальних Форумів (далі Асамблея 

координаторів). 
 

VI. Наглядова рада 
1. Наглядова рада створена з метою забезпечення управління процесом 

організації, проведення, впровадження рішень Національного форуму. 
2. До складу Наглядової ради увійшли її засновники. Зміна складу 

визначається голосуванням діючих членів Наглядової ради. 
3. Діючі члени Наглядової ради  та її засновники, склад: 
• Патріарх Філарет, предстоятель Української Православної Церкви 

Київського Патріархату; 
• Патріарх Святослав, предстоятель Української Греко-Католицької 

Церкви; 
• Ян Томбінські, голова представництва Європейського Союзу в 

Україні; 
• Єжи Квєчинські, Президент Фонду Європейського центру 

підприємництва, відповідальний за координацію Національної політики 
розвитку та єдиної політики Польщі, підготовку Національної стратегії 
розвитку Польщі 2007-2015 та Національної стратегії єдності Польщі на 
2007-2013 роки; 

• Анатолій Кінах, голова Антикризової громадської ради, Президент 
Українського союзу промисловців і підприємців; 

• Євген Уткін, піонер високих технологій, громадський діяч; 
• Євген Нищук, громадчький та політичний діяч, Міністр культури 

України (2014 рік), народний артист України, Лауреат премії ім. Леха 
Валенси; 

• Михайло Харій, голова громадської організації «Центр Трансформації 
України», координатор ініціативи громадянського суспільства. 

4. Наглядова рада визначає місце та дату проведення Національного 
форуму. 

 
VII. Група радників Наглядової ради 

1. Група радників Наглядової ради є консультативно-дорадчим органом 
в організаційній структурі Національного форуму.  
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2. Основними завданнями Групи радників є розроблення та внесення 
Наглядовій раді пропозицій щодо функціонування, реалізації завдань 
Національного форуму, роботи Наглядової ради, постійної Робочої групи; 
Асамблеї координаторів секторальних Форумів; Фонду з трансформації 
України. 

 
VIII. Секретаріат 

1. Секретаріат створений з метою забезпечення координації роботи, 
надання організаційної підтримки діяльності Національного форуму, в тому 
числі підготовка відповідної інформації.  

2. Функції Секретаріату включають: 
• розвиток широкої мережі контактів з тими, хто виявляє зацікавленість 

у наданні активної підтримки Національному форуму в його діяльності; 

• досягнення консенсусу з пріоритетних питань; 
• координування та підтримка роботи, узгодження завдань та планів 

роботи постійної Робочої групи, включаючи мету та час виконання; 

• організація засідань Наглядової ради, Групи радників, постійної 
Робочої групи, Асамблеї Координаторів; 

• координація підготовки документів для обговорення Наглядовою 
радою, Групою радників, постійною Робочою групою, Асамблеєю 
координаторів; 

• створення інформаційного центру, який вміщуватиме усі доповіді та 
результати моніторингу; 

• забезпечення більш ефективного зв’язку між учасниками 
Національного форуму; 

• розробка процедур підготовки та обговорення документів; 

• моніторинг стану підготовки Стратегії, підготовка звітів та 
інформаційних матеріалів; 

• надання технічного сприяння Національного форуму; 
• комунікація зі ЗМІ, наповнення сайту, створення профілю 

Національного форуму та керування ним у соціальних мережах. 
3. Для координації дій Секретаріату, на початку його роботи, 

призначаються 5 висококваліфікованих фахівців, кожний з яких несе 
відповідальність за один з нижчевикладених стратегічних напрямів: 

• співпраця з владою (адміністрація Президента та Кабінет Міністрів 
України); 

• співпраця з Верховною Радою України; 
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• співпраця з НГО, асоціаціями об’єднаннями, освітніми закладами, 
бізнес спільнотою; 

• співпраця з медіа; 
• співпраця з широкими колами громадськості через соціальні 

платформи.  

4. До складу Секретаріату увійдуть Голова Секретаріату, фахівці зі 
стратегічних напрямів та допоміжний персонал. Голова Секретаріату 
здійснюватиме повсякденне управління діяльністю Секретаріату та 
виконуватиме ключову роль у: 

• забезпеченні консенсусу щодо пріоритетності та послідовності заходів 
Національного форуму; 

• плануванні; 
• розробці та проведенні процедур; 
• координуванні процесу підготовки документів, призначених для 

обговорення; 
• забезпеченні постійного зв’язку з учасниками Національного форуму, 

Групи радників, постійної Робочої групи, Асамблеї Координаторів; 
• забезпеченні надійної матеріально-технічної підтримки постійної 

Робочої групи; 
• забезпеченні своєчасного доступу до всіх відповідних документів; 
• розвитку інформаційного центру. 
 

IX. Секторальні Форуми 
1. Основна мета – обговорення планів реформ у всіх сферах 

економічного та соціального життя в Україні, а також встановлення 
системного зв'язку між громадянським суспільством, урядом, парламентом і 
міжнародним співтовариством.  

2. Секторальні Форуми будуть організовані на національному та 
регіональному рівнях і передбачатимуть обговорення основних стратегічних 
реформ, не виключаючи інших можливих питань загального суспільного 
інтересу.  

3. Основними пріоритетними секторами є: 
• бізнес-клімат; 
• сільське господарство; 
• енергетика; 
• децентралізація та регіональний розвиток; 
• розвиток громадянського суспільства; 
• освіта і наука; 
• соціальний сектор; 
• культура. 
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4. Кожен секторальний Форум матиме національного та міжнародного 
координаторів.  

5. Склад учасників визначається відповідно до складу учасників 
Національного форуму.  

6. З метою узагальнення напрацювань секторальних Форумів та 
формування рекомендацій будуть створені відповідні робочі групи. Робочі 
групи будуть проводити свою діяльність під керівництвом координаторів. 

 
X. Асамблея координаторів 

1. Асамблею координаторів створено з метою забезпечення 
горизонтальної координації роботи секторальних Форумів.  

2. До складу Асамблеї координаторів увійдуть як національний так і 
міжнародний координатор кожного сектору. Асамблея координаторів буде 
тісно співпрацювати з Секретаріатом та підпорядковуватись Наглядовій раді. 

 
XI. Постійна Робоча група  

1. Постійна Робоча група створена з метою моніторингу та оцінки 
поточних і майбутніх програм і стратегій розвитку України, включаючи 
програми Кабінету Міністрів, Президента України й інших національних і 
міжнародних партнерів, та їхньої реалізації. 

2. Основними завданнями постійної Робочої групи є систематизація 
досвіду трансформаційних процесів країн Центральної і Східної Європи та 
вироблення пропозицій щодо використання кращого досвіду практик в 
Україні.  

3. Постійна Робоча група подає щоквартальні звіти про хід здійснення 
моніторингу. 

4. До складу постійної Робочої групи увійдуть українські та міжнародні 
експерти. 

 


