
Форми та механізми участі громади в 

місцевому самоврядуванні 



• Враховуючи проведення реформи децентралізації в нашій державі, 

роль громад та можливості їх участі в місцевому самоврядуванні 

зростає з геометричною прогресією.  

• Україна стоїть на шляху демократичних 

трансформацій і поступово будує сильне та 

активне громадянське суспільство.  

• Одна з основних задач: співпраця громадян 

з владою задля вирішення нагальних 

питань, як національного, так і місцевого 

значення, яка може бути реалізована 

шляхом запровадження безпосередніх форм 

участі громадян у 

місцевому самоврядуванні. 



Правове регулювання:  

Закон України 

 ”Про місцеве самоврядування в Україні” 

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування 

• 2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами 

… як безпосередньо, так і через … ради та їх виконавчі органи, …  

Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні 

• Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 

самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.  

 

•  Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому 

самоврядуванні … забороняються. 



Що є механізмом участі громади 

• Під механізмами участі громади слід 

розуміти лише ті механізми 

громадянської активності, які 

передбачають реагування влади у 

певний визначений спосіб.  

 

•  Інакше кажучи, формами демократії 

участі є лише ті види/способи участі 

громадян в управлінні, які мають 

певні правові наслідки. 



Головні механізми демократії участі 

(за чинним законодавством) 

Громадські слухання 

 (стаття 13 «ЗУ Про МС в Україні») 

Збори громадян за місцем проживання 

 (стаття 8 «ЗУ Про МС в Україні») 

Місцеві ініціативи 

 (стаття ( «ЗУ Про МС в Україні») 

Органи самоорганізації населення  

(стаття 14 «ЗУ Про МС в Україні») 



Інші механізми залучення громадян  

до державних та місцевих справ 

• Місцевий референдум – 

інструмент прямої демократії • Громадська експертиза 

 діяльності органів виконавчої влади 

• Консультації з громадськістю – інструмент долучення громадян до 

вироблення та реалізації державної чи місцевої політики (громадські ради, 

інші консультативно- дорадчі органи, робочі (експертні) групи, комісії тощо) 

• Місцеві вибори – інструмент представницької демократії 

Деякі інші способи впливу громадян на владу, відстоювання своїх прав  

• Відкликання депутатів місцевих рад, доручення виборців, дострокове 

припинення повноважень голів громад  

(права виборців та депутатів місцевих рад)  

• Звернення громадян (заяви, пропозиції, скарги), мирні акції протесту 

(мітинги, пікети, страйки), інші вияви громадянської непокори аж до 

повстання 



Громадські слухання: 

 Коли є потреба? Правові наслідки 

• Коли рішення, що його готує місцева 

влада, непопулярне й може 

викликати соціальну напругу;  

•  Коли питання має кілька 

альтернативних рішень; 

•  Коли питання складне й не має 

очевидних рішень; 

•  Коли є певне протистояння між 

органами влади та деякою групою 

членів територіальної громади  



Загальні збори громадян:  

Суть. Правові наслідки 

• Збори - форма громадського 

контролю та консультативної 

демократії.  

 

•  Основна ідея: доступність для 

реалізації навіть невеликій групі 

громадян навіть за протидії органів 

місцевого самоврядування  



Місцеві ініціативи:  

Суть. Правові наслідки 

• Ініціативна група самостійно готує проект 

рішення органам місцевого 

самоврядування та подає на розгляд у 

визначеному порядку.  

 

• Через механізм місцевої ініціативи громада 

може ініціювати розгляд місцевою радою 

будь-якого важливого питання фактично 

незалежно від бажання голови та депутатів  



Висновки  

• Механізми участі регулюються місцевим нормативним актом  

– Статутом громади або окремими положеннями. 

Результат: 

 

•  Забезпечення нормативного регулювання процесу реалізації механізму 

участі – як задля того, аби захистити саме право на участь, так і задля 

недопущення зловживання ним на шкоду громади. 

 

•  Встановлення послідовної й чіткої процедури.  

 

•  Визначення дійових осіб процесу та їхніх ролей.  

 

•  Захист дійових осіб від взаємного диктату – через процедурні приписи та 

поетапність процесу в часі. 


