Декларація
Форуму громадянського суспільства
«Новий суспільний договір»
Ми, представники різних суспільних груп та регіонів єдиної незалежної та
суверенної України, що зібралися в Києві 16 березня 2016 року,

- апелюючи до засадничого принципу демократії, згідно з яким «носієм суверенітету і
-

єдиним джерелом влади в Україні є народ», закріпленого у статті 5 Конституції України;
зважаючи на те, що системні внутрішні протиріччя та соціальний популізм чинної
Конституції України унеможливлюють ефективне виконання державою її головного
конституційного обов’язку – утвердження і забезпечення прав і свобод людини;
констатуючи, що наша держава перебуває у стані безпрецедентної інституційної,
політичної та соціально-економічної кризи;
усвідомлюючи, що в основі цієї кризи лежить недовіра громадян до владних інституцій,
породжена дефіцитом участі суспільства в управлінні державою;
зважаючи на неспроможність політиків провести конституційну реформу в інтересах
всього українського суспільства;
вірячи, що суспільна консолідація може відбутися лише через залучення максимальної
кількості громадян України до формування нового суспільного договору, який буде
зафіксований у новій Конституції України;
переконані, що саме громадянське суспільство, якому довіряє народ України, має
моральне право та покликання ініціювати та модерувати конституційний процес;
Виступаємо:

- за розробку та ухвалення нової Конституції України спеціальним органом установчої
влади громадян — Конституційними Зборами України з наступним затвердженням на
всеукраїнському референдумі;

- за проведення загальнонаціональної громадянської кампанії на підтримку законопроекту
№ 3781 «Про процедуру підготовки проекту нової Конституції України», підготовленого
Коаліцією громадянського суспільства «Народна Конституція».

- за початок широкої та відкритої громадської дискусії щодо змісту нового суспільного

договору та спільне вироблення ключових принципів, що визначать майбутнє
українського суспільства і держави.

Ми закликаємо Верховну Раду в максимально стислі строки прийняти
законопроект № 3781, а Президента України – підписати його і в такий спосіб
забезпечити реалізацію права громадян визначати і змінювати конституційний лад в
Україні.
Ми переконані, що новий суспільний договір, формалізований у новій
Конституції України, яка буде розроблена та ухвалена спеціальним органом установчої
влади, стане надійним фундаментом розбудови модерної Української Держави та
запорукою тривкого розвитку та розквіту України у майбутньому.

