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ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
  

Дослідження присвячене проблемним питанням нормативно-правового регулювання форм участі громадян у 

місцевому самоврядування. Так, зазначається, що крім міжнародних джерел, означені проблеми досить 

фрагментарно регулюються чинним законодавством. Наголошується на нагальній необхідності державно-

правового регулювання досліджуваних питань. Підсумовується, що від визнання важливості та необхідності 

розвитку спроможного місцевого самоврядування в Україні, насамперед, на загальнодержавному рівні, залежить 

реальність його існування, а також дієвість та ефективність його функціонування. 
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муніципальної демократії. 

 

У сучасному світі багато уваги приділяється 

як питанням організації та діяльності органів 

публічної влади, так і формам безпосередньої 

(партисипативної) демократії. Так, однією із 

засад демократичної, правової держави є 

місцеве самоврядування. У свою чергу, 

місцеве самоврядування – це основа сталого 

розвитку України. Відтак, роль та місце цього 

інституту у державно-організованому 

суспільстві сьогодні не можна недооцінювати. 

Як відомо, однією з головних причин 

децентралізації уряду в Україні є передача 

повноважень, а також пропорційних їм 

фінансових ресурсів від центральних органів 

державної влади територіальним органам 

державної влади, а також органам місцевого 

самоврядування (далі – ОМС). За 

посередництвом останніх (ОМС) територіальна 

громада приймає рішення вирішуючи локальні 

проблеми. Очевидно, що політика Української 

держави останніх років спрямована на 

стимулювання та заохочення членів 

територіальних громад до самостійного вирішення 

питань місцевого значення. Це стосується як 

короткострокових завдань, так і передбачає 

стратегічне планування розвитку територіальної 

громади в усіх сферах суспільного життя. 

Головним завданням у досягненні 

ефективного функціонування місцевого 

самоврядування є «трансформація мислення» 

жителів громад та розуміння того, що при 

наявній, якісно оновленій законодавчій та 

фінансовій базі ніхто, крім них самих, не буде 

настільки зацікавлений у забезпеченні 

добробуту і вирішенні питань розвитку 

відповідної громади. 

Метою цієї роботи є виявлення та вивчення 

форм участі громадян в організації та 

здійсненні місцевого самоврядування (так званої 

партисипативної муніципальної демократії). 

Одну з головних ролей у здійсненні 

муніципальної влади виконує спільнота, 

громадськість, територіальна громада. Адже, 

враховувати соціальні фактори в процесі 

планування діяльності, мінімізувати соціальні та 

політичні ризики, коригувати плани та реальні 

дії органів влади, виходячи з інтересів всіх 

верств населення різних громад та включати їх у 

процес розробки і прийняття конкретного 

рішення неможливо без участі громадян та їх 

об’єднань в цілому. Таким чином, активна 

участь громадськості у прийнятті рішень, які 

стосуються повсякденного життя, а також 

подальшого розвитку власної громади дає 

можливість попередити та усунути означені 

вище проблеми. 

Порушена проблема сьогодні є предметом 

дослідження багатьох вітчизняних учених, 

зокрема, О. В. Батанова, І. І. Бодрової, 

Ю. С. Молчанової, О. В. Прієшкіної, С. Г. Серьогіної 

та ін.[1; 2; 3; 4; 5]. 

В умовах формування ефективного апарату 

функціонування публічної влади, з яким 

взаємодіють пересічні громадяни, визначальну 
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роль відіграє забезпечення інформаційної 

взаємодії всіх правомочних суб’єктів загалом 

(так званого прямого та зворотного зв’язків). 

Адже відповідно до положень ст. ст. 5, 7, 38 

Конституції України [6], а також низки 

положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [7] громадяни 

мають право брати участь в управлінні 

державними справами, у всеукраїнському та 

місцевих референдумах, вільно обирати і бути 

обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

У свою чергу, закріплення та деталізація 

цього права повністю відповідає міжнародним 

актам, зокрема, «Міжнародному пакту про 

громадянські і політичні права» відповідно до 

якого: «Кожний громадянин повинен мати без 

будь-якої дискримінації, згаданої в статті, і без 

обґрунтованих обмежень право і можливість: а) 

брати участь у веденні державних справ як 

безпосередньо, так і за посередництвом вільно 

обраних представників; б) голосувати і бути 

обраним на справжніх періодичних виборах, які 

проводяться на онові загального і рівного 

виборчого права при таємному голосуванні і 

забезпечують свободу волевиявлення виборців; 

с) допускатися в своїй країні на загальних 

умовах рівності до державної служби (ст. 25) []. 

Як уявляється, якість вирішення місцевих 

проблем значно покращується, якщо пересічні 

громадяни добровільно беруть участь у цьому 

процесі. Ініціатива з їх боку сприятиме 

підвищенню довіри до муніципальної влади, а 

також інститутів місцевого самоврядування та 

забезпечить максимальне задоволення прав та 

інтересів кожної особи. 

Так, відповідно до положень Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» до форм участі громадян у місцевому 

самоврядуванні можна віднести: місцеві 

вибори; місцеві референдуми; місцеві 

ініціативи; громадські слухання; загальні 

збори громадян за місцем проживання; органи 

самоорганізації населення. 

Крім того, відповідно до чинного 

законодавства України можна виокремити такі 

форми участі у місцевому самоврядуванні, як 

звернення, клопотання, електронні петиції, 

прийом громадян та ін. 

Водночас, наприклад, прийом громадян, 

робота із зверненням громадян проводиться 

відповідно до регламенту, положення та інших 

нормативно-правових та процедурно-

процесуальних документів і є обов’язковим 

елементом діяльності відповідних органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

При цьому, питання щодо нормативно-

правового регулювання порядку організації та 

проведення місцевих референдумі сьогодні не 

вирішено. Питання щодо проведення 

громадських слухань, загальних зборів 

громадян, а також винесення на розгляд 

відповідної місцевої ради певного питання у 

порядку місцевої ініціативи повинні 

регулюватися окремими законами, які й досі 

не прийняті. Зазвичай, останні визначаються у 

додатках до статутів відповідних громад, або 

приймаються окремим документом 

(положення, правила тощо) []. Проте, 

зважаючи на відсутність типових (модельних) 

актів, порядок організації і проведення 

останніх можуть різнитися від громади до 

громади. Такий стан справ не сприяє 

підвищенню якості та ефективності вирішення 

питань місцевого значення. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що 

сьогодні в Україні наявний низький рівень 

довіри до органів публічної влади загалом, що 

сповільнює та погіршує організацію 

належного рівня функціонування місцевого 

самоврядування, основним призначенням 

якого є задоволення потреб та інтересів 

громади. На нашу думку, одним із напрямків 

вирішення означених проблем є вироблення і 

використання узгодженої системи належних 

методів правового регулювання, а також 

різних способів та засобів контролю за 

прийнятими рішеннями. Адже від 

ефективного вирішення означених проблем 

буде залежати подальша децентралізація та 

формування спроможних територіальних 

громад в Україні. 
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THE FORMS OF CITIZEN PARTICIPATION IN LOCAL SELF-GOVERNMENT: PROBLEMS OF LEGAL 

REGULATION 

The research is devoted to the problematic issues of legal regulation of the forms of citizen participation in local self-

government. Thus, it is noted that in addition to international sources, these problems are regulated by current legislation 

fragmentary. The emphasis is placed on the urgent need for state regulation (by the means of laws) of the issues under study. 

It is concluded that the reality of existence, as well as the effectiveness and efficiency of its functioning, depend on the 

recognition of the importance and necessity of development of a capable local self-government in Ukraine. 

Keywords: terytorialna hromada (territorial collectivity), local self-government, municipal power, forms of participative 

municipal democracy. 
 

Гречишкин Н. Ю., Петришина М. А., 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Исследование посвящено проблемным вопросам нормативно-правового регулирования форм участия граждан в 

местном самоуправлении. Так, утверждается, что кроме международных источников, обозначенные проблемы 

достаточно фрагментарно урегулированы действующим законодательством. Отмечается насущная 

необходимость государственно-правового регулирования исследуемых вопросов. Резюмируется, что от признания 

важности и необходимости развития дееспособного местного самоуправления в Украине, прежде всего, на 

общегосударственном уровне, зависит реальность его существования, а также действенность и эффективность 

его функционирования. 

Ключевые слова: территориальная громада, местное самоуправление, муниципальная власть, формы 

партисипативной муниципальной демократии. 
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