ПРОТОКОЛ №12
засідання Громадської ради
при Барвінківській районній державній адміністрації
м. Барвінкове
від 22 грудня 2014 р.

Присутні:
Андрієнко Наталія Володимирівна – голова районної профспілкової
організації працівників культури
Бєлік Євген Миколайович – голова районної профспілкової організації
працівників освіти і науки України
Головко Юрій Іванович – голова районної організації ветеранів України
Ситник Юрій Вікторович – завідувач сектору масових комунікацій апарату
райдержадміністрації
Запрошені:
Голова РДА М.Л.Беккер, заступник голови районної ради Н.В.Баляса,
секретар міської ради Г.В.Блудова, завідувач юридичного сектору РДА
А.В.Верхоланцев.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Неприйнятність ідей федералізації України
Слухали:
Ситника Ю.В. Він повідомив, що унітарна держава – це форма державного
устрою, у якій частини держави є адміністративно-територіальними
одиницями і не мають статусу державного утворення. В унітарній державі
функціонують єдині для всієї країни вищі органи державної влади, правова
система, конституція, збройні сили.
А федерація – це форма державного устрою, в якій частини федеративної
держави є державними утвореннями та володіють певною політичною
самостійністю. Ці утворення формально не володіють суверенітетом, правом
одностороннього виходу з федерації й самостійної участі в міжнародних
відносинах.

Федералізація – це процес об’єднання незалежних суб’єктів (земель, штатів,
регіонів) у федерацію і створення надсуб’єктних органів управління.
Згідно з Конституцією Україна – унітарна держава. У минулому за
федералізацію виступали відомі політики та діячі. Але ними федералізація
розглядалася як засіб державотворення для України. Після утвердження
України як незалежної унітарної держави розмови про її федералізацію
втратили актуальність.
Сьогодні поняття «федералізація» слугує виключно фіговим листком для
прикриття сепаратизму, намірів розхитати, розвалити державу.
Слухали:
Беккера М.Л.: - В суспільстві зараз немає реальних прихильників
федерального устрою. Коли відстоюють такий спосіб, мають на увазі зовсім
інше. За це виступають або лідери самопроголошених територій, або
підтримувані Росією антиукраїнські сили. Сучасна Україна, як і будь-яка
інша держава світу, не є однорідним національно-державним утворенням.
Проте федералізація (тобто перспектива перетворення унітарної держави на
федеративну) навіть теоретично не може вирішити культурні, мовні,
релігійні, етнографічні, національні питання. Ідея федералізації абсолютно
неприйнятна для України.
Вирішили:
1.Інформації взяти до відома.
2.Проводити широку просвітницьку роботу щодо формування суспільної
думки про неприйнятність ідей федералізації.
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