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ЗАЯВА 

Про утворення Міжфракційного депутатського об’єднання 

«Трансформація України» у Верховній Раді України 9-го скликання 

 

 

«17» січня 2020 року                                                                             м. Київ 

 

Ми, народні депутати України, 

виходячи із необхідності проведення системної трансформації України, 

враховуючи необхідність збереження української державності, забезпечення 

сталого розвитку суспільства, розбудову конкурентоспроможної економіки, 

встановлення сприятливих умов для розвитку бізнесу, здійснення реальних 

трансформаційних змін в політичному, соціально-економічному та 

культурно-духовному вимірах, об’єднання зусиль для імплементації 

положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами 

(далі за текстом – Угода про асоціацію), 

заявляємо про утворення Міжфракційного депутатського об’єднання 

«Трансформація України». 

Міжфракційне депутатське об'єднання «Трансформація України» діє на 

принципах самоврядування, є відкритим до приєднання інших народних 

депутатів та налаштоване на співпрацю з керівництвом Верховної Ради 

України, депутатськими фракціями та комітетами Верховної Ради України, 

Офісом Президента України та Кабінетом Міністрів України, іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями та об'єднаннями. 

Метою утворення Міжфракційного депутатського об’єднання є: 

- об’єднання зусиль законодавчої і виконавчої гілок влади, місцевого 

самоврядування, експертного та бізнесового середовища, міжнародних 

експертів та інституцій задля обговорення та вироблення завдань, які 

потребують вирішення в процесі побудови сучасної, правової, соціальної, 

економічно розвинутої та безпечної України; 

- співпраця законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

громадянського суспільства та ключових міжнародних інституцій в реалізації 

трансформаційних процесів в Україні, що передбачає системне перетворення 
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правової, економічної, соціальної систем у відповідність до кращих 

міжнародних стандартів та принципів. 

Завданням Міжфракційного депутатського об’єднання є: 

- сприяння створенню та співпраці груп підтримки трансформації України в 

Європейському Парламенті, Конгресі США, Парламентах Польщі, Литви та 

інших дружніх держав; 

- сприяння імплементації положень Угоди про асоціацію в частині створення 

«короткої стежки» для прийняття законів, спрямованих на виконання 

положень Угоди; 

- сприяння проведенню засідань Національного Форуму «Трансформація 

України»; 

- сприяння проведенню секторальних форумів Національного Форуму 

«Трансформація України»; 

- створення системи вироблення та прийняття законів відповідно до 

європейської практики. 

 

Співголовами Міжфракційного депутатського об’єднання 

«Трансформація України» обрано: 

представника депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» – 

Клочка Андрія Андрійовича; 

представника депутатської фракції політичної партії «Всеукраїнське 

об'єднання «Батьківщина» - Кириленка Івана Григоровича;  

представника депутатської фракції політичної партії «Європейська 

солідарність» - Климпуш-Цинцадзе Іванну Орестівну. 


